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ANTEIĂ CARTE A LUI MOISI.
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A " îuceputu * crea Dumnezeu cerîulu şi
pameutulu. Şi fără formă şi deşertă
era păineutulu ; şi iutunerecu era preste faţa
aduncului; c şi Spiritulii luî Uurauedeu se
purta pe deasupra apcî.
''Şi Dumnezeu dise; 'Să iîă lumină; şi
fu lumiuă. Şi vedn Dumnedeu lumina, că
huna făt? : şi Dumnedeu* despărţi lumina
de. iiitunerecu. Şi Dumnedeii numi lumina
'diuă ; şi intunereculu 'Iu numi nopte. Aşa fu
sera şi fu demâneta dina ânteia.
Şi Duinnedeu dise : » Să se facă unu îutinsu intre ape, care să despartă ape de ape.
Şi Duinnedeu făcu întinsulu, '• şi despărţi apele cele de subu acestîi întinsu de apele
'cele deasupra acestui întinsu; şi se făcu
aşa. Şi Dumnedeu numi îutinsulu ceriu. Aşa fu sera si fu demâneta diiia a duoa.
Şi Dumnedeu dise : i Să se adune apele
cele de subu ceriu la unii locii, şi să se arate uscatuhi ; şi se făcu aşa. Şi Duinne
deu numi uscatulu pămeutu, şi adunătura
apelorii o numi mări ; şi vedu Dumnedeu că
acexta este bine. Şi Duinuedeu dise : * Să
producă pămentulii erbă, verdeţă purtându
seminţă, ţi pomi ' fruptiferi purtându frupte
duprc felîulu loru, a cărora semînţă să fia
intr'însiî pe pămentu; şi se făcu aşa. Şi
pameutulu produse erbă, verdeţă purtâudu
semîiiţă dupre felîulîi e'î, şi pomi purtându
frupte cu semînţă într'înşii dupre felîulu
loru; şi vedu Dumnezeii că acesta este bine. Aşa fu sera şi fu deiuăneţa diua a
treia.
Şi Durnuedeu dise: Să se facă '"lumină
tori pe întiusulu ceriului, ca să despartă diiia
de nopte, şi cari să serve de semne n peutru timpuri, dile şi ani; Şi să fia lumină
|
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tori pe întinsulu ceriului, ca să lumineze pe
pămentu ; şi se făcu aşa. Şi Dumnedeu ° făcu
pre ceî duoî luminători mari: pre luminătorulu celu mare, ca să guverneze diiia, p şi
pre lumiuătorulii celii maî micii, ca să gu
verneze noptea ; făcu şi * stelele. Şi-î puse
pre ei Dumnedeii în îutinsulu ceriului, ca
să lumineze pameutulu ; Şi r să guverneze
diua şi noptea, şi să despartă lumina de întuuerecu; şi ve«,lu Dumnedeu că acesta este
bine. Aşa fu sera şi fu demâneta diua a
patra.
Şi Dumnedeu dise: Să producă apele
mulţime de animale vicţuitore, şi paseri să
sbore pe deasupra pământului subii intinsulu ceriului. Şi 'Dumuedeu crea cetii ceî
mari, şi tote animalele vieţuitore ce se mişcă,
pre cari apele le-au produsu cu abundanţă
dupre feliulu lorii, şi tote paserile înaripate
dupre felîulu lorii; şi veţju Dumnedeu că
acesta este bine. Şi Dumuedeii le bme-cuventâ, dicendu : ' Cresceţî şi ve îmmulţiţî,
şi âmpleţî apele iu mări; şi paserile să se
îînrnulţescă pe pămentîi. Aşa fu sera şi fu
demâneta diua a cincea.
Şi Dumnedeu dise: Să producă pămentulii animale vieţuitore dupre felîulu lorii,
vite şi teretore şi fere pe pămentu dupre
feliulu lorii; şi se făcu aşa. Şi Dumnezeu
făcu ferele de pe pănientii dupre felîulu loru,
şi vitele dupre felîulu lorii, şi tote teretorele de pe pămentu dupre i'elîulu lorii; şi
vedu Dumnedeii că acesta este bine.
Şi Dumnedeii dise: "Să facemii omîi
dupre chipulii nostru, dupre aseinenarea
nostră, care " să stepânescă preste pesciî
mărci, şi preste paserile ceriului, şi preste
patrupede, şi preste toţii pămentulu, şi pre95. 5. & 104.
9. & 13(i. (i.
Prov. 8. 211.
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2 Pot. 3. 5.
k Ebr. 6. 7.
1 Luc. 13. 44.

136. 7.
n Pa. 74. 17. IE
104. 19.
o Pa. 130. 7, 8,
9. & 148. 3,5.
p Ps. 8. 3.
1 Iov 38. 7.

n Dent. 4. 19. r Ier. 31. 35.
Pi. 74. 16. &
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I. MOISI.
ste tote teretorele cari se terescu pe pănieutu.
27 Şi Dumnezeu crea pre omii * dupre chipulu seu, dupre chipulii lui Dumnedeii 'Iu
crea pre d'însulu, » bărbaţii şi femeă 'î crea
28 pre eî. Şi Dumuedeu 'î bine-cuventâ, şi
Dumnedeu li dise : z Cresceţî şi ve îmrnulţiţî, şi âmpleţî pămâutulu, şi-lu supuneţi
pre d'însulu, şi domniţi presto pesciî măreî, şi preste paserile ceriului, şi preste tote
animalele cate se mişcă pe pământii.
29
Şi Dumnedeu dise : Eacce v'auiii datu
voiiî totă erba purtându semîiiţă, care
creşce preste totu pămâutulu, şi toţii pomulii
fruptiferu purtându semînţă ; aceste rorii Ji
30 ° vouî spre mâncare ; Şi la * tote animalele
pământului, şi la tote c paserile ceriului, şi
la totu ce se teresce pe pămentu şi are in
sine sufletii viii, dau totă erba verde spre
3 1 mâncare. Şi se făcu aşa. Şi d Dumnedeu
se uîtâ la tote cate făcu, şi ecce erau bune
forte. Aşa fu sera şi fu demâneţa diua a şesea.
2 A şa s'a sfârşita cerîulîi şi pămentulu şi
2 J\_ " totă oştirea lorii. Şi sfârşindu Dum
nedeu in * diua a şeptea lucrările sale, pre
cari le-a făcutu, s'a repausatii in diua a
şeptea de tote lucrările sale cari le-a fă3 cutii. Şi Dumnedeu c bine-cuventâ diiia a
şeptea, şi o sânţi pre ea: că întru acesta s'a
repausatu elu de tote lucrările sale, pre cari
Dumnedeu le crea ţi le făcu.
Sânţirea (ţilei a şeptea. Grădina Edenului.
şeftarea nunţeî.
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d Aşa fu nascerea ceriului şi a pămeutuluî, cândîi aceste aii foştii create, in
diua in care lehova Dumnedeu făcu pămentulu şi cerîulii ; Şi totă ' planta câmpu
lui, care mai 'nainte nu era pe pămentu, şi
totă erba câmpului care mai 'nainte nu resărise ; că lehova Dumnedeu încă nu J plo
uase pe pămentu, şi omii nu M a//«r, ca ' să
lucreze păinântulu. Şi abur! se suiaii de
pe pămentu, şi udau totă faţa pământului.
Şi lehova Dumnedeu forma pre omii din
h pulberea pământului, şi *' sufla in •>' nările
luî suflare de vieţă, şi aţa * se făcr. omulu in fiinţă via.
Şi lehova Dumnedeu plâutâ ' grădină in
m Eden despre " resăritu, şi in acesta " puse elu emulii pre care l'a făcutu. Şi
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lehova Dumneden făcu să resară din pă
mentu f totu felîulii de arbori frumoşi la
vedere şi buni la mâncare ; şi » pomulu vieţeî in medîloculu gradinei ; r şi pomulu cuuoscinţeî binelui şi a Iii reuluî. Şi fluviu 10
eşîa din Edenu, ca să adape grădina, şi de
acolo so dispărţîa in patru rîurî. Numele 11
unuia — Pisonu : acela e. care incunjură
•totu pămâiitulu Havila, unde exte aurii.
Şi aurulii acelui pămentu este bunii; acolo 12
este ' bdeliii şi petră onichină. Şi numele 13
rîuluî alîi doilea — Ghihonii : acela e care
incuujură toţii pămentulu Cuşti. Şi nu- 14
mele rîului alu treilea — "Hiddekelii: acela
e care curge spre resăritulu Assirieî ; şi rîulii alţi patrulea—Eufratu.
Şi lehova Dumnedeu lua pre omii, şi-lu 15
" puse in grădina Edenu, ca să o lucreze, şi
să o păzescă. Şi lehova Dumnedeu ordina 16
omului, dicendu: Din toţi pomii acestei gră
dini veî mânca ; r Dar din pomulu cuno- 1 7
scinţeî binelui şi alii reuluî, dintr'acesta ^să
nu mânâncî, că in diua iu care dintr'îusulti veî mânca, z vei muri.
Şi lehova Dumnedeu dise: Nu tute bine 18
să fia omulu singurii. " 'î voiii face luî adjutoriii, care să fi.ă asemenea luî. * Că Ie- 19
hova Dumnedeu, după ce forma clin pămentu
tote animalele câmpului şi tote paserile ce
riului, c adusu-fc-au la Adamii, ca să veda,
cumii să le^uumescă; şi la totă vieţuitorea
numele ce i l'a datu Adamii, acesta fu nu
mele eî. Şi Adainu puse nume la tote vi- 20
tele şi la paserile ccnnluî, şi la tute ferele
câmpului; şi peuti-u Adamii nu se afla ajutoriii, care să fie asemenea luî.
Şi lehova Dumnedou făcu să cadă preste 21
Adamii unii rf somnii aduncii, şi elii adormi;
şi lua una din costele luî, şi restrînse car
nea la loculii eî. Şi lehova Dumnedeii din 22
costa, pre care o luase din Adainu, forma pre
femeă, şi ' o aduse la Adamii. Atunci dise 23
Adamii: Astă dată, da, acesta exte •/'osii din
osele mele, şi carne din carnea mea ! acesta se va numi bărbată (Işa) că » din
bărbaţii (Işti) este luată. * De aceea barba- 24
tulii va lăsa pre părintele şeii şi pre ma
ma sa, şi se va lipi de temea sa ; şi voru
fi unii corpii. ' Şi amînduoî erau goli, Adamu 25
şi femea sa, şi nu •>' se ruşinau.
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h Cap 31. 15.
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Mat. 19. 5.
Marc. 10. 7.
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Efcs. 5. 31.
i Cap. 3. 7, 10.
11.
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CAP. 3, 4.
Ispitirea şi căderea omului ; pedtpsa sa, şi
făgăduinţa lui Dumnezeii.

" şerpele era celu * mai viclenii din
tote animalele pămentuluî, pre cari le-a
foştii făcută lehova Dumnedeu ; şi elu a
disu câtră femeă: Ce, se pote ca Dumneţjleu să fia disu, ca voî să nu mâncaţi din
2 toţi pomii gradinei ! Şi dise femea cătră
şerpe : Din fruptele pomiloru gradinei pu3 temu mânca ; c Dar din fruptele pomului,
cela din medîloculu gradinei, a disu Duninedeu : Dintr'însulu să nu mâncaţi, nici să
TC atingeţi de d'îusulă, ca să nu muriţi.
4 d Şi şerpele a disu cătră femeă : Nu veţi
5 muri; Că Dumnedeu scie, că in diua in
care veţi mânca dintr'însulu, « se vorfi des
chide ochii voştri, şi veţi fi ca Dumnedeu,
cunoscendă binele şi reulu.
6
Şi vedu femea, că fruptulîi pomului ftste
bună la mâncare şi plăcută ochiloră, şi de
doriţii poniulă spre a face iuţeleptu, şi lua
/ ea din fruptulu lui, şi f mânca ; şi dede şi băr
batului ei împreună cu dînsa, » şi elu mân, 7 ca. * Şi se deschiseră ocnTfla amînduoî, ' şi
cunoscendu că erau goli, prinseră fruude de
smochină, şi'şî făcură pestclce.
8
Şi eî audlră •»' vocea lui lehova Dumne
deu âmblâudu in recorea dileî prin grădină;
şi Adam şi femea sa * se ascunseră de la
faţa lui lehova Dumuedeu pr'intre arborii
9 gradinei. Şi lehova Dumnedeu striga pre
10 Adamu, şi 'î dise: Unde escî? Şi elii respunse : Vocea ta o audiiu in grădină, ' şi
rne temuiu, pentru-că nint golu; şi me as
ii cunseiu. Şi elu dise: Cine 'ţî-a spusă ţie
că nri golu V Nu cumva ai mâncată din
pomulu din care 'ţi ordinalii ca să nu mâ12 uâncî ? Şi Adamu dise: '"Femea pre caro
mi-ai dat'o să fia cu mine, aceea rnî-a dată
13 din pornu, şi ama mâncaţii. Şi lehova Dum
nedeu dise cătră femeă : Pentru-ce ai făcută
acesta '>. Ear femea a disu : " Şerpele m'a
amăgită, şi ama mâncată.
14
Şi lehova Dumnedeu dise ° şerpeluî : Fiind-că tu ai făcută acesta, blestemată să
ril tu intre tote animalele şi iutrc tote fe
rele pâmeutuluî ; pe pântecele teu vei âmbla, şi f pulbere vei mânca in tote dilele
15 vieţei tale. Şi duşmâniâ voiu pune intre
tine şi intre femeă, şi intre T seminţia ta
şi intre 'seminţia eî; 'acesta va zdrobi caa
t
t
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VOT. 13.
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20.
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m Cap. 2. 18.
Ten. 7.
Iov 31. 33.
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Prov. 28. 13.
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pulu teu, şi tu 'î veî impunge călcăîulă eî.
Şi cătră femeă dise : Voia îmmulţi durerile
îngrecăr'"" tale; "tu cu durere vei nasce fii,
" şi dupre bărbatulu teii vorii fi dorinţile tale,
şi elu x te va stepâni.
Şi cătră Adamă dise: » Fiind-că tu aî
ascultată de vocea ferneeî tale, * şi aî mân
cată din pomulu, " despre care 'ţî-.imu or
dinată, dicendă : Dintr'însulu să nu mânâncî ;
* blestemată xă jici pămentulă din causa ta,
c cu dureri veî mânca dintr'însulu in tote
dilele vieţeî tale: d Spini şi pălămidă 'ţi va
cresce ţie, şi «veî mânca erba câmpului;
Dintru sudorea feţei tale veî mânca pane,
până ce te veî intorce in pămentulă din
care escî luatu; * că ţerână ewl, şi * in ţerână te veî intorce.
Şi Adamu chîamâ numele femeeî sale —
Evn ; că fu muuia tuturora celoru vii. Şi
lehova Dumnedeu făcu lui Adamu şi femeeî
sale tunice de pele, şi-î îmbrăca pre eî.
Şi lehova Dumnedeu dise : 'Eacce Adamu
se făcu ca uuulu din noi, cuuoscendu bine
le şi reulu ; dar ca nu cumva să întindă
mâna sa, şi i să îea şi din pomulu vieţeî, şi
mancându să trăescă iu eternă; De aceea
lehova Dumnedeă 'la scose pre elă afară
din grădina Edenu, * ca să lucreze pămen
tulă din care fu luată. Aşa alunga elă
pre Adamu ; şi * despre resăritulu gradinei
Edeuu puse m Cherubimî, şi flacăra săbiei
ce se invertîa, ca să păzeseă calea la po
mulu vieţeî.
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Căina şi Alteia; omorlrea lui Abelu; urmaşii lui
Câinii ; nascerea lui Set.

SI Adamu cunoscu pre Eva femea sa,
care concepu, şi născu pre Caiuu, şi a
disu : Ama dobândiţii orna prin lehova. Şi
ea mai născu pre fratele lui, pre Abelu ; şi
Abelu era păstoria de oî, şi Cainu era
0 lucrătoru de pămentu.
Şi după cătu-va timpu Cainu a adusă
* din fruptele pâmentuluî dară lui lehova. Şi
Abelă aduse şi elu ' din cele âuteiă-uăscute
ale oiloru sale şi din grăsimea loru. Şi
lehova d căuta spre Abelă şi spre dăruia
lui ; şi spre Căina şi spre dăruia lui nu
căuta ; şi Cainu se aprinse forte, ' şi frun
tea i se pleca. Şi ţlise lehova cătră Cainu: Pentru ce te-aî mâniată? şi pentru
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L MOISI.
7 ce fruntea ţi s'a plecată ? Au doră tu, cândii
faci bine, nu escî cu fruntea rădicată? şi
cândii nu faci bine, pedepsa păcatului să
nu fia la uşă? De tine se ţine dorinţa lui,
şi tu poţi să'lu stăpânesc! pre elii.
8
Şi Câinii vorbi luî Abelii fratelui seu.
Şi cândii eraii eî la câmpii, s'a sculatu Câinii
asupra fratelui şeii Abelii, f şi l'a omoritu
pre elii.
9
Şi lehova dise cătră Câinii: » Unde-î Abelii
fratele teu ? Şi elii 'î respunse : 7l Nu sciu;
au nu cumva păzitorulii fratelui meu sunt
10 eii? Şi Dumnezeu dise: Ce aî făcuţii? vocea
sângelui fratelui teii ' strigă din păinentu
11 cătră mine. Şi acumu blestemaţii să fii tu,
iggonitu din acesta pămentu, care şî-a des
chişii gura sa să primescă sângele fratelui
12 teii din mâna ta. Cândii vcî lucra tu pămentulu, elii să nu'ţî mai dea ţie puterea
sa ; şi tu rătăcindu şi fugitivii vei fi pe pă13 mentu. Şi Câinii dise cătră lehova: Pe
depsa mea este maî mare de cătu potii eii
14 purta, i Eaccă tu me alungi astădî de pe
acestu pămentu, şi * de la faţa ta să me
ascundii: rătăcindu voiu fi şi fugitivii pe
pămentu; şi va fi, ' că verl-cine me va afla,
15 me va omorî. Şi lehova 'î dise: De aceea
verî-cine va ucide pre Câinii, m de şepte ori
maî multu se va pedepsi. Şi lehova " puse
semnii luî Câinii, pentru ca verî-cine l'aru
afla pre elu, să nu-lii omore.
16
Şi Cainu °eşi de la faţa luî lehova, şi
locui in pămentulii Nodii, spre resăritulu Ede17 nuluî. Şi Câinii cunoscu pre femea sa, ca
re concepu, şi născu pre Enochu; şi elii zidi
cetate, p şi cetatea o chîamâ Enochii, dupre
18 numele fiîuluî şeii. Şi luî Enochu se născu
Iradu; şi Iradu născu pre Mehujaelii; şi
Mehujaelu născu pre Metusaelii; şi Metusaelu născu pre Lamechu.
19
Şi Lamechu 'şî lua duoe femei, numele
uneîa era Ada, ear numele celeî-1-alte Ţila.
20 Şi născu Ada pre labalii; acesta fu pă
rintele locuitorilorii in corturi şi alii păsto21 riloru de vite. Şi numele fratelui seu era
lubalii; acesta fu «părintele tuturorii cântă22 torilorii cu citară şi cu cimpoiu. Şi Ţila
născu pre Tubalu-Cainii, care era bătătorii
de totu felîulu de instrumente de aramă şi
de ferii ; şi sora luî Tubalu-Cainii era Noenia. Şi Lamechu dise femeelorii sale:
23
Ada şi Ţila, ascultaţi vocea mea,
Voî femeele luî Lamechu, luaţi in urechi cu[ventulu meu ;
Eu amu ucişii bărbaţii pentru ranele mele,
/ Mat. «3. 85.
1 loan 3. 12.
Iuda 11.
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A loau 8. M.
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P». 49. 11.
Rom. 4. 11,12.
Ver». 15.
Cap. 5. 3.
Cap. 5. 6.

Şi tenăru pentru venătăele mele;
24
rDacă pentru Cainu fu resbunarea de şepte ori.
Apoi pentru Lamechu ra fi de şepte-decî
[de orî câte şepte.
Şi Adamu cunoscu pre femea sa, care 25
născu unii fiiu, şi • ea chîamâ numele luî
•— Setii (substituită), tficAidii. : Mî-a daţii Dum
nedeu altă semînţă in loculii luî Abelii, pre
care 'Iu ucise Cainu. încă şi luî Setu ' se 26
născu fiu, şi elu chîamâ numele luî—Enosii.
Atuncî incepură " a invoca numele luî lehova.
Urmaţii luî Adamă prin Setu până la Noe.

SI acesta este a cartea geueraţiuuiloru luî Adamii: iu diiia in care crea Dumnedeu
pre omu, dupre * asemenarea luî Dumnedeu
'Iu făcu pre d'însulu. c Bărbaţii si femea
crea pre eî, şi-î biue-cuventâ, şi chîamâ nu
mele lorii omu, in diua in care'î crea pre eî.
Şi Adamu era do o sută treî-decî de
anî, cândii născu fiiu dupre chipulii seu,
dupre asemenarea sa, şi'î d chiămâ numele
luî Setu. e Şi Adamii trăi, după ce născu elii
pre Setii, optii sute de ani; -^şi născu fiî şi fete.
Şi tote filele luî Adamii cate a trăiţii elii aii
fostu uoue sute treî-decî de anî ; " şi muri.
Şi Setii era de o sută ciucî anî, când
'' născu pre Enosu. Şi Setii trăi, după ce
născu pre Enosu, optii sute şepte anî; şi
născu fii şi fete. Şi tote dilele luî Setu aii
foştii nouă sute duoî-spre-dece anî; şi muri.
Şi Enosii era de noue-decî de anî, cându
născu pre Cainanîi. Şi Enosu trăi, după ce
născu pre Cainanii, optii sute cincî-spre-dece
anî; şi născu fiî şi fete. Şi tote dilele luî
Enosii aii foştii nouă sute cinci anî; şi muri.
Şi Cainanii era de şepte-decî de anî, cândii
născu pre Maalaleelu. Şi Cainanu trăi, după-ce născu pre Maalaleelu, optii sute patru-decî anî; şi născu fiî şi fete. Şi tote
dilele luî Cainanu aii foştii nouă sute dece
anî; şi muri.
Şi Maalaleelu era de şese-decî şi cinci
de anî, câudii născu pre laredii. Şi Maalaleelu trăi, după-ce născu pre laredii, optii
sute treî-decî de anî; şi născu fiî şi fete.
Şi tote <(lilele luî Maalaleelu au fostu optii
sute noue-decî şi cinci de anî; şi muri.
Şi laredii era de o sută şese-decî şi
diioî de anî, câudii născu pre ' Euochu. Şi
laredii trăi, după-ce născu pre Enochu, optu
sute de anî; şi născu fiî şi fete. Şi tote
Silele luî laredii au fostu nouă sute şeseecî şi diioî de auî ; şi muri.
Şi Euochii era de şese-decî şi ciucî de
u 1 Keg. 18. 24.
P». 116. 17.
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1 Cov. 1. 2.
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CAP. 5, 6.
22 ani. câudii născu pre Methusalahu. Şi Enochu, după ce născu pre Methusalahu, •>' ârublâ după Dumuedeu trei sute de ani; şi năs23 cu tii şi fete. Şi tote dilele lui Enochu
au foştii trei sute şese-decî şi cinci de ani.
24 Şi * Enochu, după-ce âinblase după Dumue4eu, nu se mai vedu, că Dumnedeu 'Iu
lua pre el u.
25
Şi Methusalahu era de o sută optiideci şi şepte de ani, cândii născu pre La26 mechu. Şi Methusalahu trăi, după-ce născu
pre Lamechu, şepte sute optii-<;ieci şi diioî
27 de ani ; şi născu fii şi fete. Şi tote dilele
lui Methusalahu au foştii noiie sute şesedecî şi iioue de ani; şi muri.
28
Şi Lamechii era de o sută optu-decî
29 şi duoî de ani, cându născu fiiu. Şi chîămâ
numele lui — Noe (mdngăere), dicendu : Acesta ne va mângăe pre noi in lucrarea nostră şi in ostinela mâneloru nostre pe pă
mentulu, pre ' care Ta blestemaţii lehova.
30 Şi Lamechu trăi, după-ce născu pre Noe,
cinci sute noue-decî şi cinci de anî; şi năs31 cu fii şi fete. ţi tote dilele lui Lamechu
au fostu şepte sute şepte-decî şi şepte de
32 ani; şi muri. Şi Noe era de cinci sute de
anî, cându născu pre m Şemu, pre Hamu şi
"pre lafetu.
Corupfiunea omeniloră.

(J Ol " câudii începură omenii a se îmmulţi
t^ preste fac.a pămeutuluî, şi fete se năs2 cură loru : Vedură iiii lui Dumnedeu pre
fetele omeuiloru, că sunt frumose, şi 'şi * lu
ară loru de femei diii tote pre acele ce alegeau.
3
Şi dise lehova : Nu va ti c spiritulu meii
totii-d'auua la omeni, pentru pecatele lorii,
*că ei carne sunt; dilele loru vorii mai fi
o sută dtioe-derî de ani.
4
In dilele acelea eraii urieşii pe pămentu.
Chîarii şi in urmă, după-ce fiii lui Dumnedeii
se impreunară cu fetele omeniloru, şi aceste
născură lorii copii: aceştia sunt puternicii
cei din vechime, omeni cu renume.
5
Şi vedendii lehova, că răutatea omeuiloru
este mare pe pămentii, şi că tote ' închi
puirile cugetelorii âuimei lorii sunt numai
fi rele in tote dilele, S'a -f căiţii lehova, că a
făcuţii pre omii pe pămentu, şi s'a » întri7 stătu in anima sa. Şi dise lehova: Sterpiiu pre omeni, pre cari 'i-amii creaţii, de
j esp. 6. 9. fc
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pe faţa pământului, de la omii până la auimalu, până la teretorii, şi până la pase
rile ceriului; că me căiescii, că le-amii fă
cuţii. Şi. Noe * afla charii in ochii lui
lehova.

8

Noe $t familia lut; facerea arcei.

Acesta este istoria lui Noe: 'Noe era
omii drepţii şi perfecţii intre contimpuraniî şei, •> yi după Dumnedeu âmhla Noe.
Şi Noe născu trei fii: pre * Şemii, pre
1 1. unii şi pre lafetu. Şi pămentulu era corupţii ' înaintea lui Dumnedeu, şi "' plinii de
violenţă era pămentulu. Şi "vedu Dumnedeii pămentulu, şi ecce era corupţii; fiind
că toţii corpulii 'şi corupsese calea sa pe
pămentu.
Şi Dumnedeu dise cătră Noe: "Sfârşitulii a orî-ce corpii a ajunsii înaintea mea,
că s'a âmplutii pămentulu de violenta
lorii ; * şi ecce eu 'î voiii perde pre eî cu
pămentulu împreună. Fă'ţî o arcă din lemnii
de goferu; cu cămăruţî vei face arca, şi o
vei lipi pe din intru şi pe din afară cu
smolă. Şi o vei face aşa; lungimea arcei
de trei sute de coţi; şi lărgimea eî de cincîdecî de coţi; şi înălţimea eî de treî-decî de
coţi. Ferestre luminose veî face arcei, şi
o veî sfârşi deasupra la lărgime de unii
cotii ; şi uşa arcei o vei pune in lătu
re; şi'î veî face trei ronduri de cămări:
unulii joşii, altulii la medi-locii şi alii treilea
susii. ''Ca ecce eii voiii aduce deluviii de
apă pe pămentu, ca să peră toţii corpulii
de subii cerii, in care este. suflare de vieţă;
fi toţii ce este pe pămentu va muri. Dar
cu tine voiii întări legămentulu meii, şi " tu
veî întră in arcă, tu şi fiii tei şi femea ta,
şi feineele iiiloru tei cu tine. Şi din tote
animalele de toţii felîulti veî aduce ' câte
diioe din fie-care iu arcă, ca să le păstre/.î
in vieţă împreună cu tine: câte unii mas
culii şi câte o femiuă să fia. Din paseri dupre feliulii lorii, şi din vite clupre feliulii
lorii, ţi din tote teretorele pe pămentii dupre feliulii lorii, câte diioe din fie-care ' vorii
intra cu tine, ca să Ic păstrezi iu vieţă. Şi
tu 'ţi iea cu tine din tote bucatele cari se
mănâncă, şi stringe-ţi-fo, şi vorii fi ţie şi acestora spre mâncare.
" Şi Noe făcu tote ; " dupre curau Dumuerjeii 'i ordina lui, aşa le făcu.
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I. MOISI.
7 Ol lehova dise cătră Noe : ° intră in arcă,
k^ tu şi totă casa ta ; că pre * tine te ve<;luiu drepţii înaintea mea in generaţiunea
2 acesta. Din tote animalele c curate îea cu
tine câte şepte, niascululu şi femina luî,
d şi din animalele cele necurate câte dîioe,
•H mascululu şi femina luî; Şi din paserile
ceriului câte şepte, mascululu şi femina luî, ca
să li păstrezi semînţa preste toţii pămentulu.
4 Că preste şepte dile Toiu lăsa să plouie asupra pămentuluî e patru-decî de dile şi patru-deci de nopţi, şi voiii sterpi de pe faţa
•) pămentuluî tote fiinţele ce amu făcuţii. /Şi
Noe făcu tote dupre cum lehova 'i ordina.
f>
Şi Noe era de şese sute de auî, cândii
veni deluvîulu de apă asupra pameutuluî.
7
"Şi intra Noe şi fiii luî şi femea luî şi
femeele fiilorii lui cu elu in arcă, de apa
8 deluviuluî. Şi din animalele cele curate, şi
din animalele cele necurate, şi din paseri,
şi din tote cele ce se terescu pe pămentii,
9 Intrară câte duoe, câte duoe la Noe in ar
că, masculii şi femina, duprc cuniu ordinase
10 Dumnedeu luî Noe. Şi după ce trecură
şepte dile, apele deluviuluî fură asupra pă
mentuluî.
11
Iu anulii şese sute alii vieţeî luî Noe, in
luna a duoa, in a şepte-spre-decea di a luneî,
in diua aceea se desfâcură tote * isvorele
adunculuî celui mare, şi ' stavilele ceriuri12 lorii se deschiseră, i Şi ploîa cădu pe pâmentu patru-decî de dile şi patru-decî de
13 nopţi. Chîaru in diiia aceea * intrară in
arcă Noe cu Şemu şi Hamii şi lafetu, fiii
lui Noe, şi femea luî Noe şi cele trei
14 femei ale fiilorii luî cu elu. ' Eî şi tote
animalele dupre felîulu lorii, şi tote vi
tele dupre felîulu loru, şi tote teretorele
ce se mişcă pe pămentii dupre felîulu lorii,
şi tote paserile dupre felîulu lorii, veri-ce
15 sborâ de toţii soîulii: Aceste '"intrară la
Noe in arcă câte duoe câte duoe din toţii
16 corpulu in care era spiritu de vieţâ. Şi cele
ce intrară, intrară masculi şi feiuiue din
toţii corpulu, n precumii ordinase luî Noe
Dumnedeu; şi după d'îusulu închise lehova uya.
17
° Şi veni deluviulii patru-decî de dile asupra pămentuluî; şi apa crescu şi ardicâ arca, de se înălţa deasupra pămentuluî.
18 Şi apa se îutărîa şi crescea forte pe pănientu, f de innota arca pe deasupra apei.
1 9 Şi apa se întărîa forte pe pămentii, * de
se acoperiră toţi munţii cei înalţi de subii
Capulă 7.
a Vers 7, 13.
Mat. '11. .18.
Lac. 17. 26.
Ehr. 11. 7.
1 Pet. .1. 20.
t Pet. 2. 5.

A Cap. 6. y.
P*. 33. 18, U).
Prov. 10 9.
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c Vers 8
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Pe. 78. 23.

totu cerîulii. Cincî-spre-dece coţi se înălţa
apa mai pe susii, după ce munţii se acoperiră.
r Şi muri totu corpulu ce se mişca pe
pâmeutii, alii paserilorii şi alu vitelorii şi alu
ferelorii, şi alii tuturorii celorii teretore ce se
mişcă pe pănientu, şi totu omulii. Tote ji•inţele ' câte aveau suflare de vieţă in nările
lorii, tote de pe uscaţii aii muritii. Şi se
stinse toţii ce era viii pe păinentu: de la
omu până la animale, şi de la teretoriii pâ
nă la paserea ceriului se stinseră de pe
pămentii ; şi remase numai ' Noe şi cele ce
erau cu elii iu arcă. " Şi apa acoperi pamentalii o sută cinci-deci de dile.
SI Dumuedeii 'şî " aduse aminte de Noe,
şi de tote ferele, şi de tote vitele cari
erau eu d'îusulu in arcă. * Şi Dumnedeii
lăsa sî sufle ventii pe pămeut, şi apa scădu.
c Şi se încuîară isvorele adâncului, şi stavilele ceriului, d şi ploea din cerîuri fu oprită.
Şi apa se retrăgea de pe pămentii, scurgendu-se neconteniţii; si scădu apa după ' o
sută ciuci-decî de dile.
Şi a şcpte-spre-decea di din luna a şeptea
arca se opri pe muntele AraratiL Şi apa
se împuţina toţii mai tare până iutr'a decea
/«-/««, şi la aute ia ftli din luna a decea se
vedură vârfurile munţilorii.
Şi după patru-decî de dile Noe deschise
/ ferestra arcei pre care o făcuse. Şi trămese
pre corbii, care după ce eşi, merse şi remerse, până ce se usca apa de pe pă
mentii. După aceea trămese pre porumbii,
ca sî vedă, de a scădutu apa de pe faţa pă
mentuluî. Şi porumbulii neaflâudu locii de
repausii tălpelorii picîoreloru sale, s'a întorşii
la d'însulu in arcă, că apa era încă preste
faţa a totu pămentulu. Şi elii întindendu-şî
mâna, l'a prinşii, şi l'a luaţii la sine in arcă.
Şi elii mai asceptâ ancă alte şepte dile,
şi erăşi trămese pre porumbii din arcă. Şi
porumbulii se intorse la elu despre sera; şi
ecce elii in gura luî avea o frundă verde
de olivii. Atunci cunoscu Noe. că apa a
scădutu de pe pămentii. Şi elii mai asceptâ
alte şepte dile, şi trămese de nou pre po
rumbii, care nu se mai întorse la d'insulii.
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Aroe părasesce arca; leyămeitlulii luî Dumnezeu cu
d'însulu.

Şi in amilii şese sute unulu, in ânteîa lună, 1 3
la ânteîa (li a luneî, apa se uscase de pe
pămentii. şi Noe. ardicându acopnrişulu arcei.
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CAP. 8, 9.
se uita, şi ecce faţa pămentuluî se uscase. l vieţuitorele, cari sunt împreună cu voi: cu
14 Şi iutr'a duoa lună, de la diioe-decî şi şepte \ paseri, cu vite, cu tote ferele pămentuluî,
1 cari suitt împreună cu voî, cu tote câte au
ale lunci, pâmeutulu era uscaţii.
15
Şi Duinnedeu vorbi cătrâ Noe. diceudu : ! eşitu din arcă: cu tote animalele pămentuluî.
16 Eşi din arca. a tu si temea ta şi fiii tei şi Da, p eii întărescii legămeutnlu meu cu voî,
17 femeele tiilorii tei cu tine. '' Tote animalele că nu se va maî perde toţii corpulii de apa
cari fuiif cu tine de toţii felîulu: paserile deluvîului, şi că nu va maî ti deluviu, ca
şi patrupedele, şi tote teretorile ce se te- să strice pămentulii.
Şi a disii Dumnedeii: q Acesta este semnulu
rescu pe pămentu, scote-le afară cu tine,
ca să popule/i • cu abundanţă pămeutulii, " să legământului, care 'hi punii eii intre mine
18 cresca şi să se înimultescă pe pâmeutu. Şi şi intre voî şi intre tote vieţuitorele cari sunt
aşa Noe eşi, şi fiii lui şi femea lui şi t'e- cu voi, pentru tote generaţiuuile. Eii amii
19 meele hiloru lui cu d'însuhi; Şi tote patru pusu r arculii uieii iu uuorî, şi acesta va fi
pedele, tote teretorile, şi tote paserile, totu scmnu de legămentu intre mine şi intre pă
ce se mişeii pe pămentu dupre feliulii lorii mentu. Şi cândii eii voiu acoperi părnentulii cu nuorî, arculu se va arăta in uuorî.
eşiră din arcă.
20
Şi Noe zidi altarii lui leliova, şi lua din Şi'uii * voiu aduce aminte de legărneutulu
•" tote vitele curate şi din tote paserile cu meii, ce este intre mine şi tine şi intre tote
rate, şi aduse olocaustîi pe altarii. Şi le- vieţuitorele ele verî-ce corpii; şi apa nu se va
hova mirosi * mirosii plăcuţii; şi dise leliova maî face in deluviu ca să perdă totu cor
'i l intru anima sa: Nu voiii maî ' blestema altă pulii. Şi arculii va fi in nuorî, şi eii 'Iii
dată pămentulii din causa omului; că * cu- voiu vede pre elii, spre a'inî aduce aminte de
getulu ânimeî omului este reu din tenereţele ' eternulu legămentu, care este intre Dumne
lui; " nici nu voiu maî omorî toţii ce este viii, deii şi intre tote vieţuitorele de verî-ce corpii,
22 cumu amu făcuţii. ° Câte dile va sta pă care este pe pămentu. Şi Dumnedeii dise
meutulii. nu va înceta semenătura şi se- lui Noe : Acesta este semnulu de legămentu,
cerişulii. frigulii şi căldura, vera si erna, >' diiia pre care 1'arnu întăritu intre mine şi in
tre toţii corpulii ce cate pe pămentu.
şi noptea.
9 Ol Dumnedeii bine-cnveutâ pre Noe şi pre Continuarea istoriei lu'i Noe; profeţia sa despre
cei trei fii aî seî.
^ tiiî lui. şi li dise: "Crcşceţî, şi ve îm2 mulţiţi, si ârnpleţi pfinientulu. * Şi frica voŞi fiii lui Noe cari eşiră din arcă eraă:
strâ şi temerea vostră să fia preste tote pa Şemu, Hauiii şi lafetii; şi " Hamii era părin
trupedele pămentului. si preste tote paserile tele lui Canaanu. " Aceşti treî sunt fiii lui
ceriului, şi preste totu ce se teresce pe pă Noe, *şi de la d'înşiî s'a populaţii totupămentu, şi preste toţi pesciî măreî; in manele mentulu.
3 vostre s'au daţii. c Totu ce se mişcă şi vieză
Şi Noe începu săfia v agricultorii, şi planta
va fi voiii de mâncare, ca pre d legumele verdî şi via ; Şi bea din vinii, " şi se imbetâ, şi
4 le-amu datu vouî 'tote. Şi •''carne cu vieţa se desveli in cortulii şeii. Şi Hamii, părinei intr'insa, care este sâugele eî, să nu mâu- tele lui Cauaanu, vedendii goliciunea părin
5 câţi. Că eii cu adeverutu voiii recere sân telui şeii. spuse celoru duoî fraţî aî seî de
gele vieţeî vostre: "de la verî-ce animalii 'Iii afară. "Şi Şemu şi lafetii luară o mantie,
voiu cere; * şi din mâna omului; din mâna şi o puseră pe ainenduoe uinerele lorii, şi
fie-căruia ' omu voiii cere vîeţa fratelui şeii. mergeudii cu dosulii înainte, acoperiră goli
6 ^ Celu ce va versa sânge de omii, şi sâugele ciunea părintelui loru; şi felele lorii erau
aceluia se va versa de omu; * că Dumne- '•ăutdndii înapoi, şi eî nu vedură goliciunea
deu dupre cbipulu seu a făcuţii pre omu. părintelui lorii. Şi Noe, după-ce se trezi
7 Ear voi ' crescetî şi ve îmmultiti! Plodit i , de vinu, inţelegendu ceea ce-î făcu luî fiîulii
| şeii celii maî teneru, dise: l Blestemata jiă
pe pămentu şi ve înunulţiţî pe d'insulu.
~£
Şi Dumnedeii vorbi lui Noe şi fiiloru lui -Canaanu ! c servii va fi elii servitorii fra9 cari erau cu d'iusulu, dicendii : Şi cu, '" ecce i ţilorii soi. Şi maî dise : d Bine-cuventatu să
cu iutarescii " legâmentulu meii cu voi, şi l jiă lehova, Dumnedeulii luî Şemii ; şi Ca10 cu seminţia vostră după voî; ° Şi cu tote naanu va fi servulii luî. Dumnedeii va lărgi
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8

pre lafetu, ' şi va locui iu corturile lui
Şemu; şi Canaanu va fi servulii luî.
28
Şi Noe după deluviu trăi trei sute ciucî29 deci de ani. Şi tote dilele luî Noe fură
noiie-sute ciucî-decî de ani; şi muri.
Istoria fiiloru lui Noe; îmj)răscîareaşiaije(ţa.realoru..

10 4 CESTE sunt generaţiuuile tiiloru luî
jfV Noe, Şemu, Hainii şi lafetu, " cărora se
2 născură fiî după deluviu. 'Fiii luî Iafetu/«m:
Gonieru şi Magogu, Madai şi lavanii, şi Tu3 baiu, şi Meşeehu, şi Tirasu. Şi fiii luî Go4 merii : Aşkenasîi şi Rifatii şi Togarma. Şi
tiiî luî lavanii : Elişa şi Tarşişu, Chitiniu
5 şi Dodauimu. De la aceştia s'au despărţiţii
c ţermurile naţiunilorii in ţerrele lorii, fiă-care dupre limba sa, dupre neamurile lorii, in
naţiunile loru.
6
dŞi tiiî luî Hamii: Cuşii şi Mizraimu şi
7 Putu şi Canaanu. Şi fiiî luî Cuşu: Şeba şi
Havilahu şi Sabta şi Raema şi Sabteca. Şi
fiii luî Raema: Şeba şi Dedauu.
8
Şi Cuşu născu pre Nimrodu; acesta in9 cepu a fi puternica pe pămentu. Elu era
'venâtoru puternicii /înaintea luî lehova;
de aceea se dicea: Vânătorii puternică ina10 intea luî lehova, ca Nimrodu. "Şi îuceputulii imperăţieî luî fu Babelu şi Erechu
11 şi Accadu şi Câine, in ţerra Şiiiaru. Şi
eşi din acea ţerră in Assiria, şi zidi Niui12 va şi Rechobot-Iru şi Calachu; Şi Resenii
intre Niniva şi Calahu. Acesta Ni/iiră este
13 cetate forte mare. Şi Mizraimu născu pre
Ludimî şi pre Auamimi, pre Leabinii şi pre
14 Naftuhimî; Şi pre Patrusimî. şi pre Casluhiniî
(Adin cari eşiră Filistenii), şi pre Caftorimi.
15
Şi Canaanu năcu pre Sidomi, pre âuteiu16 născutulii şeii, şipreHetu; Şi pre lebuseii şi
pre Amoreu şi pre Ghergheseii ; Şi pre Heveu
17 şi pre Arkeii şi pre Seiieii; Şi pre Arvadeu şi
18 pre Zemareii şi pre Haniateii ; şi după acesta
19 se împrăstîară nemurile Cauaneiloru. ' Şi
hotarele Cananeiloru se întindeau de la Sidouii prin Gherara până la Ga/a, priu Sodoma, Gomorha, Adma şi Zcboimii până la
20 Laşa. Aceştia sunt fiiî lui Ilunui după ne
murile Ic rii şi limbele lorii in ţerrele lorii,
in naţiunile lorii.
21
Şi lui Seinii, părintele tutuloru nilorii lui
Eberii şi fratele celii inaî mare alu lui la22 fetii, se născură ţii. J Fiii luî Şemii: Elamii, şi Assurii, şi Arfachsadu şi Ludii şi
23 Arămii. Şi tiiî din Arămii : Uzii si Hulii
24 şi Gheterii şi Maşii. Şi Arfaclisadu năs
cu pre * Şelahii, şi Şelahu născu pre E« Efe«. 2. 13, 14.
ft 3. B.
t'apulit 10
a C*p. i). 1. 7,
19.

i ICro. 1.5,etc.
c P». 72. 10.
lor. t. 10. &
»5. 22.
Zof. 3. II.
d 1 C'ro. 1. 8. «te.

berii. ' Şi luî Eberu se născură duoi tiiî r
numele unuia Pelegu, că in dilele luî se
împărţi pămentulii; şi numele fratelui şeii
— lochtauu. Şi loktanu născu pre Almodadu
şi pre Şelef şi pre Azarmavetu şi pre Ierali,
Şi pre. Adoramu şi pre Uxalu, şi pre Dikla,
Şi pre Obalii şi pre Abimaelu si pre Şeba,
Şi pre Ohru şi pre Havila şi pre lobabu.
Toţi aceştia sunt fiiî luî loktauii. Şi Iocuinţa acestora era de la Mesa până la
Setării, muntele de la resăritii. Aceştia sunt
tiiî luî Şemii dupre neunirile lorii şi limbele
lorii, iu ţerrele loru, in naţiunile lorii. '" Acestea sunt nemurile fiiloru luî Noe, du
pre generaţiunile lorii iu naţiunile lorii.
Şi " de la aceştia s'aîi respânditu poporele
pe pămentu după deluviu.
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Zidirea Babilonuluî; amestecarea liitibdoru.

SI era preste toţii pămeutulii o singură
limbă şi o vorbire. Şi a foştii, câudu
porniră eî spre resăritii, că aflară o câmpia
in pămeutulu Şinarii; şi se aşedară acolo.
Şi diseră unjl^căJţră._aJtulu: Haideţi să
facemu cârămidî, şi să le ardemu in focii;
şi cărămidele li serviră de petră, şi bitumulu li servi de bruftuclă. Şi diseră :
Haideţi să ni zidimu o cetate şi unii turiiu
" cu verfulu până la ceriu, şi să ni facemu
nume, ca să nu ne respâiidiniu preste toţii
pămeutulu. b Atunci lehova se pogorî, ca
să vedâ cetatea şi tumulii, pre eare-lu zidiuu tiii ouieuiloru. Şi lehova dise : ecce
c unii singurii poporii est?., şi toţi ri o limbă aii,
şi ce începură a face ! • şi aeuinii uemica
uu-î va impedeca de a face tote câte ' aii
cugetatu. Veniţi darii, •''să ne pogorinui, şi
să li amestecămu acolo limba lorii, ca eî să
»nu inţelegă uiuilii limba celui-1-altu. Şi
'' lehova 'î îinprăscîa~pre ei de acolo "'pres
to faţa a toţii pămeutulii, şi ei incetârâ
de a zidi " cetatea. "Pentru aceea numele
eî s'a cliîăinatii Babelu, •>' că lehova acolo
amesteca limba a toţii pămeutulu, şi de
acolo'i împrăsciâ pre ei lehova preste totu
pămeutulii.

«y/ •
9

Ufmaţii lui Semit plină la Terah.

k Aceste sunt generaţiunile lui Seinii; Şemu
era de o sută de anî cândii născu pre
Arfachsadu, diioî ani după deluviu. Şi Şemii,
după ce născu pre Arfachsadu, trăi cinci
sute de ani; şi născu fii şi tete. Şi Aria ci isădii era de treî-deci şi cinci de anî, cândii
născu pre 'Şelahu; Şi Arfachsadu, după ce
născu pre Şelalui, trai patru sute trei anî;
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CAP. 11, 12.
cuvântare ; ' Şi voiu bine-cuventa pre cei ce
te bine-cuventă, şi pre celu ce te va bles
tema, 'Iu voiii blestema, şi -^se vorii binecuveuta intru tine tote neunirile pămeutuluî.
Şi Abramu se duse clupre cumu lehova 'î
dise, şi merse cu d'iusulii Lotii. Şi era Abramu de şepte-decî şi cinci de anî, cândii
eşi din Haranu. Şi Abramu lua pre Sărai,
temea sa, şi pre Lotii, tiiulu fratelui seu,
şi cu tote averile lorii, pre cari le agoni
siseră, şi s sufletele ce le câştigaseră eî
in * Haranu, şi eşiră să mergă iu pămentulii
Cauaauii ; şi adjunsera iu pămentulii Câ
naanu.
Şi Abramu ' străbătu pămentulii acela până
la locuiţi Şechemu, J până la stejarulu More ;
*şi Cananeiî locuiau atunci pămentulii. l Şi se
j arăta lebova luî Abramu, şi-t dise : Pămeutulu acesta 'Iii voiu da m seminţiei tale. Şi
Abramu zidi acolo " altarii luî lehova, care
se arătase luî.
Şi de acolo trecu la muntele celu despre
resăritu de Bethelu, şi'sî întinse cortulu seu,
avendu Bethelulu spre apusu, şi Aî spre
resăritu;
şi zidi acolo altariii luî lehova, şi
Familia lui Terahu; strămutarea lui la Haranu.
0 invoca numele luî lehova. Şi Abramu ple27
Şi aceste sunt generaţiunile lui Terahu ; ca, 'mergendu şi înaintându spre medă-di.
Terahu născu pre Abramu, pre Nahoru şi
se făcu » tomete in ţerră, şi Abramu
28 pre Haranu; şi Haranu născu pre Lotu. Şi r se Şi
pogorî in Egiptu, ca să petrecă acolo, că
Haranu muri in preseuţa părintelui şeii Te fometea era 'grea iu ţerră. Şi apropiindu-se
rahu in pămentulii uascereî sale, in Uru in elii sa intre in Egiptu, dise cătră Sărai, fe
29 Chaldeea. Şi Abramu şi Nahoru 'şi luară fe mea sa : Eacce eii cunoscii că tu escl fe
mei; numele femeei lui Abramu era r Sărai,
mea ' frumosâ la facă. Şi se pote iutempla,
ţ.i uiiinelc femeei lui Nahoru era ' Milcha, ca Egiptenii, vedendu-te pre tine, să dică :
fata lui Haranu, carele fn părintele Milchei Femea luî este acesta; şi "pre mine să me
30 şi părintele Iscbeî. Şi ' Sărai era sterpă omore, şi pre tine să te lase via. ' pi, te
31 şi n'acea copii. Şi Terahu " lua pre Abramu rogu, că escl sora mea, ca pentru tine sâ'nii tiă
tiiulu şeii, şi pre Lotii timlii lui Haranu, pre
din causa ta să trăescă sufletul» meii.
tiiulu hiuluî seu, şi pre Sărai, noră-sa, femea bine;Şi şiveiiindu
Abramu in Egiptu, 'vedură Etimlui şeii Abramu; şi eşiră împreună din gipteniî fonica, ca em frumosă forte. Şi ver Uru iu Chaldeea, ca să mergâ in •" păpre ea mai marii lui Faraonii, o lău
mentulu Cauaanu; şi veuiiidu până la Ila- (Jend'o
cătră Faraonii, şi femea ' fu dusă in
32 rănii se aşedară acolo. Şi dilelo luî Te dară
casa lui Faraonii. Acesta pentru d'însa * fărahu eraii duoe sute cinci ani ; şi Terahu cu
bine luî Abramu, şi elii dobândi oî şi
mari in Haranu.
boi şi asini, servi şi serve, şi asine şi cămile.
Chiămarea luî Abramto; călătoriele sale la Canaanu Şi lehova " lovi pre Faraonii si casa luî
şi la EgiptU.
cu mari plăgi pentru Sărai, femea lui A12 O^ " lehova dise luî Abramu: Esî din pă- bramii. Şi Faraonii chîiiniâ pre Abramu,
^^ mentulu teii, şi din locuiţi uascereî talc, şi-Z dise : * Pentru ce mî-ai făcuţii mie aşi din casa părintelui teu, in pămentulii care cesta ? pentru ce nu mî-ai spusii, că ea este.
2 eii ţi-lu v«iu arata ţie. * Si te voiu face femea ta? Pentru ce aî disii: Sora mea
naţiune mare, şi c te voiu bine-cuventa, şi este ea? Şi eii eramii să o îeau mie de fe
voiu face numele teii mare, •' şi vei ti bine mea. Şi acuinii, ecce'ţi femea ta! îea-o,

14 şi născu fiii şi fete. Şi Şelahu era de t-reî15 deci de ani, când iiâscu preEberii; Şi Şe
lahu, după ce născu pre Eberii, trăi patru
1H sute trei aiii; si născu fii ţi fete. "Şi Eberu era de treî-decî şi patru de ani, câudu
17 născu pre " Pelegii; Şi Eberii, după ce născu
pre Pelegu, trăi patru sute treî-deci de
l S ani; şi născu fii şi fete. Şi Pelegu era de
19 trei-decî de ani, cându născu pre Rebu. Şi
Pelegu. după ce născu pre Rebu, trăi duoe
20 sute uoue auî; şi născu ţii şi fete. Şi Rebu
era de treî-deci şi duoî de ani, cându născu
21 pre ° Serugu; Şi Rebu, după-ce născu pre
Serugu, trăi duoe sute şepte am; şi născu
22 fii şi fete. Şi Serugu era de treî-decî de
23 ani, cându născu pre Nahoru. Si Serugu
după-ce născu pre Nahoru, trăi duoe sute
24 de anî; şi născu fii şi fete. Şi Nahoru era
de duoe-decî şi noiie de anî, cându născu
25 pre * Terahu; Şi Nahoru, după-ce născu
pre Terahu, trăi o sută noue-spre-dece auî;
26 şi născu fii şi fete. Şi Terahu era de şepteţlecî de anî, cându 'născu pre Abramu. pre
Nahoru şi pre Haranu.
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20 şi te du! ' Şi Earaonu dede ordinii omeni- vedî, 'Iu voiii da * ţie şi * seminţiei tale in
loru hă pentru d'îusulu; şi eî 'Iu conduseră, eternii. Şi » voiii face ca seminţia ta să fia 16
pre eliî si pre temea sa şi tote câte avea elii. ca pulb; -n a pământului; decă cineva pote
numera pulberea pământului, atunci şi se
Re'ntorcerea lui Abramu la CanaanU, .s» despărţi minţia ta se va pute numera. Scolă-te. pre- 17
rea va de Lot ii.
âmblă-te in aceşti), pămentii, iu lungulu şi
13 C?I Abramii şi temea luî şi cu tote ce a- in latulii lui, că 'Iu voiii da ţie. Şi Abramu ÎS
^ voii. si Lotii împreună cu d'însuhi, se rădicâuclu-şî corturile, veni şi 'locui apro2 sui din Egiptu " spre uiedă-di. * Şi Abraniu pe de stejarulii luî Mamre. ° care este lângă
era torte avuţii iu vite, in argintii şi in aurii. Ebronii; şi acolo zidi eh; altani luî lehova.
3 Şi elu merse in călătoriele sale " de la medă-di până la Bethelii, până la acelu locii.
Ineasiunea Canaanului; Iwtrea şi scăparea luî
unde inaî 'naiute fusese cortulu şeii, iutre
Lotii ; Mehhisedekii.
4 Bethelii şi Aî: In dloculii altarului care-lu
făcuse elii acolo maî 'naiute, şi unde Abramii SI s'a întemplatii in dilele luî Amrafehi, 14
regele " Şinarultii. a luî Ariochii regele
• invocase numele luî Icbova.
o
Dar şi Lotii, care mergea cu Abramii, Elasarului, a luî Chedorlaomeru regele * E6 avea oî şi boi şi corturi. Şi J pănieutulu a- lamuluî, şi a luî Tedalu regele din Goimii, Că 2
cela nu'i încăpea pre d'înşiî, ca să potă aceştia făcură resbelii cu Bera regele Solocui iinpreună, că averile lorii erau mari, domeî, cu Birsa regele (iouiorei, cu Şiuabii,
regele ° Admeî, şi cu Şemeberii regele Zeşi de aceea eî nu puteau locui împreună. boirnului.
şi cu regele Belei, adică d a Zoaru7 Şi se născu ' certă intre păstorii viteloni
luî.
Toţi
aceştia
se întruniră in valea Siddimii, 3
lui Abramii, şi intre păstorii viteloni luî Lotii.
Marea sărată. De duol-spre-dece 4
(* Şi fhanaueiî şi Ferexeiî locuiau atunci pă- 'adică
8 mentulii acela). Şi Abramu <,lise cătră Lotii: ani f eraîi eî supuşi lui Chedorlaomeru, şi
Rogii-te, 'să nu tiă certă intre mine şi intre in alii treî-spre-deeelea se rescularâ. Şi 5
tine. şeii intre păstorii meî şi intre pastorii intr'alii patru-spre-^lecelea anii veni Cheşi regii ce ţineau cu d'iusulii.
9 tei; ca uoî nunteinu fraţi. J Aii nu este toţii dorlaomei-u,
şi bătură pre 'llefahnî in h Aşteroth-KarSămentulii înaintea taV rogu-te, desparte-te
e miue ; * decă cel me.rye tu spre stânga, eu naimii ; şi pre ' Susei in Haniii, ' şi pre Evoiii merge la drepta; şi de cel inerte tu mei iu Şave-Kiriathaimu, * Şi pre Horei la 6
muntele lorii Seirii, pâ.nă la Elu-Parauii ca
spre drepta, eii voiu merge spre stânga.
10
Şi Lotii rădicându-şi ochii seî, se uîtâ re este, lângă pustiiţi. Şi intoreeudu-se, ve- 7
preste totă ' câmpia Iordanului, că era u- niră la Enii-Mişpatii care este Kadeşii, şi
dăpată preste toţii, ?i maî 'naiute de m a bătură totă câmpia Amalckiţiloru, şi pre
strica lehova Sodoma şi Gomora era " ca Amoreî carii locuiau in ' Aza/onu-Tainaru.
Şi eşiră regele Sodomci, şi regele Go- 8
grădina luî lebova, ca pămentulu Egiptunioreî,
şi regele Adruei, şi regele Zeboi1 1 lui până spre " Zoarii. Şi Lotii 'şi alese
totă câmpia Iordanului, şi Lotu apuca spre muluî, şi regele Beleî, care este Zoarii, şi se
resăritii; aţa se despărţiră umilii de al- ordinară de bătaia asupra acelora in valea
12 tulii: Abramii locui in pămeutulii Canaauii, Siddiraii: Asupra lui Chedorlaomeru regele 9
şi Lotu 'locui in cetăţile câmpiei, şi 'şî Elamuluî, şi asupra luî Tidaltt regele de
13 » întinse corturile sele până la Sodoma. Şi Goimu, şi asupra luî Aiurafelii regele Şinaomenii din Sodoma r erau reî, şi * păcătoşi ruluî, şi asupra luî Ariochii regele Elasaru
lui : patru regi asupra a cinci. Şi valea 10
toile înaintea luî lehova.
Siddinmluî era plină de '" puţîuri de bitumii ;
Promisiunea lui Dumnezeii reinoită liti Abramu. şi regele Sodomci şi cehi alu Gomorei fu
14
Şi lehova $ise luî Abramu, după-ce Lotu giră, şi căzură acolo ; şi cei ce seăpara
' se despărţi de d'insulu : îualtă-ţî ochii fugiră " la munte. Şi acel reyl luară ° tote 1 1
teî, şi uită-te din loculu unde te afli " spre avuţiele din Sodoma şi din Gomora, şi tote
me^ă-nopte şi spre me^ă-^i şi spre resăritii bucatele lorii, şi se duseră. Şi luară ji pre 12
15 şi spre apusu. Că toţii pămentulu care-lu Lotii, nîulii >' fratelui luî Abramu, * care
c Prov. 21. 1.
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locuia in Sodoma, şi t<ită averea lui, şi se
duseră.
Atunci veni din cei scăpaţi, şi dede de scire lui Abraruu Ebreulii, r care
locuia la Stejarulu lui Maiure Amoreulu,
fratele lui Eşcolu, şi fratele lui Anerîi, • carii eraii confederaţii lui Abramu. Şi Abramu
uudindu că s'a luaţii captivii ' tratele seu,
iuarmâ pre servii şei, cei " născuţi iu casa
sa, trei sute optii-spre-dece la numei'u, şi'î
urmări " până la Danii. Şi împărţiudu-se
IA duoe noptea in contra lorii, elii ţi servii
şei, * "I bătu, şi-î urmări până la Hoba ce
exte de-a stânga Damascului. Şi aduse îna
poi » tote avuţiele, şi pre Lotu tratele şeii ;
şi totă averea sa o aduse înapoi, şi pre fe
mei ţi pre poporu.
Şi regele Sodomeî * eşi lui Abramu spre
intimpinare, " după ce se iutorse de la în
vingerea luî Chedorlaomeru şi a reloru-l-alţi
regi cari erau cu d'insulu, iu valea Şave, care este. * valea regelui. Şi c Melchisedekii
regele Salemului 't aduse pâue şi vinii; şi
elu era d preutu Dumnedeuluî ' celui preînalţii. Şi elii 'Iu bine-cuventâ, şi disc : f Bine-cuventatu jiă Abramu de Dumuedeulii
celu pre-înaltu, » Stepânulu ceriului şi alii
pământului; Şi *biue-cuventatu săjiă Dumnedeulu celu pre-îualtu, care a daţii pre
neamicii tei in manele tale. Şi Abramu 'î
dede decimă ' din tote.
Şi regele Sodomeî dise luî Abramu : Dă-ini
mie omenii, şi avuţiele îe-ţi-le ţie. Si Abramti respunse regelui Sodomeî : J Inălţit'amu mâna mea cătră lehova Durnne^eulu
celu pre-iualtti, * Stepânulu ceriului şi alu pâmentului ; Jurându-me, că ' nimica nu voiu
lua din tote ale tale, de la firii de aţă pâ
nă la curaua de încălţăminte; ca să nu
dici: Eii amii iuavuţitii pre Abramu; Afară
numai ceea ce feciorii au mâncaţii, şi par
tea bârbaţiloru Anerii, Eşeohi şi Mamre,
" cari au mersu cu mine ; aceia 'şî vorii lua
partea lorii.
Dumnetfeu reinoesce promisiunile sale Iul Abramil,

15 I~\up'aceste fost'a cuveutulu luî lehova că\J tră Abramu ° iu visiune, dicendii : * Nu
te teme, Abrame! Eu sunt c scutulu teu {ti
2 •* resplătirea ta forte mare. Şi Abrainu re' C»p. 13. 18.
• V»rs. Î4.
t Cip. 1.1. 8.

• Ca,. U. a. *
17. 1», Î7.

c Ebr. 7. 1.
' d P». 110. 4.

Ebr. 5. 6.
e Mic. 6. 8.
Fapl. 16. 17.
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i Khr. 7. 4.
Dan. 10. 12.
1 KOL 18. fi. j K«od. «. 8.
Luc. 1. 13. 30.
•• Ebr. 7. 1.
Dan. 12. 7.
c P». 3. 3. & 5.
Apoc. 10.5,0.
' 1 Sun. 18. 18.
12. & W. 11. &
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spuuse : Domne lebova, ce'mî veî da mie ?
' Eii ine trecu din vieţă fără copii, şi inoscenitorulii casei mele este Damascenulu Eliezeru. Şi Abramu dise: fiece, nu mî-aî
daţii seminţia, şi ecce -'fiîulu casei mele
va fi moscenitorulu meii. Şi ecce, cuveutulu
lui lehova «.fostă cătră d'insulu, dicendii: Nu
acesta te va mosceni, ci celii-ce * va eşi din
cc'tpsele tale., acela te va mosceiii. Şi dusuFa pre elii afară, şi dise: Privesce acumii
ceriulu, şi h numeră ' stelele, dacă le poţi numera! •'aşa, 'î dise luî, va fi seminţia ta.
Şi Abramu k credu luî lebova, şi Ifhooa\
' socoti acesta xj>i'? dreptate.
Şi elu 'i dise : Eii sunt lehova, care
'" te-aniii scoşii pre tine din H Urii a Chaldeiloru, ° ca să-ţî dau pămentulti acesta spre
a-lii stepâni. Şi Abramu respunse: Domne
lebova ! p de pe ce voiu cunosce, că-lu voiu
stăpâni V Şi lehoca 'î respunse : Adu-mi o
juncă de trei ani, şi o capră de trei ani,
şi unu berbece de trei anî, şi o turturea, şi
unii porumbii. Şi elii 'î aduse tote acestea,
şi le 7 despica prin medîlocu, şi puse fiă-care jumătate fa<;ă cu ceea-1-altă; şi r pase
rile nu le despica. Şi se cuborîră paseri
răpitore presto stervurî, si Abrauni le alunga.
Şi pe la apusulii soreluî unu * sorniiu
adâncii cădu asupra luî Abramu, şi ecce fri
că şi îutuuerecu mare 'Iu cuprinseră pre
d'însulii. Atunci lehova dise lui Alirainu :
Cu adeveratii să sciî, ' că seminţia ta va
petrece intr'unii pănieutii, ce nu'î alu eî, şi
că ea va servi naţiunel de, acolo, " care o va
asupri patru sute de ani. Dar eii şi pre
naţiunea aceea, la care vorii fi servi. r o
voiţi judica ; şi dup'aceea * eşi-voru cu mari
averi. Şi »tu veî veni * la părinţii tei iu
pace, ţi "te veî îmmormcnta in betrâneţe
fericite. Şi eî * la a patra generaţiune se
voru re'ntorce aici ; că fără-ile-legea c Amoreilorii încă nu ''s'a îndepliniţii. Şi apuneiidu sorele, şi făceudu-se întunerecii,
ecce unii cuptorii fumegândii, şi Hacără
de focii care ' străbătea prin acele bucăţi
despicate.
In diiia acesta •'făcu lehova legămeutu
cu Abramu, dicendii: Eu pămentulu acesta
1'amu daţii » seminţiei tale, de la fiuvîulu
Egiptului, până la fluvîulu celu mare, rin-
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19 viulii Eufratu: Pre Keneî şi pre Kenizei şi pre care-lu născu Agara, * Işmaelu. Şi A- 16
20 pre Kadmoneî ; Pre Heteî şi pre Ferezei şi bramu era de optii-deci de ani, cândti Agara
21 pre Refeî. Şi pre Amorei, şi pre Cananeî, născu luî pre Işmaelu.
şi pre Ghergheseî, şi pre lebuseî.
Dumnezeii reinoesce legămentulu şeii cu AbrainU.
Nascerea lui Işmaelii.

Circumcisiunea aşeiţată; Isaacti promisă.

1(> Oi Sărai femea lui Abramu " nu născu
^ lui copii, şi ea avea o serva * egip2 teuă, alii cărei nume era c Agara. d Şi ^ise
Sărai cătră Abramu : Ecce, lehova e m'a în
chişii, ca să nu nascii; rogu-te, •''intră la
serva mea, pote voiii căpăta copii printr'in3 sa. Şi Abramu » asculta de cuventulu Saraeî. Şi Sărai femea luî Abramu lua pre
Agară egiptena, serva sa, după ce Abramu
* petrecuse dece ani in pămentulu Canaanu,
şi o dede pre ea de femea bărbatului şeii
4 Abramu. Şi elii intra la Agara, care con
cepu; şi vădend ea că a conceputa, 'despreţul
5 pe domna-sa. Şi Saraî dise cătră Abramu: In
juria ce mi se face asupra ta cade: Eii amu
daţii pre serva mea in sinulu teii, şi ea după ce
vedu, că a concepuţii, me dispreţuesce in ochii
6 eî; •'judice lehova intre mine şi intre tine. *Şi
Abramu dise cătră Saraî: 'Eacce, serva ta
este in mâna ta, fă cu d'însa cumu 'ţî place.
Şi Saraî o maltrata ; şi n ea fugi d'inaintea eî.
7 Şi ângerulu luî lehova afla pre ea lângă
unu isvoru de apă iu pustiiii, lângă " isvorulii
8 din calea cătră "Şurii. Şi-'t dise: Agară,
serva Savaeî, de unde viî f şi unde mergi 'i
Şi ea'î respunse: Fugii de faţa Sameî,
9 doimieî mele. Şi 'i dise âugerulu luî le
hova : Intorce-te înapoi la domua ta, şi f te
10 supune subii manele ei. Şi âugerulu luî
lehova mai dise : * Voiu immulţi seminţia ta, de
nu se va jiute uumera pentru mulţimea
11 el. Şi ângerul luî lehova -mal fixe: Eacce, tu ai
concepuţii, şi vei uasce tiiii, T şi vei chîâma
numele li'î—Işmaelu (Dvmnttfeu au<le); că le12 hova audi întristarea ta. «Şi acesta va fiomii
sclbaticii; mâna luî va Ji iu contra tuturorii,
şi mâna tuturorii in contra lui, şi ' fae,ă cu
13 toţi fraţii seî va locui. Şi ea cliiămâ numele
lui lehova care vorbîa eî: Tu escl Elii-Roi
(Duinni'ili'u veţletoriă) ; că, dise ea: Au nu
ve'duiii aicea din dosii pre acela ce "ine
14 vedu V Si fântâna aceea se uumi fontâna
" Lahai-Roi, (fântâna ccluî viu, care me cede); ecce fontâna * ce este intre Kadeşii
1 5 şi Beredii. Şi » Agara născu lui Abramu
fiii; şi Abramu chiăniâ numel» tiiuluî şeii,
(.'ojmllî Iii.
n Cap. IA. 2, 3.

h Cap. 12. S.
i -2 Şam. 6. Iii.
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v Cap.
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g Cap. S. 11.
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k Prov. 15. 1.
1 IVI. S. T.
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12.
r Cap. 17. 111.
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u Cap. 31. 42.

z Vern. 11.
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a Cap. 12. 1.
b Cap. 28. II. &
Si. 11.
Esod. 8. 3.

Si cându era Abramu de noue-decî şi 17
nouă de anî, ° i se arăta lehova, şi-î
dise : * Eti sunt Dumnedeulii celti a toţii pu
ternicii, c âmblă înaintea mea, şi fii d inte
gru. Şi voiii întări legămentulu meii in- 2
tre mine şi tine, şi «te voiii îrninulţi forte,
forte. Şi Abramu f cădu pe facă sa, şi Dum- 3
nedeu 'î vorbi, dicendu : In câtă pc/itru mi- 4
ne, eccă eîi făcu legămeutii cu tine, şi tu ,
vei deveni g părinte a mulţime de naţiuni. r~
Şi numele teu nuTslT va mai chTSma~At»raînu, 5
ci h numele teu va fi Abraamu ; ' că te-amu. i
făcuţii p^mţeainjUj£mje__d^_jiajiuni. Şi \a
te voiii îmmuîţî~forte7lorte, şi te voiu face /\
să deeil J naţiuni, şi * regi vorii eşi din
tine. Şi voiu 'întări legămeutulu meii in- 7
tre mine şi tine, şi intre seminţia ta du
pă tine in generaţiunile lorii, ca legămentu
eternii ; m ca să fiu Dumnedeii ţie şi " semin
ţiei tale după tine. Şi ° voiu da ţie şi se- 8
mintiei tale după tine pămentulii f unde tu
petreci: toţii pămentulu Canaauu, in stăpâ
nire eternă ; şi i voia fi lorii Dumnedeii.
Şi Dumnedeii dise luî Abraamu : Tu să 9
păzescî legămentulu meu, tu şi seminţia ta
după tine in geueraţiunile lorii. Şi acesta 10
este legămentulu meu, care aveţi voi să-lu
păziţi intre mine şi tine, şi'ntre semin
ţia ta după tine ; că r totă partea bărbătescă d'iutre voi să se circumcidă. Voi 11
veţi circumcide carnea prepuţîuluî vostru,
şi acesta va fi • semuulii legământului' meii
intre mine şi'utre voi. Toţii pruuculu par- 12
te bărbătescă de optii dile d'intre voi
şi'n tote generaţiuuile vostre, ' se va cir
cumcide: atâtii colii născuţii iu casă, câtii
şi acelii cuuiperatu cu argintii de la veri-ce
străinii, care nu este din seminţia ta. Se 13
va circumcide dar toţii celii născuţii iu ca
sa, câtii şi celii cuuiperatu cu argintulii teu;
şi fi-fa legămentulii meu va ti in corpulii
vostru ca legămentii eternii. Şi bărbatulii 14
necircuincisu, la care carnea prepuţuluî uu
va fi circumcisă, " sterpi-se-va sufletulu acela din medîloculii poporului şeii; a stri
caţii legămentulu meii.
13. 1«.8;22. 17. » Cap. 26. 24. &
28. 1.1.
f Vern. 17.
Khr. 11. 1«.
n Rom. 4. 11,12,
Ui (tal 3 "0
u
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li Nwra. 9. 7.
8. 25.
13. 15.
i Kmn. 4. 17.
2 RHR. 20. 3.
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j C'ap. 3.i. 11.
rf Cap. «. 9.
A: VVrx. 16.
p Cap. 23. 4. k
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c t'ap. 5. 22. &
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Deut. 4. 37. &
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18. & 29. 13.
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Şi Dumnezeii dise luî Abraamu: In cari/
pentru Saraî femea ta, nu vei mai chîăma
iiumele eî Saraî, ci Sara (principesă) va fi.
numele eî. Şi o voiii bine-cuventa pre d'însa;
şi îucă din ea 'ţî voiii " da fiîu : eu pre
d'îusa o voiu biue-cuventa, şi va fi mama
1 uaţiunilorii, şi regi aî poporeloru vorii eşi
diu ea.
Şi Abraamu cădu preste faţa sa, »şi rîse, dicendu in anima sa: Au doră emulii
celu de o sută de ani va mai nasce fii? Şeii
şi Sara, fiindu de noue-decî de ani va maî
nasce? Şi Abraamu dise luî Dumnedeii:
Fia, ca Işmaelii să trăescă înaintea ta. Şi
Duniuedeu dise: * Cu adeveratu Sara fe
mea ta 'ţî va nasce fiîu, şi tu vei chîăuia numele luî—Isaacii (ride). Şi eu voiu
întări legămentulu meu cu d'însulu, ca să
fia legămentu perpetuu pentru seminţia luî
după d'însulu. încă şi pentru Işmaelu teamu ascultata, Ecce, eu l'amu bine-cuventatu
pre d'însulu, şi-lu voiii adăogi, şi-lu ° voiii
immulţi forte, forte : b diioî-spre-dece principi
Ta nasce, c şi-lu voiii face să devie o naţiune
mare. Şi legămentulu meii 'Iu voiii întări
cu Isaacu, pre d care ţi-lu va nasce Sara in
anulu următoriu totu pe timpulu acesta.
Şi Dumnedeii după ce incetâ de a vorbi
cu d'însulu, se rădica de la Abraamu. Şi
Abraamu lua pre fiîulii seu Işmaelii, şi pre
totî cei născuţi in casa sa, şi pre toţi cei
cumpăraţi cu argintulu seu, şi pre toţi de
partea bărbătescă din omenii casei sale, şi
in diua aceea li circumcise carnea prepuţuluî lorii, cumii 'I disese Dumnedeu. Şi
Abraainu era de noue-decî şi nouă de ani,
cândii îşi circumcise carnea prepuţuluî luî.
Şi IşmaeTu" fiîulii şeii era de treî-spre-dece
ânî, cândii se circumcise carnea prepuţuluî
seu. Şi toţii in aceeaşi di fură circumcişî
Abraamu şi Işmaelii fiîulii şeii; Şi ' toţi ome
nii casei sale, născuţi in casa sa şeii cum
păraţi cu argintii de la străinii, fură cir
cumcişî cu d'însulu împreună.
Promisiunea făcută din noii; rugăciunea luî Abraamtt
pentru, Sodoma.

1$ C< I lehova se arăta luî Abraamii la ° ste,3 jariî luî Mamre, câudu şedea elii la uşa
2 cortului seu in îuferbintarea ^ileî. * Şi rădieâudu'şî ochii şei, se uita, şi ecce trei bărbaţi
sta înaiutea luî, şi elii c vedendu-'z, alergâ
de la uşa cortului înaintea lorii, şi se pro.
t Cap. 13. 10.
i C«p. 35. 11.
Gal. 4. 91.
1 Prt. 3. 8.
f Cap. 18. 12. &

n. B.
t Cap. 18. 10. &

n. s.
GaL 4. W.
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b
c
d
e

Cap. 16. 10. |
Cap. 85. 12,16.
Cap. 21. 18.
Cap. 21. t.
Cap. 18. 19.
—
Capulâ 18.
a Cap. 13. 18. &

14. 13.
b Ebr. 13. 2.
c Cap. 19. l.
t IVI. 4. 9.
d Cap. 19. 2. &
43. 24.
e Jude. 6. 18. &
13. 15.
/ Jndc. 19. 5.
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sternu până la pământii, şi dise : Domne, de
amu aflaţii charii in ochii tei, rogu-te, nu
trece de cortvlu servului teii; Să se aducă d puţină apă, ca să vî spălaţi picîorele,
şi apoi se ve repausaţî sub acestu arbore. Şi
' eu voiii aduce o bucată de pane, ca f să vî
întăriţi anima vostră, apoi veţi merge maî de
parte; » că de aceea v'aţî abătuţii pe laservulu
vostru. Şi eî au disii : Fă aşa, cumu aî disii.
Şi Abraamu se grăbi in cortii la Sara,
şi a disii: Adă curendu trei mesurî de florea fainei, şi o frărnentă, şi fă turte. Şi
Abraamu alergâ la ciredă, şi lua unii viţelu
tenăru şi bunii, şi-lu dede unui băetii, ca
iute să-lu pregătescă. Şi * aduse untu şi
lapte, şi viţelulu pre care-lii pregătise, şi
le puse înaintea lorii; şi elii sta lângă d'înşiî
sub arbore; şi eî mâncau.
Şi eî $iseră cătră d'însulu: Unde este
Sara, femea ta? şi elii respunse: ficce-o
'in cortii. Şi elu dise: Eu preste vnu anu
eră-şî J rne voiu întorce la tine * toţii pe acestu timpii, şi ecce, ' Sara femea ta va ave
unii fiiii. Şi Sara audia acesta din uşa cor
tului, care era in dosulii luî. Şi '"Abraamii
şi Sara erau bătrâni şi înaintaţi in dile; ba
Sareî 'î şi încetase de a se maî face " cele
femeescî. Şi Sara " rîse in sine, şi dise :
p După ce deja amu îmbetrânitu, se pote
ca eii să maî aîbii voluptate, cândii şi
«domnulu meii es7e~5etrânu. Şi lehova dise luî Abraamu: Pentru ce ride Sara, Di
cendu: 6re cu adeveratu să maî nascii,
fiindu eii bătrână: r Aii este la lehova ceva cu neputinţă ? Eii • la anulu toţii pe tim
pulu acesta, eră-şî mă voiii întorce la tine ;
şi Sara va ave unu fiiii. Atunci Sara tăgădui, dicendu : N 'amu risii ! că se temea.
Şi elu dise: Nu este aşa, căci tu aî risu.
Şi sculându-se de acolo acei bărbaţi, se
uitară spre Sodoma, şi Abraamu mergea cu
eî ' să-î petrecă. Şi lehova dise: "Auascundc-voiu eu de Abraamu ceea ce arnii să
facii? Fiindu-că Abraamu are să fia poporii mare şi tare, şi " intr'însulii se vorii
biue-cuventa tote naţiunile pămentuluî. Că
eii 'Iu cunoscii pre elu, x că elu va or
dina fiilorii şeî şi casei sale după d'însulu,
ca să păzescă calea luî lehova, făceudii
dreptate şi judicată; pentru ca lehova să
dea luî Abraamu ceea-ce î-a promisă.
Şi dise lehova: Fiiud-că » strigarea Sodomei şi a Gomoreî este mare, şi pe'căţele lorii
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21 grele forte, ' De aceea acumu me voiu pogorî,
şi voiu vede, decă eî aii făcuţii tote pe deplinii
după strigarea ce a venitu la mine; seu de22 că nu, " eu voiu să sciu. Şi acei bărbaţi se
întorseră de acolo, b şi merseră spre Sodoma ; şi Abraamu c mai stete încă înaintea
lui lehova.
23
Şi Abraamii d se apropia, şi dise : Nu
cumu-va ' veî perde tu pre celu drepţii d'im24 preună cu celu reii? ^Pote să fia in cetate
cincî-decî de drepţi : aii şi pre aceştia 'i veî
perde? Aii nu veî ierta loculii pentru ceî
25 cincî-decî drepţi ce w ajtă intr'însa? De
parte să fia de tine să facî tu una ca acesta, de a ucide pre celu drepţii împreună
cu celu refl, şi » ca ceî drepţi să fia ca ceî
reî; da, departe să 0ă vna ca acesta de ti
ne! * Aii judicătorulii a totu pămentulu nu
26 va face dreptate? Atunci dise lehova: 'De
voiu afla in cetatea Sodoma cincî-decî drepţi,
27 voiu ierta toţii loculu pentru aceştia. Şi Abraamii respundendîi, dise : J Ecce eu cutezaiu acumu a vorbi Domnului, deşi «w
28 m'tnt * de-câtu pulbere şi cenuşă ; Pote să
lipsescă cinci din ceî cincî-decî de drepţi:
au pentru ceî cinci veî strica totă cetatea?
Şi Domnvlfi dise: Nu o voiu strica, de voiu
29 afla intr'însa patru -deci şi cinci. Şi Abra
amu adaose a-î vorbi, dicendu: Pote nu se
vorfi afla intr'însa decâtu patru-decî! şi elii
dise : Nu o voiu strica pentru acei patru30 deci. Şi Abraamu dise: Rogu-te, Domne,
să nu te mânii, de voiu mal vorbi: pote să
se afle acolo treî-deci ! şi Domnulu respunse:
Eu nu o voiu strica, de voiu afla intr'însa
31 treî-decî. Şi Abraamu dise: fiece acumii
eu amii cutezatu să vorbescîi Domnului :
Pote se vorfl afla acolo n timal diioe-decî.
Şi Domnvlfi dise: pentru acei diioe-decî nu
32 o voiu strica. Şi Abraamu dise : Rogu-te,
Domne ! l nu te mânia, decă voiu maî vorbi
încă numai astă dată. Pote să se afle acolo dece ? "' Şi Domnulu "l dise : Nu o voiu
33 strica peiitru ceî dece. Şi lehova se duse,
după ce înceta a maî vorbi cu Abraamu,
Şi Abraamu se iutorse la loculu seu.
Stricarea Sodomeî şiGomoret; scăparea lui Lot S.
19 CI " c<"î duoî ângerî veniră la Sodoma de-

spre seră, şi '' Lotu, care şedea la porta
Sodomeî, vedendu-î se scula spre intimpinarea lorii, şi se prosternu cu faţa la pă2 menţii; Şi dise: Domnii mei! rogu-ve, "in
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traţi in casa servului vostru; rămâneţi preste nopte, şi d vî spălaţi picîorele vostre,
şi sculându-ve demâneţă, ve veţî duce în calea
vostră. Şi eî diseră: "Nu; ci in uliţă vomu
mâne. Şi elu stărui mulţii, ca se între la
d'însulu. Şi eî după ce intrară în casa luî, li
•Tăcu elu cină; şicocendu-liazime, eîmâncară.
Dar maî 'nainte de a se culca eî, barbaţiî cetăţeî, omenii din Sodoma, încunjurară
casa, de la teneru până la bătrânii : totu poporulu din tote părţile. » Şi cliîămându eî
pre Lotu 'î diseră: Unde sîî-nt acei bărbaţi,
cari aii venitu astă nopte la tine ? h scote-î
la noî afară, ca ' să-î cunoscemu pre d'înşiî.
Şi J Lotii eşi afară la eî d'iuaintea uşeî ; şi uşa
o încuia după d'însulu. Şi dise: Rogii-ve,
fraţilorii, să nu faceţi reii acestora. k Eacce
eu amti duoe fete, cari n'aii cunoscuţii încă
bărbaţii, pre acelea vî voiu scote afară,
şi cu d'însele faceţi, cumu vî va place ; numai
acestora bărbaţi să nu faceţi nimica : că ' de
aceea au întratu eî subii umbra acoperementuluî meu. Şi eî diseră: Fugi d'aicî! ş'apoî
diseră: Unulu singurii ™ a venitu ca să petrecă între no*, " şi acumu se face judicătoru!
Acumti ţie maî multu reii vomu face, de câtft
acelora. Şi se repedîaii cu putere asupra băr
batului, asupra lui Lotu, şi se apropiară să
spargă uşa. Şi bărbaţii aceia, tin^endu-şî
manele, traseră pre Lotii iu casă la d'îuşiî, şi
încuîară uşa. Şi pre bărbaţii ° cari frăii
la uşa casei, 'î loviră cu orbire, de la micu
până la mare, de se osteniră multu căutândii să afle uşa.
Şi acei bărbaţi diseră luî Lotii: Pre cine
maî aî tu aici ? ginere, seu fii, seu fete, seu
pre alţii cine-va din aî tei in cetate? f Sco
te-î dintr'artwfti locu ; Că noî voimii să stricărnii loculu acesta ; că « mare este stri
garea pecafelorii lorii, înaintea luî lehova,
şi r elii ne-a trămesu, ca să o stricămu. Lotu
atunci eşi şi vorbi cu ginerii seî, * cari eraii sa
îea pre fetele luî, şi li «jlisc: ' Sculaţi-ve «i esiţî
din loculii acesta, că lehova va să strice ceta
tea. " Şi ginerilorii li se păru, că elii glumesce.
Şi îndată ce se reversâ de diiiă, ângeriî
siliră pre Lotii, diceud : " Scolâ-te, îea-ţî femea ta şi cele duoe fete ale tale, cari se
află o/Vî, ca să nu peri şi tu in pedepsirea
cetăţeî. Şi cumii elu îutărdia, acei băiliaţl
'Iu apucară de mână, pre elu şi pre feiuea
luî şi pre cele duoe fete ale luî; * că leliova voi să-lu cruţe ; şi » scoţendu-lu, 'Iii puse6. 18.
Fapt. T 3. 11.
p Cap. 7. 1.
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CAP. 19, 20.
1 7 ră afară din cetate. Şi după ce 'î-au scoşii
prc eî afară, dise umilii dintre el: ' Mântuesce-ţl vieţa ; a înapoi sa nu te uiţî, nici să stai
vnde-ra in totu împrejurulii acesta; fi la munte
18 să scapi, ca să nu peri şi tu. Şi Lotu li dise
19 lorii: * Oh nu! Domne. Eacce servulu teu a
aflaţii charii in ochii tei, şi mare a foştii în
durarea ta. ce aî ariîtat'o cătră mine, că
mî-ai păslr.itii vieţa mea. Dar eu nu potii
scăpa la munte, ca nu cumu-va să me ajungă
20 reulu, şi să moriu. Ia vedî, rogu-te, acesta
cetate e*fe aprope, spre a fugi acolo, şi ea
f*tf mică; rogu-te, lasă-me să scapii acolo. Aii nu ente ea mică V şi sufletulu meu
21 Ta trăi. Şi Domnului respunse : Eacce '"eu
te-amu ascultaţii si in acesta, ca să nu
stricu cetatea, despre care mî-aî vorbită.
22 Grăbesre-te de scapă acolo, că d eu nu potu
face nimica, până ce nu vei adjunge tu
acolo. De aceea s'a chîămatu ' numele a23 celei cetăţi Zoar (mică). Sorele se înalta
deasupra părnentuluî, câudu Lotu întră in
Zoaru.
24
Şi f lehova făcu să ploue asupra Sodomei şi a Gomoreî pucîosă şi focu de la le25 hova din ceriii. Şi elu strica cetăţile aceste, şi totc câmpiele de prin prejuru, şi
pre toţi locuitorii aceloru cetăţi, şi totu » ceea
26 ce crescea din pămentu. Şi temea lui Lotu
se uita îndereptu, şi se prefăcu in * stâlpii
27 de sare. Şi Abraamu sculându-se forte de
deniâneţâ, reni la loculii unde 'stătuse îua28 intea lui lehova. Şi uîtându-se spre Sodoma şi (î omora şi spre toţii pămentu Iii câm
piei, vedu. şi ecce i furnu se rădica din acelii
pămentu, ca şi fumegarea diutr'unu cuptoru.
29
Aşu Domnulu stricundu cetăţile câmpiei,
* 'si aduse aminte Dumnedeu de Abraarnu,
şi scose pre Lotu din medlloculii stricăcîuneî,
câudu strica cetăţile in cari locuia Lotii.
30 Şi Lotu eşi din Zoarîi, şi ! locui pe munte,
şi cu elii cele diioe fete ale lui, că se temea
să locuescă in Zoarii : şi locuia intr'o pesceră,
31 elu şi cele diioe fete ale lui. Şi dise cea
mai mare cătră cea mai mică: Părintele
nostru este bătrânii, şi uimeue nu este in pămentulu acesta, care m să între la noî dupre
32 datina de pe totu pămeutulu. Vino! să îmbetămu pre părintele nostru cu vinii, şi să
ne culcămii cu d'însulu, ca din părintele nos33 tru să * păstrămii seminţia. Şi ele in noptea aceea dederă părintelui lorii vin u să bea;
şi cea mai mare întrâ la părintele eî, şi se
d Vede Cap. 3i.
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s 1 Reg. 19. 3.
a \rr*. 2«5.
M«. ii. l'î.
17, 18.

Ier. 20 16. t
50. 40.
Ezt>c. 16. 49,
50. Osca 11. 8.
ATOO». 4. 11.
Zef. -J. 9.
Liic. 17. 29.
2 Pot. 2. 6.
Iuda 7.

culca cu d'însulu; şi elu nu o simţi pre ea
nici cându se culca, nici cândii se scula.
Şi a duoa di cea niaî mare dise cătră cea
mai teneră: Ecce eu iu iioptea trecută amu
dormiţii cu părintele meii : să-'lii hnbătămii cu
vinii şi la noptea acesta; şi să intri tu la
(fiiixulu, şi să te culci şi tu cu elu, ca din
părintele nostru să păstrămii seminţia. Aşa ele şi iu noptea acesta dederă părintelui
lorii vinii să bea; şi cea mai mică se scula
şi se culca cu d'însulu ; şi elu nu o simţi pre
ea, nici cândii se culca, nici cându se scula.
Ast-feliii ace*te diioe fete ale lui Lotii concepură de la părintele lorii. Cea mai mare
născu uhu fîiii, si'î cliîămâ numele lui—Moabu
(din părinte). ° Acesta este părintele Moabiţilorii, până in dina de astădî. Şi cea mai
teneră născu şi ea unu fiiii, şi chîăniâ nu
mele lui — Ben-Animi (filvlH popomlvî); şi
" acesta este părintele Ammoniţiloru până in
diua de astădî.
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Abraamu la GJierarit se lepădă de femea sa.

SI Abraamu pleca " de acolo la ţerra cea de- 20
spre m.edă-di, şi locuia intre <• Kadeşu şi
Şurii, şi ' petrecea iu Gherarii. Şi Abraamu dise 2
despre Sara, femea sa: dEa este sora mea; şi
Abimelechu regele Gherarei trămese, şi ' lua
pre Sara.
Şi f Dumnedeu se arăta »in visii noptea 3
lui Abimelechii, şi dise : * Ecce tu vei muri
pentru femea pre care o-aî luaţii; că ea
este femea unui bărbaţii. Si Abimelechu nu 4
se apropiase de d'însa, şi dise: Domne! nu
cumu-va ''vei ucide tu ţi naţiunea dreptă V
Aii nu elii singurii mî-a disii : Ea 'mi exte 5
soră? şi ea încă mî-a disii: fratele meu este l
Eii acesta o făcuiii i in integritatea anime!
mele, şi cu curăţenia mânelorii mele. Şi (i
Dumnedeu 'î dise in visii; Şi eii sciii, că tu
in integritatea âuimeî tale aî făcuţii acesta,
şi de aceea * te-amu împedecatu de a pecătui ' in contra mea, şi nu tî-amii permisii
de a te atinge de d'însa. Şi acumii îna- 7
poesce femea acestui omii, '" că elii exle pro
feţii, şi se va ruga pentru tine, şi tu vei trăi ;
şi de nu-i vei înapoi-o, " să şeii, că vei muri
tu ° şi toţii ce este alii teu.
Şi Abimelechii sculându-se demâneţă, 8
chîămâ pre toţi servii seî, şi tote aceste vorbe
li spuse in audulii loru; şi toţi bărbaţii se
spăimentară forte. Şi Abimelechu chîămâ pre 9
Abraamu, şi-î ţlise : Ce nî-aî făcuţii uouî ? şi

g Ciip. 14. 3.
38. 8, 9.
1 c C;\p. 20. 6.
j â Rog. Hi. 3.
P». 51. 4.
Ps. 107, 34.
Deut. 25.5.
d Cip. 12. 13. &
!! Cur. 1. 12. 'ml Şam'. 7. 5.
h Luc. 17. 32.
n Marr. 12. 19.
2f- 7.
k f'ap. 31. 7. ft
2 Heg. S. 11.
i Cap. 18. 22.
o Deut. 2. 9.
e Cap. 12. ÎS.
Iov 42. R.
35. R.
j Apop, 18. 9.
p Dent. 2. 19.
ry>. ies. n.
Eswl. 34. 24.
Iac. 5. 14. 15.
—
k Cap. 8. 1. &
(7 Iov 33. 15.
1 .Şam. 25. 2':,
1 loau 5. 16.
18. 23.
Capulu SO.
A Wrs. 7.
34.
n Cap. 2. 17.
l Vers. 17, 19. a Cap. 18. 1.
i C:. p. 1». 83.
o Num. IC. S*.
1 l'ap. 30. 9.
m C'np. Ifi. 2,4.& 6 Cap. Ifi. 7, 14.
Vers. 18.
!
Lov. 6. 2.
83.
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cu ce amu păcătuiţii in contra ta, p de aî adusu asupra mea şi asupra regatului meii pecatu aşa de mare V Tu ai făcuţii cu mine lu10 cru, i care nu se cuvinea să faci. Şi a disii
Abimelechu luî Abraamu : Ce aî vedutii de aî
1 1 făcuţii acesta ? Şi Abraamu respunse : Pentru-că cugetaiii, că in loculu acesta uu este
nici o r temere de Dumnedeii, şi * pre mine
12 me voru ucide din causa femeeî mele. Şi
cu adevăraţii ' ea'mî este mie soră, fata păX
rinteluî meii este ea, deşi nu fata mameTniele,
13 şi mi se dede mie de femeă. Şi " scoţeiidu-me
Dumnedeii din casa părintelui meii, eii amu
disii cătră d'însa: Asta eMe, bunătatea pre
care să mî-o faci : In toţii loculu unde vomii
14 veni, "di de mine: Frate'mî astfel Şi Abimelecbii x lua oî şi boî, scrvî şi serve, şi le dede
luî Abraamu, şi-î înapoi şi pre Sara temea sa.
15 Şi Abimelechu dise : Ecce v ţerihi mea înaintea
16 ta, locuesce unde'ţî va place.' Şi cătră Sara
dise : Ecce, amii clătii o mie sicliî de argintii
z fratelui teu ; " ecce, acesta să fie ţie b acopercmentulii ochilorii înaintea tuturora cari
Ktînt, pe lângă tine, şi in totulii tu să fii jus17 tificată. Şi Abraamu "se ruga luî Dumnedeu, şi Dumnedeii vindicâ pre Abimelechu,
pre femea luî şi pre servele luî, ca să nască.
18 Că lehova dmcuîase toţii pântecele din casa
luî Abimelechu, clin causa Sareî, femeeî luî
Abraamu.
Nascerca luî Isaacii. Aţjarn şi Iţmaelil alungaţi.
21 O I lebova "cerceta pre Sara, * curmi disc.
^ şi lehova făcu eî aşa, cuinii vorbise.
2 Şi Sara r concepu, şi născu luî Abraamu fiiii
labetrâneţele sale, ''pe acelu timpii, pre cândii
3 î-a foştii (,lisu Dumnedeii. Şi Abraamu chîâmâ numele inului şeii celu născuţii, pre ca4 re 'Iii născuse Sara, ' Isaacii. Şi Abraamu
•''circumcise pre fiîulu şeii Isaacu a opta di,
5 » cumu 'î ordinase Dumnedeii. Şi '' Abraamu
era de o sută de anî, cândii i se născu luî
6 fiîulu şeii Isaacii. Şi diso Sara: ' llisu 'mî făcu
mie Duniuedeii, că verî-cine va audi •>' va
7 rîde de mine. Şi ea dise: Cine arii fi'disu
luî Abraamu : Sara va alăpta copii! totuşi *eii
î-aruii născuţii Ivi unii fiiii la betrâneţele sale.
8
Şi prunculu crescu, şi fu îuţercatu. Şi
Abraamu făcu ospeţii mare in <(liiia iu care fu
9 înţercatii Isaacu. Şi Sara vedendu pre fiîulu Agareî 'Egiptena, '"carc-lu născuse ea luî Abra10 amu, "batjocorindu; Dise ea luî Abraamu:
" Alungă pre serva acesta şi pre fiîulu eî ; că
p Cap. 2C 10.
Esod. 32. 21.
Io». 7. 85.
g Cap. .14. 7.
T Cap. 42. 18.

r*, se. i.
Prov. 16. ti.
• Cap. 12. 12. &
26. 7.
t Vede Cap. 11.

29.
« Cap. 12. 1. !),
11, ele.
Ebr. 11. 8.
D Cap. 12. 13.
x Cap. 12. 16.
y Cap. 13. 9.
z Vers. S.
a Cap. 26. 11.
b Cap. 84. 65.

r Iov. 42. 11, 10.
d Cap. 12. 17.
Caputii 21.
a l Şam. 2. 21.
4 Cap. 17. 19. &
18. 10, 14.

Oal. 4. 23. 28.
c Fapt. 7. 8.

(Sal. 4. 22.
Ebr. 11. 11.
îl Cap. 17. ZI.
e Cap. 17. 19.
f Fapt. 7. 8.
g Cap. 17. 10,
12.
h Cap. 17. l, 17.
i l'«. 120. 2.
IU. .M. 1.

nu va mosceni fiîulu acestei serve d'impreună
cu fiîulii meu, cu Isaacu. Şi foile reii s'a pă
ruţii cuventulu acesta luî Abraamu * pentru
liîiilii seu Işmaelîi. Şi Dumnedeii dise lui Abraamii: Să nu-ţî pară reii de copilu şi
de serva ta; întru tote câte 'ţî va di ce
ţie Sara, ascultă cuventulu eî ! ca « întru
Isaacii se va chîănia seminţia ta. Dar eu şi
pre fiîulu accsteî serve 'Iii voiu face să rfm««
' o naţiune, fiindii-că este semînţa ta. Şi Abraamu sculându-se de demâneţă, lua pane
şi unu foiu cu apă, şi dâudu-fe Agareî, le-&
pusii pre umerii eî, şi dându-î şi prunculu,
* o demise.
Şi ea mergendu rătăci in pustiîulii BeeriiŞeba. Şi după ce se sfârşi apa din foiu, ea
lepăda pre copilu subii unu ciriteii. Şi ea
mergendu şcdu in faţa cojriluhri in depăr
tare de o aruncătură de arcii; că dicea
ea: Nu voiu vede pre copilu murinda. Şi ea
şedendu facă cu d'îii*nlu, 'şî-înâlţâ vocea şi
plânse. Şi ' Dumnedeii audi vocea copilului,
şi ângerulu luî Dumnedeii striga pre1 Agara
din ceriii, şi-î disc: Ce 'ţî este A gară ? nu te
teme ; că Dumnedeii a audiţii vocea copilu
lui acolo unde exte. Scolă-te, rădică copilulii, şi-lii îea de mână, că " eii 'Iii voiii face
să devină o naţiune, mare. Şi " Dumnedeii
'î dischise ocbiî eî, şi vedu o fontână cu apă,
şi merse «co/o, şi'şî amplu foîulu de apă, şi
dedo şi copilului să bea. Şi Dumncdeu x era
cu copilulii, şi elii crescu mare şi locuia in
pustiiu. şi y se făcu săgetătorii. Şi locuia
in pustiîulii Paranii; şi mama sa 'î rluâ femeâ
din pămentulii Egiptului.
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Legămtntulă lui Abruamii cu Abimelechu.

Şi iu dilele aeelea " Abimelechu şi cu Picbolii capulii armatei sale vorbiau luî Abra
amu, dicendii : * Dumnedeii este cu tine in
tru tote câte faci tu; Si acumîi cjură-'mî
pe Dumnedeii aicea, ca nu vei minţi nici
mie, nici fiîului meii, nici nepoţiloru mei. Ci
totu asemenea bunătate, ce eu ţî-amu fă
cuţii, vcî face şi tu mie şi ţerreî in care
petreci tu. Şi Abraamu respunse : Juni.
Şi Abraamu se plânse la Abimelechu pentru o
fontână de apă, pre care serviî lui Abime-

22
•2: i

24
25

sciii cine a făcuţii acesta, că nici tu mî-aî
spusii, nici eii amii audiţii până astădî. Atunci
Abraamu lua oî şi boî, şi le dede luî Abirneleclui ;
şi ' făcură amîndîioî legămentu. Şi Abraamu
Oal. 4. I.i7.
p Cap. 17. 18.
j I.uc. 1. 58.
g Rom. 9. 7, 8.
A Cap. 18. 11.
Ebr. 11. 18.
r Ver». ÎS.
12.
f Cap. 16. 1.
Cap. Ifi. 10. &
•m Cap. 16. ÎS.
17. 80.
« Ionii 8. SS.
n Oal. 4. 29.
o Gal. 4. 30.
t Esod. 3. 7.
Vcdo Cap 25. u Ver». ÎS.
6. & 36. 6, 7.

v Num. 88. 31.
Vede 2 Reg. 6.
17, 18, «0.
!."••. 24. 16,
31.
z Cap. 28. 15. &
39. 2. .1, 21.
y Cap. 10. 12.
z Cap. 24. 4.

a Cap. 20. t. &
4 Cap. 2«. 28.
t Io>. 2. 12.
l Şam. 21. 21.
d Vede Cap. 2fi.
15, 18, 20.21.
82.
« Cap. 86. 31.

CAP. 21, 22, 23.
puse la o parte şcpte mîeore din turma «a.
29 Şi Abimelechu dise lui Abr?p.uiu: 'Ce sunt aceste şepte inîeore ce tu le-aî pusu la o parte.
50 Şi elu dise: Aceste şepte inîeore le veî
lua din mâna mea, » ca să'mî fie mărturia că
3 1 eii amu se laţii fântâna acesta. De aceea
* se numi acestii locu Beeru-Şeba (fântâna ju32 rămentuluî), că amînduoî jurară acolo. Şi
aşa ei făcură legăm entii la Beeru-Şeba. Apoi
Abimelechu cu Picholii capulîi armatei sale
se sc-ulară, şi se întorseră înapoi in ţiămentulu Filisteniloru.
33
Şi Abraamu planta ciriteiu in Beeru-Şeba,
şi * chîămâ acolo murele luî lehova, pre
34 •> Dumnedeulu eternităteî. Şi Abraamu pe
trecu in pămentulu Filisteniloru multe dile.
Sacrificarea lui Isaacu.

22 Ol după aceste ° Dumnedeu cerca pre Al^ braaimi, şi-î dise luî: Abraame! şi elu
'2 respunse : Eacce-me. Şi dise : lea pre fiîulu
tea, pre * uniculu teu, pre care 'Iu îubescî,
pre Isaacu, şi mergi ' in pămentulu Moria,
şi-lu adă acolo in olocaustu in unulu din
munţii cari 'ţi voiu dice.
3
Şi Abraamu sculându-se de demâneţă,
puse şeua pe asinulii şeii, şi lua pre diioî din
servii şei şi pre Isaacu fiîulu seu, şi despicândii
lemne de olocaustu, se scula, şi merse la
4 loculu ce-î spuse Dumnedeu. A treia di rădicându-şî Abraamu ochii şei, vedu loculu
5 de departe. Şi Abraamu dise serviloru şei :
Kemâneţî aicea cu asinulu; că eu cu băetulu ne ducemu până colo, ca să ne inchinămu, ş'apoî ne vomu intorce la voî.
•3 Şi Abraamu lua lemnele cele pentru olo
caustu, şi d puse pe Isaacii fiîulu seu ; şi in
mână lua foculii şi cuţitulu; şi merseră a7 minduoî impreună. Şi Isaacii dise luî Abraamu, părintele şeii: Tată! şi elu 'I re
spunse: Eacce-me, fiîule! şi a disu: Eacce,
aici foculu şi lemnele, dar oea de olo* caustu unde este ? Şi Abraamu dise : fiiulu
meu! Dumnedeu se va provede de oea de
olocaustu; şi merseră amînduoî impreună.
9
Şi după ce adjunseră la loculu, la care 'î
dise Dumnedeu, Abraamu zidi acolo altariu,
şi clădi lemnele; şi legându pre Isaacii fiîulu
seu 'Iu • puse pe altariu deasupra lemneloru.
10 Şi intindendu Abraamii mâna, lua cuţitulu,
1 1 ea să junghie pre fiîulu seu. Dară ângerulu
luî lehova 'î striga din ceriu, dicendu: Abraame ! Abraame ! Şi elu respunse : Eacce12 me. Şi ângerulu dise: -^Să nu puni mâna
Rom. 10. 26.
1 Pet. 1. 7.
1 Tim. 1. 11. 6 Kiir. 11. 17.
f C»p. 31. 48,
—
r
i
Cron 3 1.
tt.
Cajmli 12.
l d Io»ii 19. 17.
t Cap *5. 33.
a
1
Cor.
10.
13.
e
Ebr.
11. 17.
i Cap. 4. 26.
Bbr. 11. 17.
Iac. 2 .21.
j Ueut. 33. Î7.
Ua. 40. W.
1
Iu. 1. U.
/ 1 Şam. 16. 2».

/ Cap. ». 8.

Mic. C. 7, 8.
g Cap. 86. S.
Inc. 2. 22.

h p>. 105. a.
Luc. 1. 73.
Ebr. fi. 13, 14.
i Gap. ÎS. 5.
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ta pe copilu, nici să'î faci luî ceva, că » acumii cunoscii că tu te temi de Dumnedeu;
fiind-că tu n'aî cruţaţii nici chîaru pre fiîulu
teii, pre celu unicu alu teii, pentru mine.
Şi rădicându-şî Abraamu ochii seî, se uîtâ,
şi ecce înaintea luî unu berbece cu cornele
incurcate intr'unu desişiu; Şi Abraamu merse
şi lua berbecele, şi-lu sacrifica olocaustu in
loculu fiîuluî seu.
Şi'Abraamu chîămâ numele locului aceluia
lehova-Jirehu (Domnulu va provede). De aceca până astădî se dice : Pe muntele luî le
hova se provede.
Şi ângerulu luî lehova striga luî Abraamu
din ceriu a diioa ora; Şi dis^: RM'amu
juraţii însu-mî asupra mea, dice lehova;
că ai făcuţii acesta, şi n'aî cruţaţii nici
pe chîaru fiîulu teu, pre celu unicii alii teu.
Că eu te voiu bine-cuventa, şi voiu îmmulţi
seminţia ta * ca stelele ceriului i şi ca năsipulii de pe ţermurile măreî, şi că * seminţia
ta va stăpâni ' portele neamiciloru seî. "Şi
intru seminţia ta se vorii bine-cuventa tote
naţiunile pămentuluî, n că ai ascultaţii de
vocea mea.
Şi Abraamu se întorse la servii seî, şi
sculându-se au mersu impreună la ° BeeruŞeba. Şi Abraamu locuia la Beeru-Şeba.
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Familia lui Nahorii; marţea şi îmmormentarea Sare*.

Şi după aceste se vesti luî Abraamu, di- 20
cendii : Eacce şi p Milcha a născuţii fiiu luî
Nahorii, fratele teu: Pre 'Uzii, ânteiu-năa- 21
cutulu luî, şi pre Buzu fratele acestuia, şi
pre Kemuelii părintele rluî Aramu; Şi pre 22
Chesedii, şi pre Hazo, şi pre Pildaşii, şi pre
lidlafii şi pre Bethuelii. Şi • Bethuelu născu 23
pre ' Rebeca. Pre aceşti optii 'î născu Mil
cha luî Nahoru, fratele lui Abraamu. Şi 24
concubina luî, cu numele Reuma, şi'ea născu
pre Tebahii şi pre Gahamii şi pre Tahaşii
şi pre Maacha.
SI filele vieţeî Sareî fură o sută duoe- 23
deci şi şepte de ani ; acestîa fură anii
vieţeî Sareî. Şi muri Sara in ° Kiriatii-Arba, 2
care este * Ebronulii, in pămentulu Canaanii;
si Abraamu veni acolo, ca să bocescă pre
Sara, şi să o plângă.
Şi Abraamu se scula de lungă mortulu şeii,
şi vorbi fiilorii luî Hetii, dicendu: c Străinii
sunt eii şi nimernicii intre voî, d daţi-mî o
moşia de îngropăcîune, ca să îmmormentezii mortulu meii d'inaintea mea.
Şi fiii luî Hetii respunseră luî Abraamu, dij
k
I
m

lor. 33. 22.
Gal. 3. 8, 9,
Cap. 13. Ifi.
1G, 18.
Cap. 24. 60.
n Vers. 3, 10.
Mic. 1. 9.
Cap. 2fl. 5.
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Fapt. S. 25.
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| b Cap. 13. 18.
Vers. 19.
c Cap. 17. 8.
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d Fapt. 7..5.
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6 cendu-î : Domnule, ascultă-ne ! Tu intre noi
escî ' principe a luî Dumuedeu, îmmormeuteză-ţî mortulii teu in celii maî aleşii d'iutre mormintele nostrel Nimenea d'intre noi
uu-ţî va refusa mormeutulu seu, ca să nu-ţî
îmmormentezî tu mortulii teii.
7
Atunci Abraamu se rădica, şi se prosterni!
înaintea poporului ţerreî, înaintea fiiloru luî
8 Hetu; Şi li vorbi lorii, dicendii: Dacă este
cu voea vostră, ca eu să îmmormentezu mor
tulii meu d'inaiutea feţei mele, ascultaţi-me,
şi vă rugaţi pentru mine la Efronu fiîulu luî
9 /<>:n u. Ca elu să-mî dea pescerea din
Machpela, care este a luî in marginea ţerrâneî sale; pentru toţii argintulu ce face
să-mî-o dea in medîloculii vostru, de moşia
de îngropăciune.
10
Şi Efronu şedea intre fiiî luî Hetu. Şi
Efronu Heteulu respunse luî Abraamu m
audulii fiiloru luî Beţii, a tutulorii aces
tora cari •''intrau pe porta cetăţii sale, di1 1 cendu: » Nu, domnulu meii ! ascultă-ne ! eu 'ţî
dau ţerâna, şi-ţî dau şi pescerea care este
intr'însa, acesta ţî-o daii înaintea ochiloru
fiiloru poporului meii: ingropă-ţî mortulii teii.
12 Şi Abraamu se prosternu înaintea po
porului ţerreî. Şi vorbi luî Efrouu iu au13 dulii poporului ţerreî, dicendii: Dacă tu
voescî cu mine ast-feliii, rogu-te, ascultă-me:
eii argintulu ţeraîleî ţî-lu daii, primesce-lii
de la mine, şi voiu îngropa mortulii meii.
14
Şi Efronu respunse luî Abraamii, şi-î dise:
ascultă-me, domnulu meii: O bucată de pămentu
1 5 ceface patru sute * sicliî de argintu, ce este acesta intre mine şi tine? Ingropă-ţî mortuluteu.
1G
Şi Abraamu asculta pre Efronu, şi ' cumpâni Abraamu luî Efronu argintulu despre
care vorbise in audulii fiiloru luî Hetu : patru
sute sicliî de argintu, mergători la orî-ce
1 7 neguţitorii. Şi aşa ' ţerâna luî Efronu de la
Machpela, cea din dreptulu Mamreî, atâtu
ţerâna câtu şi pescerea diutr'însa, şi toţi ar
borii de pe ţerâna, şi totu cuprinsulu a18 cela jurii imprejuru, Se întări luî Abraamu
ca stăpânire a sa înaintea ochiloru fiiloru
luî Hetu, a tuturoru acelora cari întraii pe
porta cetăţii sale.
19
Şi dup'acesta Abraamu îmmormentâ pre
Sara, femeă sa, in pescerea din ţerâna Mach
pela, in faţa Mamreî, care este Ebronulu, in
20 pămentulu Canaanii. Şi * se întări luî Abraamu de cătră fiiî luî Hetu ţerâna şi pes
cerea dintr'însa de moşia de ingropăcîune.
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însoţirea lui Isaacit cu Bebica.

AllRAAMtl " era bătrânii şi înaintaţii in 24
dile, şi lehova * bine-cuveutase pre Abraainii intru tote. Şi dise Abraamu c ser- 2
vuluî şeii, celui maî vechiu din casa sa,
care era '' maî mare preste tote ale sale :
' Pune-ţî, rogu-te, mâna ta subu copsa mea ;
Şi-mî •'jură pe lehova, Dumnedeulii ceriu- 3
luî şi Duimiedeulu pămeutuluî, că 9tu fiîuluî
meu nu veî lua femeă d'intre fetele Cauaneiloru, intre carii locuescu eii ; * Ci, că veî mer- 4
ge i in pămeutulii meii şi in loculu nascereî
mele, şi veî lua femeă fiîuluî meu Isaacu.
Şi servulu 'î respunse: Pote că nu va vre 5
fecîora să vină cu mine in pămentulu acesta ; atunci înturna-voiii pre fiîulu teu in
pămentulu acela, din care aî eşitu?
Şi Abraamu 'î ^lise: Feresce-te, ca nu 6
cum-va să re'ntorcî pre fiîiilii meii acolo,
lehova, Duniuedeulu cerîuluî, care •>' m'a luatu 7
pre mine din casa părintelui meii şi din pă
meutulii nascereî mele; şi care mî-a vor
biţii şi mî-a juraţii, dicendii : * seminţiei tale
voiii da pămentulu acesta: !elu va trămete
pre ângerulu şeii înaintea ta, şi tu veî lua
de acolo femeă fiîuluî meii. Şi dacă fe- 8
cîora nu va voi să vină cu tine, "' scăpaţii
veî fi de acestu jurăuientu alu meii ; numai
să nu re'ntorcî pre fiîulu meii acolo. Şi 9
servulu puse mâna sa subii copsa luî Abraarnu, stepâimlii seu, şi se jura luî pen
tru lucrulu acesta.
Şi servulu lua dece cămile din cămilele 10
stăpânului şeii, şi merse, " acendu in mâna sa
din tote bunătăţile stăpânului şeii; şi sculându-se, se duse iu Mesopotamia, la ° ceta
tea luî Nahoru. Şi elu despre seră, pre 11
cându p cele ce scoteau apă eşîau, lăsa să
ingenunchio cămilele afară de cetate, lângă
fântână de apă.
Şi dise: ' lehova, Dumnedeulii stăpânului 12
meii Abraamu, Eogu-tc, ca r să amii intelnire
fericită astădî, şi arată milă stăpânului meu
Abraamu ! Eccă ' eu stau lângă acesta fon- 1 3
tână de apă, şi ' fetele locuitoriloru din ce
tate esii, ca să scotă apă: Fia dară, ca fe- 14
cîora cătră care voiii dice eii: rogu-te, plecă-ţî vedra ta, şi-mî dă să beii; şi ea va respunde : bea, şi încă .şi cămilele tale le voiii
adapă; fă, rogu-te, ca acesta să fie cea oărîtă pentru servulu teu Isaacii ; şi " priur'acesta voiu cunosce, că tu aî arătaţii milă
stăpânului meu.
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CAP. 24.
15

Şi înainte de a mântui elu a vorbi,
ecce Rcbeca, fiîa lui Bethuelu, fiîulu " Milcheî. feruea luî Nahoru, fratele lui Abraamu,
eşîa afară, avendii vedra sa pe unierulii eî.
10 Şi feta era la faţă * frumosă forte, fecîoră era,
şi bărbaţii u'o cunoscuse pre ea. Şi ea pogorîndu-se la foutână, şi împleudu-şî ve
17 dra, se sui cră-şl in susii. Şi servulu 'î alergâ înainte, şi-î dise: Lasă-me, rogu-te, să
beii puţină apă din vedra ta. » Şi ea-î respunse: Bea, Domuulu meii! şi ea îndată
dându vedra sa joşii, o lua in mână, şi-î
dede să bea. Şi după-ce 'î dede lui să bea,
l f» 'î dise : Şi pentru cămilele tale voiii scote,
20 până ce vorii înceta de băuţii. Şi cureudii
deşertâudu-şî vedra sa in adăpâtore, alerga
eră-şî la fântână, ca se scotă alta ; şi scose
•J]
pentru tote cămilele lui. Şi acestu omu mirându-se de d'însa, tăcea, roindii să cunoscă,
dacă * lehova a făcuţii să prospere calea lui
aii nu.
22 ~" Şi după-ce cămilele incetară de beutfi,
lua emulii acela " o verigă de uasu de
aurii, grea de jumătate de siclu; şi diioă
brăţiarî pentru manele eî, grele de dece
. 23 nrlfi de aurii. Şi-î dise: A cuî fiîă excl
tu V Spune-mî, rogu-te! ore nu este in casa
24 părintelui teii locii, ca noî să mânemu? Şi
ea-î respunse b Eu svnt fija lui Bethuelu,
fiîulu Milcheî, pre care l'a născuţii ea lui
•2i, Nahoru. Şi ea 'î maî dise: Paie şi nutreţu ifiînt multe la noî, cuinii şi locii de
26 masu. Şi omulu acesta se •' iuchiuâ şi
se prosternu înaintea lui lehova; Şi dise:
rf Bine-cuventatii «« fit. lehova, Dunmedeulu
stepâuuluî meu Abraamu, care n'a depăr
taţii ' mila sa şi adeverulii seu de la stepânulu meii ; pe cale Jrrptă -r m'a conduşii
pre mine lehova la casa fraţilorii stepâuu
luî meii.
28
Şi fecîora alerga şi spuse in casa mumei
29 sale aceste întemplărî. Şi Rebeca avea
unu frate cu numele » Labanu, şi Labauii a30 lergâ la acelii omii afară la fontână. Şi
după ce vedu elu veriga de naşii şi brăciarele la manele suroreî sale, şi după ce audi
cuvintele Rebeceî, surora sa, care dicea:
Omulu acela aşa mî-a vorbiţii; elii veni la
omii, şi ecce acesta sta lângă cămilele sale
31 la fontână.
Şi Labanu 'î dise: Vino in
intru, * bine-cuventate alii lui lehova, pentru
ce stai afară? Eu amu pregătita casa, şi
locii fute pentru cămile. Şi omulu intra in
casă. şi Labanu desărcina cămilele, şi ' de
-
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de paie şi uutreţu cămileloru, şi apă de spă
lata pentru picîorele luî şi pentru picîorele
omeniloru cari erau cu d'îusulu. Şi-î puse luî 33
înainte de mâncare. Şi elii dise : J Eii nu
voiii mânca, până ce nu voiii vorbi cele cu
amii de vorbiţii. Şi Labanu dise : Vorbesce !
Şi elu dise: Eii sunt servulu luî A- 34
braamu ; Şi lehova * a bine-cuventatu pre 35
stepânulii meii forte, şi elu s'a măriţii; că
î-a daţii luî oî şi boî, şi aurii şi argintii,
şi servi şi serve, cămile şi asini. Şi Sara 36
femea stepânuluî meu l născu stăpânului
meu fiiii la betrâneţele eî, şi elu dede m a/
cestuia tote cifre are elii. Şi stepâuulu meii 37 /
" m'a juraţii, ^icendîi : Tu să nu îeî fiiuluî meii p,
femeă din fetele Cananeilorii, într'^a/ cărora /
pămentii locuescii eîi ; ° Ci maî vîriosii să 38
mergi la casa părintelui meii, şi la uemulu
meii, şi să îeî femeă fiîuluî meii. f Şi eii 39
diseiii stăpânului meii : Dară pote fecîora nu
va voi să vină cu mine. » Şi elii mî-a disu : 40
lehova, rpe a căruia cărare âmblu eii, va
trămete ângerulu şeii cu tine, şi-ţî va da no
rocire in calea ta, ca tu să îeî femeă fiîuluî
meii din nemulu meii şi din casa părintelui
meii. • Atunci tu vei fi scăpaţii de jurămen- 41
tulii meii, dacă te vei duce la nemulu meii,
şi eî nu'ţî vorii da ţie femeă ; atunci scăpaţii
vei fi de jurămentulu meii. Şi venindii astădî 42
la acesta loutână, amii disu : ' lehova, Durnuedeulii stepânuluî meii Abraamu ! dacă voescî, ca eu să amii norocii iu calea pe care
âmblu, ""Ecce ^u staii lungă acesta fontâuă 43
de apă, şi va fi, ca fecîora care va eşi ca să
scotă apă, şi eu 'î voiu dice : Dă'mî, rogute, să beii puţină apă din vedra ta, Şi ea'niî 44
va respunde : Bea tu, şi dup'aceea şi pentru
cămilele tale voiu scote ; aceea să Jie femea
pre care lehova a otărît'o pentru fiîulu ste
pânuluî meii. " Maî 'nainte de a sfârşi eii 45
* cuveutulii aresta întru anima mea, ecce Re
beca eşi, avmdu vedra pe umerulii şeii, şi
pogorîndu-se la foutână a scoşii apă; şi eii
î-amii disu: Lasă-me, rogu-te, să beii! Şi 4G
ea curendu şî-a datu vedra joşii de pe umerii
eî, şi dise : Bea tu, şi voiii adapă şi cămilele
tale. £i eii amii băuţii, şi ea mî-a adăpaţii
şi cămilele. Şi eii o întrebaiu pre ea, di- 47
cendti: A cuî fiîă escî tu? şi ea respunse:
Eii siint fiîa luî Bethuelu, fiîulu luî Nahoru,
pre care 'î l'a născuţii Milca. Atunci eii 'î
puseiii v veriga acesta la nasulu eî, şi brăţiarile la manele eî. * Şi eii me inchinaiii şi 48
ine prosternuiu înaintea luî lehova, şi binePs. 115. 16.
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cuventaiii pre lehova Dumnedeulii luî Abraamu, a stăpânului meu, carele in'a con
duşii pe cale dreptă, ca eii să îeu pentru
fiîulu stăpânului meu "pre feta fratelui lui.
49 Şi acumu dacă vreţi să * arătaţi dragoste
şi credinţă căiră stepânulu meu, spuneţi'mî;
şi dacă nu, spuneţi-'mi, ca să mă întorcu spre
dreptă seu spre stingă.
50
Şi Labanu şi Bethuelu respunseră, dicendu : c Acesta lucru a eşitu de la lehova,
noi nu'ţî putemu ''spune nici reu nici bine.
51 fiece Rebeca • înaintea ta, îea-o, şi te-du <•?/.
(fînsă, şi să fie femeă fiîult'î stăpânului teii,
52 dupre cumu a vorbiţii lehova. Şi auţ^ndu
servulii luî Abraamu cuvintele lorii, t se
prosternu p?nă la pămentu înaintea luî le53 ao ,. k.i servulti scose > scule de argintii şi
scule de aurii şi vestminte, şi le dede Rebeceî,
şi * lucruri preciose dede elii fratelui ei şi
mumei ei.
54
Şi mâncară şi băură, elfi şi omenii
carii erau cu d'însulii, şi maseră acolo.
Şi sculâudu-se de-demâneţă, dise servului
' Lăsaţi-me să plecu la stepânulu meii.
55 Şi fratele Rebeceî şi muma ei diseră ; Să mai
remână cu noi copila încă căte-va dile, cela
56 puţină dece, apoi să mergă. Şi elu \jse lorii :
Nu me opriţi, de 6re-ce lehova a noroci iu
calea mea; lâsaţi-me să mergii la stăpâ nulii
57 meu. Şi eî 'î diseră: Să chiămămii feta,
şi să-î întrebămu voea din chîaru gura eî.
58 Şi chîămară pre Rebeca, şi-î diseră: Vrei tu
să mergi cu om ulii acesta? şi ea respunse:
59 Mergii! Astu-feliii lăsară eî pre Rebeca,
sora lorii, şi pre i doica eî, să mergă cu
GO servulu luî Abraamii şi cu omenii- lui Şi
eî bine-cuventară pre Rebeca, şi-î diseră : Tu
sora nostră, tu, * să te jv'ţescî întru mu de
deci de mii, şi ' seminţia ta r\ stăpânescă
portele reamicilorii loru.
61
Şi scolându-se Rebeca şi servele eî, se
suiră pe cămile, şi se duseră după omulii
acela. Şi servulu luându pre Rebeca, ple62 cară. Şi Isaacii se 'iiturna de la "fântână
Lahaî-Roi; că elii locuia in pămentulu de63 spre medă-di. Că Isaacii eşîa la câmpii, ca
"să cugete de câtră seră; şi rădicându-şî
elu ochii seî, se uita, şi eccă cămilele venîaii.
64 Dară şi Rebeca înălţându-şî ochii seî, vădu
65 pre ISPICU, şi "sări joşii de pe cămilă; vJă
ea disese cătră servii: Cine este bărbatulu
acela, carele vine pe câmpii înaintea nos
tră? Şi servulu 'î ţtiaese: Acesta cate stepâ
nulu meu ; atunci ea 'şi lua veluhl şi se a66 coperi. Şi scrvulu spuse luî Iî,aacii tote
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lucrurile câte a făcuţii. Şi Isaacii duse pre 67
Rebecn in cortulu Sareî munieî sale. şi elii
lua pre Rebeca de feraeă, şi o iubi. Şi Isa
acii f se mângileâ de mtirtta mumei salo.
Ketura. Marţea Ini Abraamii. Urmaşfi lin Işmaelu
ş\ mort ea lut.

EAR Abraamii 'şi lua altă femeă şi numele ei 25
era Ketura. Şi ° acesta'î născu pre Zini- 2
rănii, şi pre lokşanu, şi pre Medanu, şi pre
Madianu, şi pre Işbak şi pre Şua. Şi lokşaiiu 3
născu pre Şeba şi pre Dedanii. Şi fiii luî 4
Dedanu aii foştii: Aşurimii, Letuşimu şi Leumimu. Şi fiii luî Madianu: Efa, şi Eferii,
şi Enoc, şi Abidah şi Eldaa. Toţi aceştia au
fostă fiii din Ketura. Şi * Abraamu dede 5
totă averea sa luî Isaacii. Şi fiiilorii din 6
concubinele sale li dede Abraamu daruri ; şi
încă trăindu c elu 'î despărţi de fiîulu seu
Isaacii, trămeţendu'i spre resăritu in d partea
resărituluî.
Şi aceste sunt dilele auilorii luî Abraamii,
câţi a trăiţii: o sută şepte-decî şi cinci de ani.
Şi Abraamu dându-şî sufletulu, * muri întru 8
betrâneţă fericită, bătrânii şi sătulii de vieţâ,
şi f fu adaosii la poporulii seu. Şi-Ki îmmor- 9
mentară Isaacii şi Işmaelii " fiii luî iu pescerea de la Machpela, in ţjrâna luî Efrouu,
li i ui n luî Zonării Heteulu, cea faţă iu faţă cu
Mamre: *Ţerâna care o cumpăra Abraamu 10
de la fiii luî Hetii. ' Acolo dară fu îmmormentatu Abraamii şi Sara, femeă sa. Şi H
după-ce muri Abraamii, bine-cuveutâ Dumne^eii pre Isaacii, inulii seu; Şi Isaacu lo
cuia lungă i fântâna Lahai-Roi.
Şi aceste sunt generaţiunile luî Işmaelii, 12
fiîulu luî Abraamu, * pre care l'a născuţii luî
Abraamu Agara Egiptenca, serva Sareî. Şi 13
' aceste sunt numele fiilorii luî Işmaelu, du
pre numele loru in generaţiunile lorii: Ântăîu-născutulii din Işmaelii—Nebaiotu, şi Kedarii, şi Adbeelu şi Mibsamu ; Mişma şi 14
Duma şi Massa; Şi Hadarii, şi Tema, leturii, 15
Nafişii şi Kedema. Aceştia au fost fiii luî 1 6
Işmaelu, şi aceste sunt numele loru, ce li
s'au dată dupre satele lorii şi dupre întări
rile loru : m diioă-spre-dece căpetenii n poporelorii lorii. Şi aceştia svnt anii vieţeî luî 17
Işmaelii: o sută treî-decî şi şepte de ani; Şi
n elu dându-şî sufletulu, muri, şi fu .adaosii la
popomlii seu. ° Şi eî locuiră de la Havilah 18
până la Şurii, celii faţ in faţă cu Egiptulii,
in mergerea cătră Assiria. <^t elii se aşedâ
acolo ''înaintea tuLuroru fraţiloia seî.
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CAP. 25, 26.
Nascerta lui Esau ţi a lui lacobu; Esaii vinde
dreptulu şeii de ânteiit-nascere.
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Şi aceste mint generaţiunile lui Isaacii,
tiiulu luî Abraainu: q Abraaruu născu pre Isaacu; Şi Isaacu era de patru-deeî de ani,
cândii lua de femeă pre Rebeca, r fiîa lui
Bethuelfi Sirianulu din Padan-Arămii, ' sora
luî Labanu Sirianulu. Şi Isaacu se ruga luî
lehova pentru feinea sa, că era sterpa,
' si lehova asculta rugăciunea luî, şi " Rebeca femea luî concepu. Şi copiii se lovîaii intre sine in ea. Atunci dise ea: Dacă
aşa, pentru ce acesta? "Şi merse, ca să
întrebe pre lehova. Şi lehova 'î respunse:
* Duoe naţiuni sîint iu pântecele teii, şi diioe
popore se vorii despărţi din sinulu teii; şi
y unu poporii dintr aceştia va fi maî tare de
câtu cela-l^altii, şi * celîi mai mare va servi
celui malTmicu.
Şi cându se îndepliniră dilele eî ca să
nască, ecce duoî geiniuî erau in pântecele eî.
Şi celu d'ânteiu esi roşii, " preste toţii ca o
inautiâ perosă ; şichîămară numele luî—Esaii
jifrosu). Şi după d'însulii esi frate-seii, * ca
rele cu mâna sa ţinea de călcăîulii luî-Esaii ;
de aceea * chîămară numele luî—lacob (ţinetofiu de călcăm). Şi Isaacii era de şese-decî
de auî, cândii Rebecu'l născu Iul pre aceştia.
Şi copiii crescură mari, si Esau se făcu
bărbaţii d ghibaco la veriatii şi omu do pămentu ; ear lacobu era omu ' simplu, f locuindii iu corturi. Şi Isaacu îubîa pre Esaii :
căci * venatulii era mâncarea luî ; '' şi Rebeca îubîa pre lacobii. Şi ferbendii la
cobu odată o fertură, Esaii veni de la câmpii,
tiindii forte osteniţii. Şi Esaii dise luî lacobu:
Dă'mi, rogu-te, să mânâncu din acesta mănroşia, că sîint osteniţii. De aceea fu
chiămatu numele luî—Edomu (roşu). Şi la
cobu dise: vinde-mî astădî ânteiii-nascerea
ta. Şi Esaii dise: Ecce, eu toţii mergii
spre morte, ce'mî mal folosesce ânteiii-nascerea? Si lacobu dise: Jură'mî acumu;
şi elu 'i jura; şi Esau ' 'şî vendu ânteiunascerea sa luî lacobu. Şi lacobu dede luî
Esau pane şi fertură de liute, şi J' elu mân
ca şi beu ; şi sculându-se, se duse. Aşa fi
şau nesocoti ânteiu-nascerea sa.
IMacii petrece la Gheraru ; legămentttJu şeii cu
Abimelechu; ânteiele femei ale Iul Esau.
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[ se făcu fomete in ţerră, afară de fometea " cea d'ânteiu, care a foştii in di
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lele luî Abraamu ; şi Isaacu se duse la * Abimeleohii, regele Filisteniloru, in Gheraru.
Şi i se arăta lehova, şi-î dise : Să nu te 2
pogorî in Egiptii, ci locuesce in ' pămentulii
care ţi'lu voiii spune : d Remâî in pămen- 3
tulii acesta, şi e eii voiii fi cu tine, şi / te
voiii bine-cuventa, căci ţie şi seminţiei tale
9 voiii da tote terrele aceste, şi voiu ţine
* jurămentulu care l'amii făcuţii luî Abraamu,
părintelui teii. Şi • voiii îmmulţi seminţia 4
ta ca stelele ceriului, şi voiii da seminţiei
tale tote terrele aceste, > şi in seminţia ta se
vorii bine-cuventa tote poporele pământului;
k Pentru-că Abraamu a ascultată de cuven- 5
tulii meii, şi a păzitii ceea ce î-amu daţii
de păzitii, preceptele mele, statutele mele,
şi legile mele.
Şi Isaacii locui in Gheraru. Şi cându 6 7
bărbaţii locului 'Iu întrebară despre femea
sa, ' elii respunse : Soră 'mî este ; că m elii
se temu a dice, femeă 'mi este ; ca nu cum
va bărbaţii locului aceluia să'lu ucidă pen
tru Rebeca, că era "frumosă la privire. Şi 8
petrecendii acolo multe dile, Abimelechu, re
gele Filisteniloru, se uîtâ pe ferestră, şi vedu,
şi ecce Isaacu glumîa cu femeia sa Rebeca.
$i Abimelechu chiămâ pre Isaacu, şi-î dise :
Ecce, acesta femeă 'ţî este, şi cumu de aî ţlisii : 9
Soră'niî este ? Şi Isaacu 'î dise : Pentru-că eu
cugetaiii: Nu cumva să me ucidă pentru
ea. Şi Abimelechu dise : Pentru ce aî făcuţii 10
tu nouî acesta? Că puţinii a lipsiţii, ca
unulii din poporu să se culce cu femea
ta, şi ° tu să aduci vină asupra-ne. Şi 1 1
Abimelechu ordina in toţii poporulii seu, diceiidii : Cine se p va atinge de omulu acesta
seu de femea lui, să se omore.
Şi Isaacii semenâ inpămentulu acela, şi 12
culese in acelu anii « insul i ţii; că lehova
r 'Iu bine-cuveutâ pre d'însulu. Şi acestii 13
omii ' se mări, şi elu din ce in ce mer
gea se măria, până ce fu mare forte. Şi 14
elii avea turmă de oi şi ciredă de boi, şi
mare numerii de servi ; şi Filistenii ' 'Iu
pismuiau; Aşa, că tote fontânele "ce le 15
sepaseră servii părintelui seu încă in di
lele părintelui şeii Abraamu, Filistenii le
astupară, împlendu-le cu pământii. Ba şi 16
Abimelechu |ise luî Isaacii : Du-te de la noi,
că * tu te-aî făcuţii cu mulţii rnaî tare de
câtii noi.
Şi Isaacii pleca de acolo, şi tăberâră 17
in valea Gheraru, şi locuia acolo. Şi Isaacii 18
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L MOISI.
eră-şî destupa fântânele de apă, cari au foştii
sepate in dilele lui Abraamu părintelui seu,
şi pre cari Filistenii le astupaseră după mortea lui Abraamu; x şi elii li dede toţii acelaşî nume, cu cari le-a numiţii părintele şeii.
Şi servii lui Isaacu separă iu acea vale,
şi aflară acolo fântână de apă via. Şi
păstorii din Gheraru y se certară cu păstorii
luî Isaacu, şi diseră: Apa este a nostră; Şi
chiămâ numele fântânei aceleia Esecii (certă) ;
căci eî se certară cu d'însulu. Şi eî se
pară altă fântână, şi se gâlceviră şi pen
tru acesta, şi Isaacîi o uumi Situa (yălcecă).
Si mutându-se elii de acolo, sepâ o alta
fântână, pentru care nu se sfădiră; şi elii
acestuia 'î dede numele Reholiotu (lărgime),
şi dise: Acumu nî-a daţii noiiî lehova locii
largă, 2 şi noi vomii cresce in acestii pămentii.
Şi elu se sui de acolo la Beeru-Şeba.
Şi lehova i se arăta luî iu uoptea aceea, şi-î
«Jise: ° Eii sunt Dumuedeulu părintelui teii
Abraamu, * nu te teme ! că ° e ii cu tine nun f,
că eu te voiii bine-cuventa, şi voiii îmmulţi
seminţia ta, pentru Abraamu servulii meii.
Şi elii dzidi acolo altaru, şi * chiămâ numele
luî lehova; şi intiudendu-şî acolo cortulii,
servii luî Jsaacii separă o fântână.
Şi Abimelechii veni diu Gheraru la d'îusulii cu Ahusatii amiculu şeii, şi 'Picholii
oapulii armatei sale. Şi Isaacii li dise lorii :
Pentru ce aţi veniţii la mine V căci » voî pre
mine m'aţî urîtii, şi h in'aţi alungaţii de la voi.
Şi eî diseră: Noi bine vedenia, că lehova
''este cu tine, de aceea amu disu: Să ne jurănientu intre noî, adecă intre noî şi intretine, şi să facemu legămentu cu tîne : Că tu
noiiî nu ni vei face nici unii rcii, precum ii
nici noî nu ne-amîi atinsă de tine, şi precumii ţî-amii făcuţii numaî bine, şi te-amii
lăsaţii să eşî in pace ; J tu carele acumu escî
bine-cuveiitatu de lehova. * Şi fsuacii fă
cură lorii ospeţiii, şi eî mâncară şi beură.
Şi sculâudu-se de-demâneţă, 'jurară unulii
altuia; şi Isaacii 'î demise, şi eî se duseră
de la d'însulu in pace.
Şi se întemplâ că in diiia aceea servii
luî Isaacii veniră şi-î spuseră despre fân
tâna care au sepatii, şi-î diseră: Amii aflaţii
apă. Şi elu chîămâ numele cî Şeba (jurămentu) ; '" de aceea numele cetăţii acelica
este Beerii-Şeba până in diiia de astădi.
" Şi cândii fu Esaii de patru-decî de
ani, lua de femeă pre ludita fiia luî Beeri,
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Heteulii, şi pre Başeinatu, fiîa luî Elonu Heteulii. Şi aceste " aduseră mvltă amărăciune 35
de sufletii luî Isaacii şi Rebeceî.
Isaacii bine-citvMeză pre lacobu in loculu lui Eşua.

SI după ce Isaacii îmbătrâni, şi " ochii 27
luî se iutunicară, de nu mai putea
vede, chîămâ elii pre Esaii fiîulii şeii celii
mai mare, şi-î ((lise: Fiiulii meii! şi acesta 'î
dise: Eacce-me. Şi Isaacu, 'l dise: Ecce 2
eii amii îmbetrâuitu, şi * nu sciii diiia mor
ţii mele. c Acumu dară îea'ţî, rogu-te, ar- 3
mele tale, tolba ta şi arculu teii, şi eşî la
câmpii, şi-mî prinde ceva veuatii ; Şi-mi ga- 4
tesce bucate gustose după cumii îubescu
eii, şi mi le adă, ca să mânâncu, ca sufletulu
meii d să te bine-cuvinteze înainte de a muri.
Ear Rebeca audi, cândii vorbi Isaacii cătră 5
fiîulu seu Esaii. Şi Esaii se duse la câmpii,
ca să găsescă ţi se aducă venatu j>ărinteluî seu.
Şi Rebeca dise luî lacobu, fiîulu eî: Ecce 6
eii audiiii pre părintele teii vorbindu cu Esaii fratele teu, dicendii: Adă'mî mie ve- 7
naţii, şi gătesce'mî bucate gustose, ca să
mânâncu, şi să te bine-cuventezu înaintea
lui lehova, mai 'naiute de a muri. Şi a- 8
cumu, fiîulii meu! "ascultă cuventulii meii,
şi fă precurmi 'ţi dicii. Du-te la turma 9
de oî, şi adă de acolo duoî îedî buni, şi eii
voiii pregăti din eî f bucate gustose pentru
pariatele teii, precumu îubesce elu. Şi tu le 10
vei duce la părintele teii, ca ehi să mânânce,
şi să te *bine-cuvinteze mai 'nainte de a muri.
Şi lacobu dise cătră Rebeca muma sa: 11
Ecce, '' Esaii fratele meii e perosii, erii eu
sunt neteda. Pote ca părintele meii 'să 12
m e pipăie, şi eii să fiii înaintea luî ca unii
incelătoru, şi voiii atrage asupră-mî i blesteinii, şi nu biue-cuveutare. Şi muma sa 13
dise că.tră d'însulu: Fii ulii meii, acelii blestemii alii teii fie * asupra mea; tu ascultă
numai de cuveutulu meii: du-te ft-mî adă.
Elu se duse, şi aduse mumei sale: şi muma 14
sa ' găti bucate gustose, cumii îubia părin
telui şeii.
Şi Rebeca lua •vestmintele cele mai pre- 15
cjose ale luî Esaii, feciorul ii celu mai maj re, pre cari ea le avea iu casă la sine ; şi
îmbrăca cu (finuele pre lacobu, fiîulii eî celii
mai micii. Şi cu pelea îediloru 'î infăşurâ 16
manele luî, şi gâtulii pe unde era netedii.
Şi bucatele cele gustose şi pânea care o fă- 1 7
cuse, le dede in mâna luî lacobu fiîulnî şeii.
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Şi elu intrându la părintele seu, 'î dise :
Părintele meu! şi elu respunse: Aici sunt!
Cine eşti tu, fiîulu meii? Şi lacobu dise
cătră părintele seu: Eii su/tt Esau ânteiunăscutulu teii ; făcuiii cumii mî-aî disu ;
sculă-te dară, rogu-te, şedî, si mâuâncă din
venatulii meii, "ca să mă bine-cuventeze
sufletulii teu. Şi Isaacu dise cătră fiîulu
seu: Cumii aî pututu găsi aşa de curendu,
tiiulu meu? Şi elu dise: lehova Dumnedeulu teu milă aduse înainte. Şi Isaacii
ijlise cătră lacobu : Apropiă-te, ° ca să te
pipăiu, fiîulii meii! clacă escî fiîulu meii Esaii,
au nu. Şi lacobu se apropia de Isaacii,
părintele seu, şi elu 'Iu pipăi, şi dise: Vo
cea este vocea lui lacobu, eru manele aceste
sunfu manele luî Esaii. Şi elu uu'lu cunoscu pre d'insulii, căci f manele luî eraii
perose, ca manele fratelui seu Esau; şi-lii
bine-cuventâ pre elu. Şi mal â/tteiu i dise
lui: Aii tu escî fiîulu meu Esaii? Ear elii 'î
dise: Eu *tînt. Şi-î dise: Adă'mî să mâuâncii din venatulii teii, fiîulii meu, * ca
să te bine-cuventeze sufletulii meii. Şi elii
'i aduse, şi părintele luî mânca; şi-î mai
dede şi vinii, şi beu. Şi Isaacu, părintele
lui, dise cătră d'însulii: Apropiă-te, rogu-te,
şi me sărută, fiîulu meii. Şi elii se apropia,
şi-lii săruta. Şi mirosindii Isaacu rnirosulu vestmiuteloru sale, 'Iii bine-cuventâ,
şi dise:
fiece, r mirosulii fiîuluî meu este ca şi rnirosulu unei câmpii pre care lehova a bine[cuventat'o.
• Dumnedeu să'ţî dea ţie din ' rouă ceriului,
[şi din " grăsimea pământului,
Şi '' indestulare de grăii şi de mustii;
* Poporele sâ'ţi servescă ţie, — şi naţiunile
[să se prosternă înaintea ta!
•Să fii stepâuii fraţilorii tei, — şi " fiiî mu[meî tale să se prosternă înaintea ta;
1 Blestemaţii na ji<> colii ce te-va blestema,
— şi bine-cuvâutatii să /ic celîi ce te va bine[cuventa.
Şi dupâ-ce sfârşi Isaacii de a bine-cuventa pre lacobu, şi lacobii abia eşindii d'inaintea părintelui seu Isaacii, ecce, Esaii fra
tele luî se intorcea de la venătorea sa.
Ca gătindu şi elii bucate gustose, le aduse
părintelui seu, şi-i dise: Părintele meii, scolăte. şi " mănâncă din venatulii fiîului teii, ca
să me bine-cuvintexe sufletulii teii. Atunci
'i dise Isaacii părintele şeii: Cine tx<:î tu? ear
elu respunse: Eii nfmt Esaii, ânteiii-născutulu teii fiiu. Atunci spăimâutâudu-se Isaacii,
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tremura forte, şi dise: Cine este deci celu
ce prinse veuatulii, şi-mî aduse, şi eu mâncaiii din tote maî 'nainte de a veni tu, şi
eu'lti bine-cuventaiu; 6 Şi bine-cuventatu va
şi fi. Şi audindii Esau cuvintele părintelui
şeii, c striga cu voce tare şi amărîtă forte,
şi ţlise părintelui şeii: Bine-cuventeză-me şi
pre mine, părintele meii! Ear elu 'î dise:
A veniţii fratele teu cu incelăcîune, şi a
luaţii bine-cuventarea ta. Atunci dise Esau:
d Cu toţii dreptulu se numesce elu lacobu,
căcî acumii a diioa oră me incelă: • elu 'mi
lua ânteiu-nascerea, şi acumii 'mî lua şi
bine-cuventarea. Maî dise elii: N'aî păstraţii
şi pentru mine vre-o bine-cuventare ?
Şi Isaacu respunse luî Esau, şi-î dise:
f Ecce, Domnii Fainii pusu pre elii preste ti
ne, şi pre toţi fraţii seî î-amii datu luî de
servi, şi » cu grăii şi cu mustii l'amii dă
ruiţii pre elu; acumii ce maî potu face
pentru tine, fiîulu meu?
Şi Esaii dise părintelui şeii: Numai acesta singură bine-cuventare aî tu, părin
tele meii? bine-cuvinteză-me şi pre mine,
părintele meii! Şi înălţându-şî Esaii vocea
sa, * plânse. Atunci Isaacii părintele seu 'î
respunse, şi dise:
Ecce departe de pământii graşii,
Şi de rouă ceriului de susu, va fi 'locu
inţa ta;
Şi cu sabia ta vei trăi;
SGi fratelui teii •'vei servi;
ară * va veni timpulu, cândii făcendu-te
[stepânu,
Vei lepăda jugulii lui de pe gi-uinazulu teu.
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Mânia luî Esau ; lacobă se duce la Mesopotamia ;
Esaii tea alte femet.

Şi Esaii 'urî pre lacobu pentru binecuvântarea, cu care părintele seu 'Iii bine
cuvântase; şi dise Esau in anima sa: '"fi
lele de bocetu pentru părintele meu se a_
propiă; şi "atunci voiii ucide pre lacobu fra.
tele meii.
Şi cuvintele luî Esaii, fiîulu şeii celii
maî mare, fură spuse Rebeceî; şi ea trămese
să chiăme pre lacobu, fiîulu eî celii maî
micii, şi-î dise luî: Ecce, Esaii fratele teu
vra să'şî ° resbune asupra ta, şi să te ucide.
Acumii dară, fiîulu meii, ascultă vocea mea ;
scolă-te si fugi la Labauu fratele meii, p in
Haranii ; Şi remânî la d'însulii, până ce va
trece furia fratelui teu; Până ce va trece
mânia fratelui teii asupra ta, şi elii va fi
uitaţii cele ce tu i-aî făcuţii lui; atunci eu
d Cap. 85. 86.
t Cap. Hf>. 33.
/ 2 Şam. «. H.
Ver. 89.
g Vers. 88.
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L MOISI.
voiii trămete, şi te-voiu aduce de acolo. Pen
tru ce să me lipsescu de voi amînduoî toţii
intr'o di?
46
Şi Rebeca dise câtră Isaacii: q 'Mî s'a
urîtu vieţa de aceste fete Hetiene! rDacă
lacobu 'şî va lua de femeă pre vre-una
d'intre fetele Heteiloru, după cumii sunt
fetele' dintr'acestă ţerră, atunci ce'inî maî
folosesce vieţa ?
28 I~\ECl Isaacu chiămându pre lacobu " 'Iu
J | bine-cuventâ, şi -î dise: * Să nu'ţî îeî
2 femeă din fetele luî Canaanu; Ci " scolă-te, şi te du in d Padanu-Aramu, la casa
luî * Bethuelu, părintele mumei tale ; şi de
acolo 'ţî îea femeă din fetele luî •'Labanti,
3 fratele mumeî tale. ' Şi Dumnedeu celu a
totu-puternicii să te bine-cuvinte, să te crescă,
şi să te îmmulţescă, ca să ajungi o adunare
4 de pop6re ; Şi să'ţî dea ţie * bine-cuventarea luî Abraamu, ţie şi seminţiei tale cu
tine, ca tu să stepânescî pămentulu ' in ca
re petreci acumu, pre carele Dumnedeu Va
5 daţii luî Abraamu. Şi Isaacu lăsa pre la
cobu, şi elii pleca la Padanu-Aramu, la
Labanu fiîulu luî Bethuelu Sirianulu, fra
tele Rebeceî, muma luî lacobu şi Esau.
6
Şi Esau vedendu, că Isaacu bine-cuventâ
pre laaobu, şi-lii trămese la Padanu-Aranni,
ca să'şî îea femeă de acolo; şi că 'Iii biuecuventâ, şi-î ordina luî, dicendii: Să mi'ţî
7 iei femeă din fetele luî Canaanu ; Şi că la
cobu asculta pre părintele şeii şi pre muma
8 sa, şi merse la Padanii-Arămii; Şi vedendu
Esau i că fetele luî Canaanu sunt rele in
9 ochii luî Isaacu părintelui şeii, Esaîi se
duse la Işmaelu, şi pe lungă alte femei ce
maî avea, lua de femeă pre * Malialatu, feta
luî Işmaelii, fiîulu luî Abraamu, pre l sora
luî Nebaîotii.
Visulu lui lacobu şi votulu seu.

10 Şi lacobu "pleca din Beeru-Şeba, şi merse
1 1 la " Haranu. Şi ajungendu la unu locîi, remase acolo presto nopte, că sorele apusese. Şi luându din petrele acelui locîi, 'şi
le puse sub capulii şeii, şi se culca intr'acelii
12 locu. Şi °elu visa; şi ecce o scară aşedată pe pămentu, a căreia capu ajungea la
ceriii, şi ecce, pângeriî luî Dumnedeu se
13 suîaii şi se pogorîau pe d'însa. » Şi ecce, lehova sta d'asupra acaret, şi dise: rEu sunt
lehova Dumne^eulu lui Abraamu, părintele
teii, şi Dumnedeulii luî Isaacii; • pămentulu
q Cap. 26.35. *
28. 8.
r Cap. 24. 3.
—
CapulS. 2R.
a Cap. 27. 33.
6 Cap. 24. 3.
c Oaea 12. 12.
d Cap. 26. 20.

e Cap. 22.
/ Cap. 24.
g Cap. 17.
h Cap. 12.
i Cap. 17.
j Cap. 24.
26. 35.
* Cap. 3fi.
1 Cap. 25.

23. | m Osca 12. 12.
29.
n Fapt. 7. 2.
1, «. o Cap. 41. 1.
2.
Iov. 33. 15.
8.
p loan 1. 51.
3. &
Ebr. 1. U.
q Cap. 35. 1. &
3.
48. 3.
13.
r Cap. 26. 24.

• Cap. 13. 11. &
35. U.
( Cap. 13. Ifi.
« Cnp. 13. 11
Dout. 12. 20.
v Cap. 12. 3. &
18. 18. & 22.
18. & 26. 4.
x Vede vet». 20,

pe care tu dormi, ţi'lii voiii da ţie şi se
minţiei tale. Şi 'seminţia ta va fi capulberea pămentuluî, şi tu te vei intinde " spre
apusu, şi spre resăritii, şi spre medă-nopte,
şi spre medă-di; şi tote neunirile pămen
tuluî se vorîi bine-cuventâ intru tine şi
intru seminţia ta. Şi ecce, " eu cu tine
tttint; şi *te voiii păzi orî-incotro vei mer
ge; şi » te voiii întorce la pămentulu acesta ;
căci * nu te voiii părăsi, " până ce nu voiii
face ceea ce ţî-arnu promisa.
Şi lacobu desceptându-se din somnulu
seu, dise : Cu adeveratu lehova este in * loculu acesta; şi eîi n'amii sciutu. Şi elu teinendu-se a disii: Câtii de înfricoşata e, loculu acesta! Acesta nu este alta, de câtîi
casa luî Dumuedeii, da, acesta e porta ce
riului !
Şi lacobu sculându-se de-demâ-.eţă, lua
petra care a foştii pusă sub capulu seu,
şi r o aşedâ stâlpii, d şi turna oleiii preste
vîrfulu ei. Şi elu chiămâ numele ' locului
aceluia Bethelu (casa Ivi Dumnezeu,) car nu
mele cetăţii era maî 'nainte Luzii. -^Şi Iacobii făcu votu, dicendu: De «va fi Dum
nedeu cu'mine, şi me va păzi in calea acesta pe care eu âmblu ; de'mî va da * pa
ne să mânâncu, şi vestminte să me imbracu ;
Şi de ''me voiii întorce cu pace la casa parinteluî meu ; i atunci lehova va fi Duuuiedeidii meii; Şi petra acesta, pre care oarnii pusu stâlpii, * va fi casa luî Dumuedeii,
şi ' din tote câte 'mi vei da mie. decimea
lorii ţie o voiii dărui.

14

15

16
17

18
19
20

21
22

lacobu servesce lui Labanu pentru cele duor fete
ale lut; fiii lui lacobu, şi avuţia lui.

SI sculându-se lacobu, " merse iu pămen- 29
tulii fiilorii resărituluî. Şi elu uîtându- 2
se, ecce acolo o fontână in câmpia, şi ecce
trei turme de oî aşedate lungă d'însa; că
din fântâna aceea adăpau eî turmele; şi
petra de pe gura fântânei era mare. Şi se 3
adunau acolo tote turmele, apoi prăvălîau
petra de pe gura fântânei, şi adăpau oile;
şi eră-şî puneau petra pe gura fântânei la
loculu eî. Şi lacobu dise cătră d'înşiî: Fra- 4
ţii mei, de unde sunteţi voi? ear eî respunseră: Din Haraiiu suntemu. Şi li dise lorii: 5
Cunosccţî pre Labauii, fiîulii luî Nahoru?
şi eî diseră: Cunoscemu. Şi li dise: * Sa- 6
netosu este elu? ear ei respunseră: Sânetosu;
şi ecce Rachela, feta luî, vine cu oile. Şi elii 7
SI. (Jap. Şti. b Num. 23. 13. g Cap. 31. 13.
2 Şam. 15. 8.
c Escxl. 3. 5.
24. & 31. 3.
Jude. 11. 30.
2 Reg. 5. 17.
los. 5. 15.
y Cnp. -48. 10.
2 Şam. 15. 8. 1 Cap. 35. 7, 14.
Pi. 121.5, 7,8. <( Cap. 31. 13, A Vor». 15.
n Ler. 27. 30.
45. & 35. 14.
r Cap. 85. 6.
i 1 TIm. 6. 8.
n Dout. 31. 6,8. e LOT. 8. in. 11, j Jude. 11. .11.
Captilii S9,
12. Num. 7. 1.
los. 1. 5.
2 Sâni. l'J. 24. a Num. 23. 7.
1 Itog. 8. 57. / Iude. 1. 23, 2ij.
30.
Onoa 12. 12.
Ebr. 13. 5.
Osea 4. 15.
k D«ut. 26. 17. ' b Cap. 43. 27.

25

CAP. 29, 30.
dise: ecce, încă e diiia mare, iui f. tirupulu |
cu sa adunaţi turmele; adăpaţi oile, şi mer- j
8 geţi de /c pasceţî: Şi eî dieeră: Nu putemu,
până ce nu se voru aduna tote turmele, şi
se va resturna petra de pe gura fântânei;
că atuncea adâpămu oile.
9
Şi vorbindu elu cu ei, veni ' Rachela
10 cu oile părintelui ei, că ea le păscea. Şi
vedendu lacobu pre Rachela, feta lui Lahanu, fratele mumei sale ; şi oile lui Labanu,
tratele mumei sale, se apropia lacobu, şi
dresturnâ petra de pe gura fântânei, şi adâpâ oile luî Labanu, fratele mumei sale.
11 Şi lacobu ' săruta pre Rachela, şi rădi12 cându-şi vocea lui plânse. Şi lacobu spuse
Racheleî, că elu este -'fratele părintelui ei, şi
că elu este fiîulu Rebeceî ; * şi ea alerga şi
13 spuse părintelui ei. Şi Labanu îndată ce
audi scirea despre lacobu, fiîulu suroreî sale,
* 'i alerga intru intimpintire, şi-lii înibrăţîăşâ,
si-lu săruta, şi-lu duse in casa sa. Atunci
elu spuse lui Labanu tote cele întemplate.
14 Şi Labanu 'i dise : ' Cu adeveratu, osulu meii
şi carnea mea esci tu. Şi elii reniase la d'însulu o lună de dile.
13
Şi Labanu dise lui lacobu: Aii nu cum
va, pentru-că tu esci fratele meu, 'mi vei
servi in clarii? Spune'mî ce sa ţi ji'e simbria
16 ta? Şi Labanu area duoe fete; numele ce^ lei mai mare era Lea, şi numele celei maî
Ăl mice Rachela. Şi Lea acea ochi slabi, ear
Rachela era frumosâ la chipu, şi frumosâ Ia
l Ş faţă. Şi lacobu îubîa pre Rachela, şi-î dise
lui: i Voiu servi ţie şepte ani pentru Rachela,
l !) fiia ta cea maî mică. Şi Labanu 'i respunse :
Mai bine este să ţî-o daii ţie, de câtu să o20 dau altui bărbaţii ; reinânî cu mine. Şi la
cobu * servi pentru Rachela şepte ani ; şi acestia părură in ochii lui ca pre pucine dile,
căci o îubîa.
21
Şi lacobu dise luî Labanu: Dă'rni femea mea, ca să 'intru la d'însa; că dilele
22 mele s'au implinitu. ' Şi Labami aduna pre
toţi bărbaţii locului aceluia, şi '" făcu os23 peţii. Şi sera elu lua pre fiia sa Lea, şi o
duse pre d'însu la lacobu; şi acesta intra
24 la d'insa. Şi Labanu dede pre serva sa
25 Zilpa de senă Leei, fiîeî sale. Şi facendu-se
demâm'ţă, ecce, acesta era Lea. Şi elu dise
lui Labanu: Ce'ini făcuşi? aii n'ainu serviţii
eu La tine pentru Rachela? pentru ce dară
26 m'ai incelatu? Şi Labanu 'î respunse: Nu
se face aşa in loculu nostru, ca pre cea
maî mică să o-dee înaintea celei maî mari.
t E.<xl. *. W.'
d E-Kxi. 2. 17.
e Cap. 33. 4. &

45. 14. 15.
t Cap. 13. R. &
14. 14, 16.

S Cap. IM. W.

A Cap. 24. 89.
i Cap. 2. 23.
Jude. 9. 2.

* Cap. 30. 2li.
Oaea 12. 12.
l Judo. 15. 1.
2 Sâni. 5.1. k m Jude. 14. IO.
19. 12, 13.
Joan 2. 1, 2.
; Cap. 31. 41.
n Jude. 14. 12.
t .-.im. 3. 14. o Ten. 20.

Dent. ti. 15.
p Cap. 30. 26. &
31. 41.
O»ea 12. 12.
q P«. 127. 3.
r Cap. 30. 1.
s Elod. 1. 7. &

" Implinesce'ţî cu acesta septemâua, si-ţi Tornu 27
da şi pre cea-1-altă, pentru servicîulu ce'mî
vei face încă alţi şepte auî.
Şi lacobu făcu aşa, şi-şî iinplini şepte- 28
mâna cu acesta, şi Labanu 'î dede luî şi
pre Rachela, fiîa sa, de femeă. Şi Labanu 29
dede pre serva sa Bilha de servă Racheleî,
fiîeî sale. Şi lacobu intra şi la Rachela, şi 30
0 îubîa pre Rachela maî mulţii de câtii pre
Lea. Şi elu servi la d'îusulu '' încă alţi
şepte ani.
Şi * vedeudu lehova ca Lea este nesoco- 31
tită, '' deschise matricea ei, dară Rachela era
sterpă. Şi Lea concepu, şi născu fiiii, şi-î 32
chîăinâ numele luî—Rubeuii (vedeţi fiu) ; căci
ea dise: lehova *vedu întristarea mea, şi
de acumu me va iubi bărbatulu meu. Şi ea 33
eră-şî concepu, şi născu fiiii; Şi dise: Fiiuducă lehova a audiţii, că sunt nesocotită, de
aceea rnî-a datu şi pre acesta. Şi chîăniâ 34
numele luî—Simeonu (ascultare). Şi ea eră-şî
concepu, şi născu fiiii, şi dise: De acumii
bărbatulu meu se va alipi de mine, fiind
că 'î-amii născuţii trei fii. De aceea chîăinâ
numele acestuia—Levi (alipire). Şi ea eră-şî 35
concepu, şi născu fiiii, şi dise: Astă dată
voiii lăuda pre lehova. De aceea chîăinâ
numele luî — 'Iuda (lăudatu jie Domnulu)
Şi ea incetâ de a maî iiasce.
SI Rachela vedeiidu ca nu ° face copii luî 30
lacobu, Rachela & pismui pre sorîi-sa, şi
dise luî lacobu: Dă'mi copii! 'car de nu,
eu morii. Şi lacobu se aprinse de mânia 2
asupra Racheleî, şi dise: Nu cumva d sunt
eii in loculu luî Dumnedeu, care ţî-a opriţii
fruptulii pânteceluî? Şi ea dise: fiece «serva 3
mea Bilha! intră la d'însa, f ca să nască
pe genunchii mei, şi * ca să amu copii
printr'însa. Si ea'i dede luî pre Bilha serva 4
sa * de femeă; şi intra la d'insa lacobu. Şi 5
Bilha concepu, şi născu luî lacobu fiiii. Şi 6
Rachela dise: Dumnedeu 'a foştii mie ju
decătorii, şi a ascultata vocea mea, şi ruî-a
daţii fiiii ; pentru aceea chîăniâ numele luî—
Danii (judecătorii). Şi Bilha, serva Racheleî, 7
concepu eră-şî, şi născu luî lacobu alu doi
lea fiiii. Şi $ise Rachela: Luptă mare me 8
luptaiii in contra suroreî mele, şi o invinseiu ; şi ea chîăinâ numele luî — •> Neftali
(Luptă).
Atunci Lea vedendu, că a incetatii de a 9
maî nasce, lua pre Zilpa, serva sa, şi *o
dede luî lacobu de femeă Şi Zilpa, serva 10
Leeî, născu luî lacobu fiiii. Şi Lea dise: No- 11
4. 31.
Dout. 2S. 7.
P". 25. 18. &
106. 44.
( Mat. 1. 2.

CniMlu 30.
o
4
c
d

Cnp. 29. 31.
Cap. 37. 11.
IOT 5. J.
Cap. 16. 1.

1 Şam. 1. 5.
« Cai>. Hi. 2.
f Cap. 50. 83.
Iov 3. 1».
a Caii. Iii. 2.
h Cap. 16. 3. k

SS. M.
i P». 35. 24. &
43. 1.
Plan. 3. 5»
i Mal. 4. 1.1.
k Veri. 4.
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rocii vine: şi ea chîămâ numele luî—Gadii
12 (norocire). Dup'aceea Zilpa, serva Leeî, maî
13 născu luî lacobu p'alii duoîlea fiiii. Şi Lea
dise: Ferice de mine! căci pre mine 'me
vorîi ferici femeele; şi chîămâ numele luî:—
Asserîi (fericiţii).
14
Şi Rubenu mergendu la câmpii in timpulu secerişuluî de grăii, afla acolo man
dragore, şi le aduse Leeî, mumei sale. Şi
Rachela dise cătră Lea: "'Dâ'mî, rogu-te, şi
15 mie din mandragorele fiîuluî teu. Ear ea'î
respunse : " Putinii este, că mî-aî luaţii pre
bărbatulii meii, şi vrei să îeî şi mandrago
rele fiîuluî meu? Atunci 'l dise Rachela: Bi
ne dară, culce-se elu cu tine si in noptea
16 acesta pentru mandragorele fiîuluî teii. Ear
sera, cândii veni lacobu de la câmpii, Lea
'î eşi înainte, şi-î dise: Intră la mine, căci
te-amu cumpăraţii cu mandragorele fiîuluî
meu. Şi elii se culca cu d'însa şi in noptea
aceea.
17
Şi Dumnedeu asculta pre Lea, şi ea con
cepu, şi născu luî lacobu pre alii cincilea
18 fiiu. Şi dise Lea: Dumuedeii mî-a datu resplătirea mea, pentru-că eu dedeiii pre serva
mea bărbatului meii. Si ea chîămâ numele
19 luî—Isacharii (resplătire). Şi Lea concepu
eră-şî, şi născu luî IH cobii pre alu şeselea
20 fiiii.; Şi Lea dise: Cu dar frumoşii me
dărui Dumuedeii; acurnii bărbatulii meu va
locui cu mine, căci 'î-aniii născuţii luî şese
fii! Şi ea chîămâ numele acestuia—"Zebu21 Ionii (locuinţă). Şi după acesta născu ea
fetă, şi chîărnâ numele eî Dina (judecată).
22
Şi Dumnedeu p 'şî aduse aminte şi de
Rachela, şi o asculta pre ea, şi * deschi23 se matricea eî. Şi ea concepu, şi născu
fiiii, şi dise: Dumnedeu rădica de deasupra
24 mea r ocara mea. Şi numele luî 'Iii chîămâ
losefii (adnota); dicendu: lehova ' să'mî adaogă şi alţii fiiii!
25
Şi uăscendii Rachelu pre losefii, dise la
cobu cătră Labanu: ' Lasă-me, ca să me ducii
îîiapoî " la locuia meu şi la pămentulii meii.
26 Dă'mî femeele mele, " pentru cari ţi-amii
serviţii, şi copiii mei, ca să mergii; că tu
sciî servicîulii meu, care ţi-l'amu făcuţii.
27
Şi Labauii 'î respunse: Fie, rogu-te, ca
eu să aflu charii înaintea ta ! Eii * cunoscu
bine, că lehova m'a bine-cuventatu 'J pen28 tru tine. Şi dise: * Otărssce'inî tu simbria
ta, şi eii ţî-o voiu da.
29
Şi elu 'î respunse: " Tu sciî cuinii 'ţî-mnii
serviţii, şi ce aii deveniţii vitele tale cu mine.
30 Căci era puţinii ce aveai maî îuaiute de a
( Pl-ov. .11. 28. f Cap. 8. I.
Lnc. 1. «8.
1 Şam. 1. 19.
m Cap. 25. 30.
q Cap. 29. 31.
n Num. Ifi. 9, 13. r 1 Şam. 1. r,.
o Mat. 4. 13.
Iu. 4. 1.

Luc. 1. »5.
.. Cap. 35. 17.
< Cap. 84. 54, 56.
u Cap. 18. 33. ft
31. 55.

v Cap. 29. !0, 30.
x. Cap. .10. 3, 5.
y ViMe cap. 16.
24.
l Cap. 29. 15.

veni eu la tine, şi acumii s'a îmmulţitii forte,
şi lehova te-a biue-cuventatu cu venirea
mea la tine. Si acumii cândii b să facii şi
eu ceva pentru casa mea?
Şi Labanu dise: Ce să'ţî daii ţie?
31
Şi lacobu respunse: Nimica să nu'inî
dai: dar dacă'mî vei face mie acesta, eu
eră-şî voiu pasce oile tale, şi \\-le voiu
păzi. Eu astădî ,voiii trece prin totă tur- 32
mă ta, despărţindii de acolo totă oia pes
triţă şi pătată, şi toţii mîelulii seinii d'intre
mei, şi toţii acea ce este pătaţii şi pestriţii
intre capre : şi f acesta să fie simbria mea.
Şi aşa in viitorii d dreptatea mea va mărtu- 33
risi pentru mine, cândii vei veni, ca sa ml
recunoscl simbria mea; toţii ce nu va fi pes
triţii şi pătaţii intre capre şi seinii intre mei
se va socoti ca furaţii, de se va afla la mine.
Şi Labanu dise: Eî bine! fie dupre cu- 34
veutulu teii!
Şi elu in diua aceea despărţi ţapii cei 35
balţiaţî şi pătaţi, şi tote caprele cele pes
triţe şi pătate, tote cari aeeau ceva albii, şi
pre toţii ce era seinii intre mei ; şi le dede in manele fiilorii seî. Şi Labanu puse 36
cale de trei f^ile iutre sine ş'intre lacobu.
Şi lacobu păscea oile cele remase ale luî
Labanu.
Şi " lacobu lua miele verdî de plopii, de 37
migdalii şi de paltinii, şi despoindu-le de
scorţă, făcu pre ele crestături albe, de se
vedea albulii celii de pe miele. Şi elii nue- 38
lele, pre cari le curăţise de scorţă, le puse
înaintea turmelorii, iu rupturile de apă şi
in adăpătorele, unde venîaii oile să bea, şi
aceste se inferbeutaii, câudii veuîaii să bee.
Şi concepeau oile uîtându-se la miele, şi 39
letau balţiate, pestriţe şi pătate. Şi lacobu 40
despărţîa meii aceştia, şi înturna feţele oilorii din turma luî Labanu cătră cele seine
şi balţate; şi turmele luî le punea la o
parte, şi nu le amesteca cu turmele lui La
banu. Şi a foştii, că de câte orî oile cele 41
maî târî aveaţi să concepă, lacobu punea
mielele in rupturi, înaintea ochilorii oilorii,
pentru ca ele să concepă mtâiidu-se la miele.
Şi de erau oile mai slabe, elii nu punea 42
nudele; şi aşa cele slabe devenîaii ale luî
Labanu, ear cele târî ale luî lacobii. Astii- 43
feliii omulii acesta •''crescu forte, şi "avu multe
turme şi servi şi serve, şi cămile şi asini.
SI audi lacobu cuvintele fiilorii luî Labanu, 31
cari diceaii : lacobu a luaţii tote ce «>;«*
părintele nostru, şi din ceea ce era a părin
telui nostru 'şi agonisi elu ° totă avuţia aa Cop. 31.6, 3R,
39. 40.
Mat. 21. 15.
TU. 2. V).

b 1 Tlm. 5. S.
c Cap. .11. 8.
d Pa. .17. 6.
e V«rte cap. 31.

9—1».
/ Ver«. 30.
g Cap. 13. 2. &
24. K. & 26.

13, 14.
Capulii S/,
a Ps. 49. l(i.

CAP. 81.
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2 cesta. Şi vedu lacobu 6 faţa lui Labanu, şi Şi Rachela fura 'Terafimiî (idolii) părintelui
ecce, ea nu era c cătrâ d'îusulu ca îerî şi eî. Şi lacobu amăgi anima luî Labanu, Sica al-altă-erî.
rîanulu; că nu î-a spusu, că elii are să
fugă. Şi aşa fugi, elii cu tote ale sale, şi
fuga /ui lacobu din Mesopotamia, şi legdmenttilu sculându-se, trecu fluviulu Eufratu, ' indrepşeii cu Labanu.
tându-şî cale sa spre muntele Galaadii.
3
Şi lehova dise cătră lacobii : d Intornă-te
Şi a treia di spuseră luî Labanu, că Iala pămentulîi teu şi la locuiţi nascereî tale, cobu aru fi fugiţii. Şi elii, luândii pre
" rudele sale cu sine, 'Iii urmări cale de
^i eu voiu fi cu tine.
4
Şi trămese lacobu şi chiăuiâ pre Ra- şepte dile, şi'/îî adjunse la muntele Galaadii.
chela si pre Lea la câmpii la turma lui. Dară Dumnedeu " se arăta luî Labann, Si5 Şi li dise : ' Eii vedu, că faţa părintelui rianului, noptea in visu, şi-i dise: Feresce-te,
nostru nu mai este cătră mine ca ieri şi ca znu curnii-va să vorbesc! cu lacobu nici
al-altă-erî. Dară Dumnedeulii părintelui meii bine nici reii. Şi Labauu adjunse pre Iati f a foştii cu mine ; Şi » voi sciţi, că eu cobu, câudii lacobu 'şî intinsese corturile sale
serviiu părintelui vostru cu totă puterea pe munte. Şi Labanu intinse pre ale sale
7 mea ; Şi părintele vostru m'a iucelatii, * şi cu rudele sale in muntele Galaadii.
Şi Labauu dise luî lacobu; Ce aî fâcutu,
mi-a schimbată simbria mea ' de dece-ori ;
inse Dumnedeu •> uu'lii lăsa pre d'însulu să'mî de mî-aî incelatu anima, şi » fetele mele le-aî
8 facă aici unu reu: Cându 'mi dise elu ; * Cele duşii, ca pre nisce prinse in resbelu? Pentru
pestriţe voru fi simbria ta, atunci totu turnia ce fugişi iutr'ascunsu, şi plecaşî pe furişii
fetâ pestriţe ; şi când dise elu : Cele bălţate de la mine? şi de ce nu mî-aî spusu? ca eu
voiu fi simbria ta; atunci tote oile fetară să te fi lăsaţii cu bucuria, cu cântece, cu
9 bălţate. Şi aşa Dumnedeu ' lua turmele pă- timpane şi cu citare. Şi nu m'aî lăsaţii
10 rintelui vostru şi le dede mie. Şi se întern- ' să sărutii pre nepoţii mei şi pre fiîele mele?
plâ pe timpul» concepereî turmeloru, că eii Acumu ° nebunesce aî lucraţii. Şi eu aşu
inălţaiu ochii mei, şi veduiii in visii : Şi ecce ave puterea in mână a vi face vouî reii;
berbecii carii sărîau pe turme erau balţaţî, inse * Dumnedeulu părintelui vostru ruî-a
1 1 pestriţi şi pătaţi. Atunci '" ângerulii luî Dum vorbita 'astă nopte, dicendu: Feresce-te,
nedeu 'mi dise in visii : lacobu ! şi eii 'î diseiii : ca să nu vorbescî cu lacobu nici bine nici
12 £cce-me! Şi elu dise: Rădică-ţî ochii şi vedî; reii. Şi acumu că aî plecaţii, pentru-că
toţi berbecii, cariî sării pe oî, stînt balţaţî, cu doru aî doriţii de casa părintelui teii;
pestriţi şi pătaţi; căci " eii vedu tote câte'ţî pentru ce ** mî-aî furaţii deiî mei?
13 tace ţie Labanu. Eu sunt, Dumnedeulu din
Şi lacobu respuuse, şi dise lui Labanu;
Beth-elu, ° unde ai uusu tu stâlpulii, unde Căci me temeamu, şi cugetamu in sine, potu'mî făcuşi mie votii; acumu J'scolă-te, eşî te că tu veî răpi fetele tale de la mine?
din acestu păineutu, şi te întornă înapoi la Dară acela la care veî afla tu deiî tei ' să
pămt'ntulu nascerei tale.
nu trăescă. Cerceteză aici in faţa rudelorii
14
Şi Rachela şi Lea respuuseră, dicendu: nostre ce este la mine din ale tale, şi să 'ţi
' Ore mai avemu noi parte şi inoscenire in le îeî. Căci lacobu nu scia, că Rnchela 'î
10 casa părintelui nostru? Au n'amii fostu noi furase.
de elu socotite ca străine, fiiiidii-că rue-a venAtunci Labanu intra iu cortulii luî lacobu
dutii pre noi? Da, au nu uo-a mâncaţii elii pre şi iu cortulii Leeî, şi in cortulii aniîuduroru
• 6 noi şi argiutulu nostru? Căci totă avuţia serveloru, şi nu găsi. Şi eşindu din cortulii
care o lua Dumnedeu de la părintele nostru, Leei, intra in cortulii Racheleî. Erii Rachela
a nostră este şi a copiilorii noştri. Aşa clară luase deiî, şi-î pusese iu şeiia unei cămile, şi
fă tote câte ţî-a disii Dumnedeu.
şedea de asupra lorii. Eani Labanu căuta totu
17
Atunci se scula lacobu, şi 'şi puse copiii cortulii, dară nu găsi. Şi liacheln dise cătră
18 şei şi fenieele sale pe cămile. Şi lua de a- părintele eî: Să nu pară reii domnului meii!
colo tote vitele sale, şi tote averile sale, pre căci nu me potu f scula înaintea ta, fiindii-că
cari le ceştigase ; vitele sale pre cari le agoni datina femeeloru mî-a sosiţii. Şi elii căuta, şi
sise in Padanu-Arămii, ca să mergă la Isaacu nu găsi Terafimiî.
19 părintele seu, in pumni! u Iu Cauaanii. C'-i
Atunci se mania lacobu, şi se certa cu
Labanu s'a fostu duşii, ca să'şî tuudă oile. Labanu, şi lacobu respunse şi dise lui La* Cap- 4- S.
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I. M01SL
banii: Care este crima meu? care ette pe'catulu meu, de me urmărescî cu atâta aprindere? Tu-aî căutata tote lucrurile mele;
ce aî găsiţii din tote uneltele casei tale?
Puue-le aici înaintea fraţiloru meî şi a
fraţilorii teî, ca el să judece între noî amînduoî. In cei diioe-decî de anî, câţi a mii
petrecuţii la tine, oile tale şi caprele tale
n'aii remasu sterpe, şi berbecii turmeloru
tale nu î-ainu mâncaţii, s l're cea sfâşiată
fie fe'i'f, a casă nu ţi o-amu adusu, paguba
aceea eii o-amu suferiţii; tu * din mâna
mea cereai orî-ce se fura diiia, şi orî-ce se
fura noptea Unde eramii, diua me mânca
căldură, şi uoptea geru, şi somuulu fugîa din
ochii uieî. Aşa ' serviiu eii diioe-decî de
anî m casa ta: patru-spre-dece ani pentru
cele diioe fete ale tale, şi şese anî pentru
vitele tale; şi tu simbria mea mî-aî •* schimbat'o de dece-orî. * Dacă Dumnedeulu pă
rintelui meii, Dumnedeulu lui Abraamu, şi
1 tema lui Isaacu, n'aru fi fostu cu mine,
tu acumii m'aî fi trămesii de la tine cu
mâna golă. Dară " I umnedeii a căutaţii
la întristarea mea, şi la ostenela mânelorii
mele, şi de aceea * te mustra in noptea trecută.
Şi L&banii respundendii lui lacobii, 'î dise:
Aceste fiîe sunt fiîele mele, şi aceşti fii sunt fiii
mei, şi aceste oi sunt oile mele, şi toţii ce
vedî tu este alii meii. Şi ce mai potii acumii
face fiîelorii mele şeii fiilorii lorii, pre cari
î-au niiscutu? Acumii dară vino ° să facemii legămentii, eii şi tu, p carn să fie de
mărturia între mine ş'intre tine.
Atunci lacobii ? lua o petră, şi o puse
stâlpu. Şi lacobîi dise rudelorii sale: Adu
naţi petre ! şi ei adunară petre, şi le tăcură
movilă; şi mâncară acolo d'asupra movilei. Şi Labanii o numi: legării Sahaduta
(movila mă-rtwieî}} earii lacobii o numi:
Galaadu (movila mărturiei).
Şi Labanu dise: r Acesta movilă să fie
astâdî mărturia intre mine ş'intre tine! De
aceea elii chîăniâ numele ei Galaadu; Şi
' Mişpa (verjhiare), peutru-că Labanu dise:
lehova va veghîa asupra mea şi asupra ta,
cândii vomii fi despărţiţi unulii de altulîi.
Dacă tu vei asupri pre fetele mele, şi dacă
veî lua şi alte femei afară de fetele mele, deşi
nu este uimiuea intre noî, dară vedî, cu I>umnedeu este. mărturii intre mine ş'intre tine.
Şi maî dise Labanu lui lacobii: Ecce acesta
movilă, şi ecce acestii stâlpii, care l'amu
rădicatu intre mine ş'intre tine, Acesta mo

y E»0(I. 22. 10,
ctc.
h E«od. i2. 12.
i (Jaii.2',1. 27, «S.
j Vei». 7.
k Pi. 124. 1, 2.

I Ver». 53.
Im. 8. 13.
m Cap. 29. 32.
Eimd. S. T.
» 1 Cron. 12. 17.
luda 9.

o C»p. 2fi. 28.
p lot. 24. 27.
ţ Cap. 28. 18.
r lo«. 24. 27.
3 Jiirlt. 11. 29.
l Şam. 7. 5.
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Cap. 16. *.
Cap. 21. 23.
Vers. 42.
Cap. 28. 1.
Cap. 18. 33. &
SO. 25.

vilă să ji.e mărturia şi acestii stâlpii fă fie
mărturin, cu nici eii nu voiu trece acesta
movilă In tine; nici tu nu veî trece acesta
movilă şi acestii stâlpii la mine, spre u face
refl. Dumnedeulu luî Abraamu, şi Dumue- 53
deulii luî Nahorii, ' să fie judecătorii intre
noî, Duiuiiedeulii părinţilorii lorii! !; i lacobii
"jura pe "tema Iu- Isaacu, părintele şeii.
Şi lacobii j unghia sacrificii pe munte, 54
şi chiâmâ pre rudele sale să mănânce pane ;
şi ei mâucândii pane, remaseră preste uopte
in munte. Şi a duoa di sculându-se Labanu 55
de-demâueţă, săruta pre nepoţii şei şi pre
fetele sale, şi * bine-cuveutându-î pre eî, se
duse. Şi Labauu » se îutorse la loculu seu.
Visiunea f rugăc'iunea lui lacobii; lupta ta
cu ânyeralu; temerea lui de Esaă, şi dăruia
seu pentru d'insttlii.

Si pleca lacobii in calea sa, şi " ungerii
luî Dumnedeii 'Iu intimpinarâ. Şi lacobii
îndată ce'î ve^u dise : Acesta este b oştea
luî Dumnedeii; şi chîăniâ numele locului aceluîa: Mahanaim (osfe induoită).
Şi lacobii trămese înaintea sa soli la l şuii,
fratele seu c iu pămentulu Seirii, d ţinutulii Edomu. Şi dându-li lorii ordinii, li dise:
' Aşa veţi dice luî Esaii Domnulii meu : Aşa
dice lacobii servulu teii: Eu petrecuiii la
Labauu, şi rernăseiu până acumu ; Şi f agonisiiu boi şi asinî, oi si servi şi serve; şi
acumu trămetii pre omenii «teî, ca să spună
domuuluî meii, ca să « aflu charu in ochii tei.
Şi trămesii întorcendu-se la lacobu, diseră: Noî amu mersa la fratele teii, la Esaii,
şi ecce * elii 'ţi vine întru întimpinare, şi cu
d'îusulu patru sute de bărbaţî.
Şi lacobu se temu forte, şi ' se turbura;
şi elii despărţi pre omenii, cari erau cu d'îu
sulu, şi oile şiboiîşi cămilele, iu diioe cete;
Şi dise: De va veni Esaîi la una din aceste
cete, şi o va bate, atunci cea-1-altă cetă ce
a remasu să scape.
J'Şi lacobu dise: * Dumnedeulu piiriuteluî meu Abraamu, şi l himnedeulu părintelui
meii Isaacu! lehova, ' care mî-aî disu: îutorce-te in pămentulu teii şi la loculu nascereî tale, şi-ţî voiii face ţie bine: Eu suut
maî micii decâtii cea maî mică din tote "' in
durările, şi de toţii adeverulii cari tu le-ai
arătaţii servului teu; că eii trecuiii mimai
cu " toegulii meii preste acestii lordanii, şi
acumii m'amii făcuţii in diioe cete ° Scapăme, rogu-te, din mâna fratelui meii, din mâna
luî Esau, că me teinîi de d'îusulu, ca nu cumiiCapiMi
a Pe. 91.
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r. iot. s.
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CAP. 32, 33.
va să vină şi să «ne bată pre mine, pre p mumă
12 împreună cu copiii; Că «tu aî disu: cu adeveratu vo: face ţie b'"e, şi vom face, ca
seminţia ta să fie ca năsipulu măreî, care
nu se pote numera de mulţimea Im.
13
Şi elu mase acolo in noptea aceea, şi
lua din totu acea ce'î cădu in mână, ca să
14 ffică r darii luî Esau, fratele şeii: Capre,
duoe sute; ţapi, duoe-decî; oî, duoe-decî; şi
15 berbeci, duoe-decî; Cămile alăptătore, treîdecî, cu mânziî lorii; vaci, patru deci; şi
junei, dece; asine, duoe-decî; şi asini, dece.
16 Şi elu dede in mâna serviloru seî totă turma
deosebi; şi dise serviloru seî: Treceţi înaintea
mea, şi lăsaţi câtă-va depărtare între turmă
17 şi turmă. Şi celui d'ânteiu ordina, dicendii:
De t: vaîutelni Esau, fratele meii, şi te va
intreba, dicendu: Alu cui escî tu? şi unde
mergi V şi pentru cine sunt aceste de d'inain18 tea ta? Atunci tu să'î dicî: Alu servului
teu lacobu ; acesta e darii trămesu domnului
meu Esau, şi ecce şi elii vine după noii
19 Totu astu-feb'u ordina şi celui d'alii duoiQea
şi celui de alu treilea, şi tuturoru cari mer
geau după turmele acele, dicendu-li: Totu
cu aseminea cuvinte să vorbiţi luî Esau, cândii
20 Iu veţi interni. Şi veţi mai dice : Ecce şi
servulu teu lacobu vine iu urma nostră; Că
elu dise : Eu voiu • împăca pre d'însulu prin
acesta darii ce merge înaintea mea, şi apoi
voiu vede faţa luî; pote me va primi.
21
Şi aşa darurile trecură înaintea luî, earii
'22 elu mase in noptea aceea in tabără. Şi elu
se scula in noptea aceea, şi lua pre cele
duoe femei ale sale, şi pre cele duoe serve
ale sale, şi pre cei unu-spre-dece copii aî seî,
23 şi 'trecu vadulu pereuluî labboku; Şi după
ce'î lua pre eî, şi-î trecu acestii pereu, apoi
trecu şi ce mai avea.
24
Şi lacobu remase singurii; şi unii omu
• se lupta cu d'însulu până la dîorî de diiiă ;
25 Şi vedendii acestu omu, capre lacobu nu'lu
pote înv.nge, 'Iu apuca de " închîătura cop
sei luî, şi se scrinti închîătura copsei lui la26 cobii, pre cândii se lupta cu d'însulu. ' Si-I
1 dise acela : Lasă-me să me ducii, că se lumineză de diuă. Earii lacobu 'î dise l Nu » te
27 laşii, de nu me vei bine-cuventa. Şi-î dise :
Curau 'ţî este numele? şi elii 'î respunse: lacobu.
28 Şi-î dise ! * Numele teii nu se va mai chîâma la
cobu, ci Israelu (principe alu Im Dumnezeii) ;
că tu aî avuţii ° putere cu Dumnedeu şi * cu
29 omenii, si aî învinşii. Şi lacobu întreba, di
cendu: Spune'ww, rogu-te, numele teu: şi af OM 10. 14.
j Cap. ». 13,
14, ÎS.
r Cap. 43. 11.
Prov. 18. 16.
• ProT. 21. 14.
t Dwt. 3. 16.

u Osoa 12. 3, 4.
Efcs. C. 1*.
r Vede Mat. 26.
41.
2 Cor. 12. 7.
z VedeLuc. 24.

y Osea 12. 4.
r Cap. 35. 10.
2 KBg. 17. 34.
a Osea 12. 3, 4.
6 Cap. 25. 31. &
27. 33.
• Iude. 13. 18.

d Cap. 1G. 13.
Esod.24. 11. &
33. 20.
Deut. ;>. 24.
Iude. 6. 22. &
13. 22.

29

cela dise: "Pentru cerne întrebi de numele
meu? şi elu 'Iu biue-cuveatâ acolo. Şi lacobu 30
chîămâ numele acelui locu: Penielu (faţa Ivi
Dumnezeii) ; că, ţlise elu : d Veduiii pre Dum
nedeu faţă in faţă, şi s'a mântuită sufletulu meu.
Şi resărîa sorele, cândii trecea elu de Pe- 31
nielii, şi elu şchiopăta de copsa sa. De a- 32
ceea fiii luî Israelu nu mănâncă nici până
in diiia de astădi muşchiulu nervului, care
se ajiă la închiâtura copsei, căci acelu omu
apucase pre lacobu de muşchîulii nervului de
la închiătura copseî.
împăcarea lui lacobu cu Esatt.

SI lacobu 'şi înălţa ochii seî, şi se uîtâ, şi 33
ecce, ° Esau venîa, şi patru sute de bă baţi cu d'însulu. Atunci elii 'şi împărţi copiii
la Lea, la Rachela şi la cele duoe serve. Şi 2
pre serve cu copiii lorii le puse înainte, şi
pre Lea cu copiii eî dup'aceea, şi pre Ra
chela cu losefu in i—mă. Şi elu trecu înain- 3
tea lorii, şi de şepte ori se * prosternu la
pămentu până ce adjunse la fratele şeii. "Şi 4
Esau alerga spre 'itimpinarea )uî, 'Iu îmbrâţîăşâ, şi d cădendu pe grumazulu luî 'Iu
săruta; şi eî plânseră. Şi Esau înălţâadu-şî 5
ochii şei, vedu femeele şi copiii, şi dise . Ce'ţî
sunt aceştia? Şi lacobu dise: Sunt copiii, 'pre
cari Dumnedeu 'î dărui servului teu. Şi a- (i
propiindu-se şi servele cu copiii lorii, se prosternură. Şi se apropia şi Lea cu copiii 7
eî, şi se prosternurii ; şi la urmă se apropia
losefu şi cu Rachela, şi se prosternură şi eî.
Şi Esafi dise hiî lacobu: Ce aî să facî 8
f cu totă turma aceea, pre care o întelniiu ?
Şi elii dise : Acesta este, pentru ca să • aflu
charii in ochii domnului meu. Şi Esau dise : 9
Eii destulu amii, fratele meii, fie alu teii ceea
ce este alu teu. Şi lacobu dise: Nul ro- 10
gu-te ! dacă aflaiu charii in ochii tei, pr'niesce
dăruiţi meii din mâna mea; căci * veduiu
faţa ta, ca şi ev mu aşii fi vedutu faţa luî
Dumnedeu, şi cu bunătate m'aî primiţii.
Primesce, rogu-te, ' darulu meii ce ţi s'a a- 1 1
duşii, că Dumnedeu m'a miluiţii, şi eu amu
de tote. J Şi-lii sili, şi elu primi.
Şi Esau dise : Să plecămu, şi să mergemii, 1 2
şi eu te voiii însoţi. Şi lacobu 'î dise: 13
Domnulu meu scie, că eu amu copii teuerî,
şi amii asupra me oî şi vaci ce alăpteză,
şi de le vorii sili o di, ele tote vorii muri.
Rogu-me dară, să trecă domnulu meu îna- 14
intea servului şeii, şi eu voiu veni in urmă
lut. 6. 5.
Oapulă 8».
o Cap. 32. 6.
b Cap. 18. 2. &

42. G. & 4.1. 26.
Iu. 8. 18.
c Cap. 32. 28. / Cap. 32. Ifi.
ti Cap. 45. 14, g Cap. 32. 5.
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30

incetu, dupre paşii turmelorii ce siînf înain
tea mea, şi dupre paşii copiiloru, până ce
15 voiii adjunge la domnulii meu A' in Seirii. Şi
Esaii dise: Rogu-te ca să laşii cu tine câţi
va din omenii ce svnt cu mine ! şi elii re
spirase: Pentru ce acesta? Destulă, că eu
' aflaiu charu înaiutea domnului meii !
16
Şi Esau se re'nturnâ in diiia aceea pe ca17 lea sala Seiru. Şi lacobu pleca la '"Succotu,
şi pentru sine 'şi zidi casă, şi pentru tur
mele sale făcu colibi; de aceea se chîămâ
numele locului aceluia: Succotu (colibi).
Dina răpită (le Şecfiemu: Şechemiţiî ucişi de
Simeonu şi Levi.

18

Şi lacobu adjunse in " pace la cetatea
0 Şechemu, care exte, in pămfentulu Canaanii,
cândii se intorse din Padan-Aramii, şi tăberâ
19 d'inaintea cetăţii. Şi f cumperâ elu din
mâna fiilorii lui Hemoru, părintele luî Şe
chemu partea din ţerână, pe care 'şi în20 tinse cortulu şeii, pentru o sută Kesile. Şi
aşedâ acolo altariii, prc care'lu » numi: ElElohe-Jsraelu : (Dumneţleu exte Dwmne^evlă
Ivi hraelii).
34 Ol ° Dina, fiîa Leeî, pre care acesta o născu
ţi se luî lacobu, b eşi, ca să vedă pre fe2 tele locului. Şi Şechemuy fiîulu luî Hemoru
Heveulii, domuitorulu ţerreî, c vedend'o, d o
3 lua, se culca cu d'însa, şi/o umili. Şi anima
luî se alipi de TMna, fiîa luî lacobu, şi elii
îubîa pre feta, vorbindu-î fetei dupre anima
4 eî. Şi Şechemu ' vorbi părintelui seu Hemorii, dicendu: lea-mî pre copila acesta de
5 femeă. Şi lacobu audi, că Şechemu arii fi
pângărita pre Dina, feta sa ; şi fiii luî fiindii
la câmpii cu vitele luî, lacobu f tăcu până
se întorseră eî.
fi
Şi Hemoru, părintele luî Şechemu, merse
7 la lacobu, ca să vorbescă cu d'însulu. Şi
fiii luî lacobu veniră de la câmpii, şi da
că audiră, se intristară acei omenî, şi » se
aprinseră de mânia forte, că faptă * de
ruşine făcuse elu in Israelii, culcându-se
cu feta luî lacobu ; ' că acesta uu se cuvinîa
să se facă.
8 f Şi Hemoru li cuventâ lorii, dicendu :
Anima fiîuluî meu Şechemu doresce de fota
9 vostră; rogu-ve, daţî-o luî de femeă. Şi ve
încuscriţî cu noi ; daţi-ni noiiî pre fetele
10 vostre, şi pre fetele nostre luaţi-le vouî; Şi
locuiţi cu noî ; ecce i pămentuliî oste îna
intea vostră, locuiţi-lu * şi-lu străbateţi pre
1 1 elii, şi vî * câştigaţi intr'însulii stăpâniri. Şi
k Cap. 32. 3.
t Op. 34. 11. i
47. 25.
R'H. 2. 13.
m Io«. 13. 27.
lude. 8. 5.

Pa. 60. fi.
>i loan II. 2:1.
° iude24*'. V.
p Io». 24. 32.
Io»n 4. 5.

7 Cap. 35. 7.
«*«<•• «•
a Cap. Sfl 21.
• & Tit. 2. i.

c Cap. G. 8.
Iude. 14. 1.
rf Cap. 20. 2.
c Iurte. 14. i.
f 1 Şam. 10. 27.
2 Şam. 13. 22.

Şechemu dise părintelui eî şi fraţilorii eî:
Să aflu charu înaintea vostră, şi ce-mî veţi
dice da-vî-voiu; Cereţi de la mine '" preţu
câtii de mare, şi daruri de nuntă, da-vîvoiu curau 'mi veţi dice; numai daţi-mî co
pila de femeâ!
Şi fiii luî lacobu respunseră luî Şechemu
şi luî Hemoru, părintele şeii, şi li vor
biră " cu vicleşugu, căci elu pângărise pre
Dina, sora loru. Şi li diseră loru: Noî nu
putemu face lucrulii acesta, ca să dămii
pre sora nostră unui bărbaţii necircumcisu,
că acesta de ocară ° ară fi noii i. Dară
cu acesta putemu să ne învoimu cu voi,
dacă şi voi ve veţi asemena noiiî, şi veţi
circumcide pre toţi ceî de parte bărbătescă
d'intre voi. Atunci noî da-vomii fetele nostre vouî, şi pre ale vostre lua-lc-vomu pen
tru noî, şi locui-vomii cu voî împreună, şi
fi -vomii unu poporii. Şi de voî nu ne veţi
asculta, ca să ve circumcideţi, noi ni vomii
lua feta nostră, şi vomii pleca.
Şi plăcură aceste cuvinte luî Hemoru şi
luî Şechemu, fiîulu luî Hemoru. Şi tenerulu nu intarsia să facă acelu lucru ; că luî 'î
plăcea feta luî lacobu, şi elu era celii f mai
mărita decâtii toţi acei din casa părintelui
seu. Şi Hemoru şi Şechemu fiîulu seu veniră
la porta cetăţii loriî, şi vorbiră cătră omenii
cetăţii lorii, dicendu: Aceşti omeni mint
de pace, să locuescă cu noî acesta, pămentii,
şi să'lii străbată; şi ecce pămentulii deschişii
este de amînduoe laturile pentru d'înşiî;
noî vomii lua pre fetele lorii de femei,
şi lorii li vomii da pre ale nostre. Dară numai cu acesta consimtii bărbaţii a locui cu
noî împreună, şi să fimii unfl poporii, dacă
totă partea bărbătescă d'intre noî se va
circumcide, cumu sânt şi eî circumcişî. Turmele lorii şi averea lorii şi tote vitele lorii,
aii nu vorv fi ale nostre? numai să ne invoimu cu eî, şi vorii locui cu noî împreună.
Şi toţi ceî ce » eşiră pe [porta cetăţii luî,
ascultară de Hemoru şi de Şechemu, fiîulu
seu, şi se circumcise totă partea bărbătescă.,
toţi ceî ce eşîau pe porta cetăţii luî.
Şi a treia di, cândii eraii in durere,
diioî din fiii luî lacobu, r Simeonu şi Levi,
fraţii Dinei, luară fie-care sabia sa, şi in
trară cu îndrăznelă in cetate, şi uciseră
totă partea bărbătescă. Şi uciseră eî şi pre
Hemoru şi pre Şechemu, fiîulu şeii, cu ascuţitulii săbiei, şi luară pre Dina din casa
luî Şechemu, şi se duseră: Şi fiii luî Incobii
g Cap. 49. 7.
2 Şam. 13.21.
h los. 7. 15.
Iude. 20. R.
i Dent. 23. 17.
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se aruncară asupra celoru ucişi, şi prădară
cetatea, căci eî pângăriseră pre sora lorii.
Şi li luară oile şi vitele şi asiuii loru, şi toţii
ce era in cătate şi pe câmpii. Şi luară
tote averile loru; şi pre copiii loru şi feuieele loru le duseră captivi ; şi prădară toţii
ce era in casele loru.
Şi lacobu dise lui Simeonu şi luî LeVi:
Voî forte m'aţî turburata, ' făcendu-me urîtii
locuitoriloru pământului acestuia, Canaaneilorii şi Feri/eiloru ; ' şi eîi puţinii fiindu cu
numerulu, şi eî adunându-se asupră-mi me
voru bate, şi me vorii perde pre mine şi
casa mea. Earii ei diseră: Se cuvinca ore
să facă cu sora nostră ca cu o meritrice?
lacobu îndeplinescc votulu şeii la Bethelu.
Marţea Rachetei.

2

3

4

5
6
7

8

9
10

I Dumnedeu dise luî lacobu: Scolă-te,
sue-tc la " Bethu-elu, şi locuesce acolo ;
şi fa acolo altariu luî Dumuedeii, * celui ce
s'a arătaţii ţip, c cândîi ai fugiţii de d'inaiuţea fratelui teu Esau. Şi dise lacobu că-tră d casa sa şi cătră toţi cei ce emu cu
il'iusulii : Lepădaţi pre ' deiî cei străini, cari
«i!nt in medîlocuiii vostru, şi •'vă curăţiţi,
şi vi schimbaţi vestmintele vostre. Şi sculându-ne să ne suimu la Bethu-elu, ca eîi să
făcu acolo altariu luî Dumnedeu, » care m'a
ascultata in diiia necazului meu * şi a foştii
cu mine in calea in care amii âmblatu.
Şi eî dădură luî lacobu pre toţi deiî cei
stăinî câţi erau in manele lorii, şi ' cerceii
cari erau in urechiele loru. Şi lacobu 'î as
cunse sub unii •'stejarii lungă Şechemu.
Şi eî plecară ; şi fu * spaima luî Dumnedeu
pe cetăţile cele de prin prejurulu lorâ, şi
nu urmăriră pre fiii luî lacobu.
Şi lacobu şi totă mulţimea ce era cu
d'insulu adjunseră la 'Luzii, care este in pă
mentulu Canaanu, şi acumu se chlamă Bethiielu. Şi m zidi acolo altariu, şi loculu acela 'Iu
chiamâ Elu-Bethu-elu (Dumnedevlu Bethueluluî), că " acolo Dumnedeu i se arăta luî,
cându fugi elu de d'inaintea fratelui seu.
Acolo muri ° Debora, doica Rebeceî ; şi
fu îmmormentată mai joşii de Bethu-elii, sub
unu stejarii, şi-lu numi pre elii: Alonu-Bacutu (Mfejatitlu plânyereî)
Şi p Dumnedeu eră-şî se arăta luî la
cobu, cândîi se întorcea elu din Padanu-Aramu, şi-lu bine-cuventâ. Şi Dumnedeu dise
cătră d'însulu: 'Numele teu ente lacobu;
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dară numele teii nu se va mai chîăma la
cobu ; r ci Israelii va fi numele teii. Aşa
chiamâ numele lui: Israelii. Şi Dumnedeu 11
i dise lui: 'Eii sunt Dumne^eulu celu a
toţii puternicii: Cresce şi te'mmulţt-sce; 'poporii, şi mulţime de popore să se nască
din tine, încă şi regi vorîi eşi din copsele
tale ; Şi pămentulu " care Pâinii daţii luî 1 2
Abraamu şi luî Isaacii, ţie 'Iii voiii da; şi
seminţiei tale după tine voiii da pămentulu
acda. Şi Dumnedeu "se înălţa de la d'în- 13
sulu din loculu unde vorbise cu d'însulu. Şi 14
lacobu zpuse stâlpii iutr'acelu locu, unde
vorbise cu d'însulu, stâlpii de petră, şi libaţiune versâ preste d'însa, şi oleii turna
deasupra. Şi lacobu chîăma numele locu- 15
luî aceluia unde vorbise Dumnedeu cu d'în
sulu—y Bethu-elii.
Şi plecară de la Bethu-elu, şi fiindu încă 10
locu pan' să ajungă la Efrata, Rachela născu,
şi avu greutate mare in nascere. Şi nas- 17
cândii ea cu greutate, dise moşa: Nu te
teme, că '• şi acesta 'ţi este fiîii. Şi dându-şî 1 8
sufletulu, (că inurîa), ea chîăma numele ace
lui fiu;—Ben-Oni (ji'tulu durerel mele); earii
părintele şeii 'Iii numi Beniarainu (/tiulii drep
tei). Şi aşa muri " Rachela, şi fu îmmor- 19
mentată lungă calea câtră * Efrata, care ette
Bethii-Lehemu. Şi lacobu puse stâlpii dea- 20
supra mormântului eî, care se dice stâlpulfi
mormântului Racheleî, c până iu diua de
astădî.
Şi Israelii pleca, şi-şî întinse cortulii seu 21
dincolo de d Migdalu-f^darii.
Şi pre cândii Israelu locuia in p&mentulu 22
acela, a mersu Rubenii, şi ' se culca ru
Bilha, concubina părintelui şeii; şi Israelu
audi de acesta.
Familia lui lacobii; marţea şi immormentarea luî
IsaacU: urmaşii lui Esau.

Şi fiii luî lacobu fură dîioî-spre-dece. Fiii
Leeî: -f Rubenii ânteiii -născutulii luî lacobu,
şi Simeouu, şi Levi, şi Iuda, şi Isacharu şi
Zebulonii. Fiii Racheleî: losefii şi Beniaminii.
Şi fiii Bilheî, serva Racheleî: Danii şi Neftali. Şi fiii Zilpei, serva Leeî: Gadu şi Asserii. Aceştia fură fiii luî lacobii, cari i se
născură luî in Padanu-Aramii.
Şi lacobu veni la Isaacii părintele seu
in câmpia » Mamreî, in * Chiriathu-Arba, ca
re este Hebronulii, unde aii foştii petrecuţii
Abraamu şi Isaacii. Şi dilele luî Isaacii au
• Cap. 17. 1. & v Cap. 17. 22.
48. 3, 4.
x Uap. 28. 18.
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V Cap. 28. 19.
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I. MOISI.

29 foştii: O sută optii- deci de ani. Şi Isaacii,
dându-şî sufletulii, muri, si ' fu adaosii la poporulii seu, betrânu şi sătulii de dile. Şi
Esau şi lacobu, > fiiî luî, 'Iu îmmormentară
pre d'însulii.
36 CJI aceste sunt generaţiunile luî Esau, °
2 ^ decă Edomii : * Esaii şî-a luaţii 'emee'e
sale d'intre fetele Cananeilorii : pre Ada, fiîa
luî Elonu, Heteulii ; şi pre c Oholioama, fiîa
3 luî Ana, nepota luî Zibeonu, Heveulu; Şi
pre <l Başmatu, fiîa luî Işmaelii, pre sora luî
4 Nebaîotu. Şi ' Ada născu luî Esaii pre Eli5 fazii ; şi Başmatu născu pre Reguelti Şi
Oholibama născu pre leusii şi pre lalamu,
şi pre Korahu. Acestîa sunt fiiî luî Esau,
cari i se născură luî in pămentulu Canaanu.
G
Şi Esau 'şî lua femeele sale, şi fiiî seî,
şi fetele sale, şi tote sufletele din casa sa,
şi turmele sale, şi tote vitele sale, şi totă
averea sa care o agonisise elii in pămen
tulu Canaanii, şi se duse in alţii pămentu
7 de la fratele seu lacobu. 'Că averile lorii
erau mari forte, şi nu puteau eî locui îm
preună; şi » loculu unde locuîaii nu'î putea
cuprinde pre eî pentru mulţimea viteloru
8 loru. Şi Esau locui pe * muntele Seiru:
''Esaii, carele se chîamă Edomii.
9
Şi aceste sunt generrţiunile luî Esau,
10 părintele Edomeilorii, pe muntele Seiru. «J?»
aceste »unt numele fiiloru luî Esaii : j Elifazu, fiîulu Adeî, femea luî Esaii; şi ReH guelu fiîulu Başmatei, femea luî Esaii. Şi
fiiî luî El'fazu fură: Temanu, Ornară, Ţefo,
12 Gatamii şi Kenazii. Şi Timna era concu
bina luî Elifazu, fiîulu luî Esau; şi luî Elifazii 'i născu pre * Amaleku. Acestîa fură
13 fiiî Adeî, femea luî Esaii. Şi fi" luî Reguelu fură acestîa : Nahalti, şi Zerahu, Şam14 mă şi Mizza. Acestîa au foştii fiiî din Baş
matu, femea lui Esau. Şi acestîa fură fiiî
Oholibameî, tiîa luî Ana, nepota luî Zibeonu,
ţi femea luî Esaii, pre cari ea 'i născu luî
Esau: leuşu, lalamu şi Korahu.
15
Aceştia sunt domnitori din fiii luî Esaii:
Din fiiî luî Elifasu, a ânteiu-născutulii luî
Esaii: domnitorulu Temanu, doranitorulu 0marii, domnitorulu Ţefo, domnitorulu Ke1 6 nazu. Domnitorulu Korahu, domnitorulu Ga
tamii, şi domnitorulii Amaleku. Acestîa simt
domnitorii din Elifasu, din pămentulu Edu17 meiloru. Acestîa fură fiiî din Ada. Şi acestîa siînt domnitorii din fiiî luî Rcguelii,
fiîulu lui Esau : domnitorulu Nahatii, dom
nitorulii Zerahu, domnitorulu Şamma, dom
nitorulu Mizza. Acestîa siint domnitorii din
Reguelu, in pămentulii Edumeiloru. Aceştia
i Cap. 15. 15. i
S5. 8.
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fură fiiî din Başmatu, femea luî Esaii. Şi 18
aceştia siînt domnitorii din fiiî Oholibamei,
femeeî luî Esau: domnitorulu leuşu, dom
ni Lorulu lalamu, şi domnitorulu Korahu; acestîa fură domnitorii din Oholibama, fiîa
Areî, feiaea li" Esau. Acestii sunt fiiî !'•' 19
Esau, şi acestîa »vnt domnitorii d'intre eî.
Esau este Edomii.
'Aceştia fură fiiî luî Seirii, "Horeulti, 20
locuitorii acelui pămentu : Lotanu şi Şobalu,
şi Zibeonii, şi Ana, şi Dişonii, şi Eţeru şi
Dişanu. Acestîa fură domnitorii Horeilorii, 21
fiiî luî Seiru in pămentulu Edomii. Şi fiiî 22
luî Lotanu fură: Hori şi Hemamu; şi sora
luî Lotanu, Tiînna. Şi fiiî luî Şobalu fu- 23
ră acestîa: Alvanu şi Manahatii şi Ebalîi,
Şefo şi Onamii. Şi fiiî luî Zibeonu fură 24
acestîa: Aia şi Ana. Acesta 'î Ana, ca
re găsi isvore calde în pustiiii, cându păscea
asinii părintelui şeii Zibeonu. Şi fiiî luî 25
Ana fură aceştia: Dişanu şi Oholibama, fiîa
luî Ana. Şi fiiî luî Dişanu fură acestîa: 26
Hemdanu, şi Eşbanu, şi Itranu şi Cheranu.
Şi fiii luî Eterii fură acestîa: Bilhanu şi 27
Zaavanii şi Akanii. Şi fiiî luî Dişanu fură 28
acestîa : Uzu şi Aranu. Acestîa fură dom- 29
nitoriî Horeiloru: Domnitorulu Lotanu, dom
nitorulu Şobalu, domnitorulu Zibeonu, dom
nitorulu Ana; domuitorulu Dişonii, domuitorulu Eterii, domnitorulu Dişauii. Aceştia 30
fură domnitorii Horeiloru, dupre şirulu domnieî loru in pămentulu Seiru.
Şi " aceştia fură regii, cari domniră in 3 1
pămentulu Edomuluî, mai 'nainte de a domni
regi preste fiiî luî Israelii: Bela, fiîv'ii luî 32
Beorii, a domniţii in Edomu; şi nume" o ce
tăţii sale era Dinhaba. Şi murindii Bela, in 33
loculu luî domni lobabu, fiîulu luî Zerabu
din Bozra. Şi murindii lobabu, in loculu 34
lui domni Huşamii din pământulii Tem anei lorii. Şi murindii Huşamii. in loculu luî domni 35
Hadadu, fiîulu luî Bedadii, care bătu pre
Madianiţî in câmpia Moabiţiloru. ; şi numele
;etăţiî sale era Avitu. Şi murindii Hai hdii, 36
in loculu luî domni Samla din Masreka.
Şi murindă Samla, in loculu luî domni Saulii 37
din Rehobotu lungă rîu. Şi murindii Saulii, 38
n loculu luî domni Baalu-Hananu, fiîulu luî
Achborii. Şi murindii Baalu-Hananii, fiîulii luî 39
Achboru, in loculu luî domni ° Hadarii ; şi
numele cetăţii sale era Pahu; şi nu mele
:emeeî sale fu Mehetabelu, feta Matredpî, a
:pteî luî Mezahabiî.
Şi aceste sunt numele ^domnitorilorii din 40
Esau, dupre ale lorii nemuri, dupre locu
rile loru, ţi cu numele loru: domnitorulu
IOD. 21. 4.
j k Esod. 17. 8,14.
i Veri. 1.
Nnm. 21. 20.
j l Cron. 1. »5.
l Şam. 15. S,
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CAP. 86, 37.
Timna, domnitorulu Alva, domnitorulu letetii;
41 Domnitorulu Oholibama, domnitorulu Ela,
42 domnitorulu Piuonii; Domnitorulu Kena/ii,
domnitorulu Te manii, domnitorulu Mibsaru;
43 Domnitorulu Magdielii #i domnitorulu Iramu.
Aceştia fură domnitorii din Edomii, dupre
locuinţele lorii iu pămentulu stăpânireî loru.
Acesta este Esiu, părintele Edomeiloru.
37 C' l lacobu locui in pămentulu, " unde a
^ petrecuţii părintele seu, in pămentulu
Canaanu.
Istoria familiei lui lacobu; losefii uritii ,yt vendutu
de fraţii seî.

Si acesta este istoria luî lacobu:
losefii era de şepte-spre-dece ani, şi
păscea turmele cu fraţii seî, fiindu teueru cu fiii lîilheî şi aî Silpeî, femeele
părintelui seu. Şi losefu spunea părintelui
3 seu 4 vorbele cele rele ale lorii. Şi Israelu
iubîa pre losefu mai mulţii de câtu pre toţi
fiii seî, că elu era 'fîiii alu betrâneţelorii
4 sale; şi-î făcu luî haînă pestriţă. Şi fraţii
seî ve^endu, că părintele lorii 'Iii îubesce
pre elu maî mulţii de câtii pre toţî fraţii
luî, d 'Iu urîau, şi nicî vorbă bună nu puteau
vorbi cu d'însulu.
5
Şi losefu visa unii visu, şi-/w spuse fraţiloru seî; şi pentru acesta eî '/w urîră şi
G maî mulţii. Şi elu li dise lorii: Ascultaţi,
rogu-ve, visulii meu, pre care l'amu visaţii:
7 'Eacce! noî legamu snopi pe câmpii, şi ecce
snopulii meii se rădica, şi sta drepţii ; şi sno
pii voştri, încunjurâmlu-///, se prosternură
t? înaintea snopului meii. Şi fraţii seî diseră
câtrâ d'însulu : Au nu cumii-va tu vrei' să te
facî rege preste noî, şi sa domnescî preste
noî? Şi eî 'Iu urîră şi maî mulţii pentru
9 visurile luî şi pentru cuvintele lui. Şi elfi
maî visa şi alţii visu, şi-lu spuse şi pre acesta fraţilorQ seî, şi dise: Eacce maî vi
sam unu visu; şi ecce -'sorele şi luna şi
>, 10 unp-gpjre-dece stele se prosternură mie. Şi
ipuntnTdu elu acesta părintelui seu şi fraţilorii şei, 'Iii mustra părintele seu, şi-î dise:
Ce feliu de visii este acesta, pre care-lu vi
saşi tu? Nu cumu-va să venimii noî, eii şi
mutiia ta şi » fraţiî teî, să ne prosternemu
1 1 ţie la pămentii ? Şi '' fraţiî seî 'Iii invidîaii,
eru părintele seu 'ţinu aceste cuvinte intru sine.
12
Şi mergendu o dinîoră fraţiî seî să pască
13 oile părintelui loru la Şechetnii, pişe Is
raelu cătră losefu: Aii fraţiî teî nu pascii
vite la Şechemu? Vino să te trămetu la
2
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Z», 24.
/ Cap. 46. 29.
I 2 Reg. «. 13. |
<• Cap. 41. 20.
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Pi. 31. 13. &
49. 23.
i Dau. 7. 28.
37. 12, 32. &
e Cap. 42.6, 9.&
Lac. 2. 19,51.
94. 21.
43. 26. & 44. j Cap. 35. 27.
Mat. 27. 1.
14.
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d'iuşiî. Şi elii Ydise : Eacce-me! Şi-î dise:
Du-te de vedi, dacă fraţiî teî şi vitele siînt
bine, şi-mî dă cuventu. Şi-lii trămese pre
d'însulu din valea ' Hebronu, şi elii veni
la Şechemu. Şi-lii afla pre elii unii barbatii, şi ecce elii rătăcîa pe câmpii, şi bărbatulu 'Iu întreba pre elu, dicendii: Ce
cauţi? Şi elu respunse: Pre fraţii moi cautu ;
k spune'mî, rogu-te, unde pascii? Şi barbatulii dise: Eî plecară d'aicî; câcî 'î audiiu
dicendii : Să mergemu la Dothanii. Şi losefu
se duse după fraţiî seî, şi-î afla la ' Dothanii.
Şi eî 'Iu vedură de departe. Şi până
a nu se apropia elii de d'îuşiî. eî m făcură
planii viclenii in contra luî, ca să'lu omore.
Şi eî diceau unulii cătră altulii; Ecce! Visătorulii acela vine : " Veniţi dară să'lu oinorîinii, şi să'lu aruncămu într'una din aceste cisterne; şi vomu dice: Fera rea l'a
mâncaţii pre d'însulu ; şi vomu vede ce voru
fi visurile luî. Aceste audindu-le "Rubenii,
'Iu scăpa din manele loru; căci dise: Să nu
'Iii omorîmii pre d'însulu ! Şi Rubenii li dise
loru: Să nu versaţi sânge, «'Iu aruncaţi in
cisterna acesta, cea in pustiiu, eru mâna
vostră nu o puneţi pe d'însulu; căci cerea
să'lu scape pre elu din manele loru, şi să'lii
dee părintelui seu.
Şi losefu îndată ce adjunse la fraţii şef,
ei 'Iii desbrăcară de haina sa, de haina cea
pestriţă, cea de pe d'însulu; Şi eî apucându-lu, 'Iii aruncară in cisternă; şi cis
terna era deşertă, nu era apă într'însa. PApoî eî se aşedară, ca să mănânce pâue, şi
rădicându-şî ochiî, se uitară, şi ecce cara
vană de 'Işmaeliţî venindii de la Galaadu,
şi cămilele loru încărcate de tămâia şi de
r balsamu şi de smirnă; şi mergeau ca să
le ducă la Egiptii. Şi Iuda dise cătră fraţii seî: Ce folosii noul, că vomu ucide pre
fratele nostru, şi-î *vomii ascunde sângele
seu? Veniţi să'lii \indemu pre elu acestorii
Işmaeliţî, şi ' manele nostre să nu fie pe elii,
că este " fratele nostru, " carnea nostră ; şi
fraţiî luî 'Iu ascultară. Şi trecendii bărbaţii,
neguţitorî x Madianiţî, eî traseră şi scoseră
pre losefii din cisternă, ^şi-lii vendură Işmaeliţilorii cu z diioe-decî de arginţi, şi aceştia
duseră pre losefu in Egiptii. E-u Rubenii
întorcendu-se la cisternă, ecce losefii nu era
in cisternă; şi-şî «sfâşia vestmintele sale.
Şi elu se întorse la fraţiî seî, şj dise ;
Băetulu 6uu este, şi eu unde să ine Jucii?
Atunci ei luară c haina luî losefu, şi junloan 11. 53.
Fapt. 23. 12.
n Prov. 1. 11,
16. & 6. 17. &
27. 4.
o Cap. 42. 22.
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ghiându unu ţapii, muîară haina in sânge ;
32 Şi trămeseră haina cea pestriţă, ca să o
ducă părintelui lorii, diceudii : Acesta ah"arămu, cunosce de este haina fiîuluî teu au
33 nu? Şi elii o cunoscu, şi dise: Haina aiu
lui meu este; O dfcra rea 'Iii inâncâ pre
34 d'însulu; losefu este sfâşiată! Şi "rumpe'udu-şi lacobii vestmintele sale, 'şi puse sacii
preste copsele lui, şi plânse pre fiîulii seu
35 dile multe. Şi toţi fiii şei şi tote fetele
sale •'se sculară ca sâ'lu mângăe, eră elii refusâ mângăere, diceudii : "Plângeudu me voiii
coborî la fiîulu meu in mormântul Aşa 'Iu
plânse pre elu părintele şeii.
36
Şi '' Madianiţiî 'Iii vendură in Egiptu lui
Potifaru, diregetorulii lui Faraonii, capulii
gardeî domnescî.
Istoria lut Iuda şi a Tamarei.
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in dilele acele Iuda se pogorî de la
fraţii şei, şi "trase la unii Adulamitenii, cu numele Hira. Şi Iuda * vedu acolo
pre feta unui bărbaţii Canaueii, cu numele
cŞua; şi o lua pre ea de femeă, şi întrâ la
d'insa. Şi ea concepu, şi născu fiiii ; şi
elu chîămâ numele lui—d Erii. Şi ea eră-şî
concepu, şi născu fiiii, şi ea chîămâ numele lui — " Onauu. Şi ea eră-şî concepu, şi
născu fiîii, şi chîămâ numele lui—''Şelahii;
Şi Iuda era la Chesibu, cându născu ea
pre acesta.
Şi Iuda s lua femeă lui Erii ânteiii-născutulii şeii, şi numele el era Tamara. Dară
* Erii ânteiii-năseutulu lui Iuda fu reu iu
ochii lui lehova, ' şi lehova 'Iii ucise pre d'însulii. Atunci $ise Iuda cătră Onanu : Intră
tu la femeă •>' fratelui teii, şi o-îea pre ea dupre datoria leviratuluî, şi rădică semînţă frateluî teii. Şi Onanii cunosceudii că seiuînţa
nu va fi *a lui, de câte ori întră la femeă
frate-seu, 'şî risipîa semînţă pe pământii, ca
elii să nu dee semîuţă fratelui şeii. Şi ceea
ce făcea elii fu reu in ochii lui lehova ; şi-lii
omori şi l pre d'însulu. Şi dise Iuda că
tră Tamara, nora sa: '"Remăî văduvă iu
casa părintelui teii, până ce Şelahii fiîulii
meu va cresce mare; că elu dicea: ca nu
cumii-va şi acesta să moră ca şi fraţii lui. Şi
Tamara se duse, şi şedu " in casa părintelui ei.
Şi trecându ţlile multo, muri feta lui Şua,
femeă luî Iuda; şi Iuda, după-ce "se mângăeâ,
se sui in Timnatii la tundetorîî oilorii sale,
împreună cu Hira Adulamitulii, amiculii seu.
Şi ore-cine spuse Tamareî, dicândîi: Ecce,

d Vor». 20.
Cap. -U. 28.

| h Cap. 39. 1.
—
CnpuK 38.
* Suin. :i. 31. n Oap. la. 3.
/ 2 Şam. li. 17.
2 Ki-if. 4. 8.
.; Oap. u. M. & Ii Oap. 84. 2.
U. 21) 31.
t VlTK. Z».

Ici C'roii. ». 3.
(( Cap. 4(i. 12.
Num. 2(1. 1».
« Cap. 10. 12.
Num. 20. l!l.
f Unp. 4«. 12.

Num 26. 20.
o Cap. SI. 21.
h Cap. -l(i. 12.
Num. 2li. l!l.
i 1 Cran. 2. 3.
j Dout. 85. 5.

socrulii teii se sui pla Timnatu, ca să'şî tundă
oile. Atunci ea lepedâudu-şi vestmintele
veduvieî, se acoperi cu velulii, şi se înveli,
şi ''şedu iu porta Euainuluî, care se afla in
calea cătră Tinma; căci ea vedu r că Şelahii
se făcu mare, şi ea toţii uu'î fu dată lui de
femeă. Şi vedend'o ludo, credu că este
nieretrice: că ea'şî acoperise faţa. Şi elii
din cale se abătu la d'însa, şi-î dise: Haide,
voiii să întru la tine; că elii nu o scia că
este noră-sa. Şi ea'i respunse: Ce'ruî vei da,
ra să întri la mine V Elii 'î dise: 'Eii 'ţi
voiii trămete uuti îedii din turme. Şi ea
dise : fie aşa, ' de'mî vei da arvună, până ce
mi'Iii vei trămete. Şi elii dise: Ce arvună
să 'ţi daţi? Şi ea dise: " iSigiluhi teu, şi lanţulii teu, şi toegulii teii care 'Iu al in
mână. Şi elii i le dede, şi îutrâ la d'insa,
şi ea reraase grea de la d'însulu. Şi dup'aceea se scula ea, se duse, şi " lepedându-şî
velulii, se îmbrăca cm-şl in vestmintele sale
de veduviă. Şi Iuda trărnese îedulii prin acelii Adulamitu, aniiculu seu, ca să'şî primescă arvuna din mâna acelei femei, şi n'o
maî găsi. Atunci elu întreba pre omenii
locului aceluia, dicendu : Unde este meretricea, care şedea la Enaimu pe cale? Şi
n respuuseră, că u'a foştii aicea meretrice.
Şi elii se îuturnâ la Iuda, şi dise : Nu o amii
aflaţii ; ba încă omenii locului aceluia m'i-aii
disu, că n'a foştii acolo meretrice. Atunci
dise Iuda: Ţiîe-/?, ca să nu ne facemii de
ruşine ; ecce, eti 'I-amii trămesii iedulii, şi tu
nu o ai aHatii.
Şi camii după trei luni insciiuţară pre
Iuda, dicuudu : Tamara nora ta * a desfrâ
naţii, şi ecce ea este grea din desfrenare.
Şi Iuda dise : Scoteţi-o afară, -v ca să se ardă.
Şi ea scosă fiindu afară, trămese la socrulii
şeii să'îdică: Eii de acelii bărbaţii tsvnt grea
ale căruia sunt lucrurile aceste ; şi-î maî adaose: :cun6sce, rogu-te, ale cuî sunt aceste: " sigilulii şi lanţulti şi toegulii acesta. Şi
Iuda le * cuuoscu, şi dise: c Ea este maî dreptă
de câtii mine: şi acesta inî-o /«c«, căci uu
o ddăduiii de sogiă lui Şela, nîuhi meii. Şi
elu dup'aceea nu ' o maî cunoscu pre d'îusa.
Şi câniiu era ea să nască, ecce gernâni erâu in pântecele eî. Şi născeudu ea, vnulu
din el scose mâna afară, şi moşa 'î-o apuca,
şi lega de ea unii fini de carmesiuu, şi dise :
Acesta a eşitii ânteiii. Şi după-ce 'şi trase
mâna înapoi, ecce eşi fratele şeii; şi moşa
dise: Ce spărtură ai făcuţii? finită spărturii,
Mat. i2. 24.
* Dont. 25. C.
l Cap. 4H. 12.
Num. 28. 19.
m Rut. 1. 13.
n Lev. 22. 13.

o 2 Şam. 18. .19. |
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f
u
r
x
y

Ver«. 20.
Vers. 25.
Ver». 14.
Jude. 19. 2.
L«v. 21. 9.
Deut. 22. 21.

14

15
16

17
18

19
20
21

22
23

24

25

26

27
28
29

i Cap. 37. 32.
a Vere. 18.
l> Cap. 37. 33.
c 1 Şam. 24. 17.
d Ver». 14.
c Iov. 34. 31, 32.

CAP. 38, 39, 40.
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loseftt in Egiptii. Se impotrivesce fetneei lui
Potifaru. închiderea luî.

losefu fiindu duşii iu Egiptii, "Potifaru
diregetoi-uTuluî Faraonii, şi capulii giiardeî domnescî, bărbaţii Egiptenii, 'Iii * cum
păra de la Işmaeliţî, cari -Iii aduseră pre
2 d'insulu acolo. Şi c lehova era cu losefiî,
şi era omîi carele prospera -intru fote; şi
era in casa stepânuluî seu, a Egiptenuluî.
3 Şi stepânulu şeii vedendii, că lehova este cu
d'însulu, şi că tote câte elii făcea, lehova
4 le •* face să prosperele in manele luî; " Afla
losefu charu iu ochii luî, şi elii 'î servîa luî.
Si-lii puse pre d'insulii J preste casa sa; şi
5 tote câte avea elii le dede iu mâna luî. Şi
din timpulii ce l'a puşti pre elii preste casa
ţi preste tote câte avea elii, " lehova binecuveiitâ casa Egiptenuluî pentru losefu ; şi
bine-cuventarea luî lehova era preste tote
6 ce avea elii a casă şi la câmpii. Aşa lăsa
elii in manele luî losefu tote câte avea, şi
uu scia nimicii ceea ce elfi avea, decâtii
numai pânea care o mânca. Şi losefu '' era
frumoşii la chipii şi frumoşii la faţă.
7
Şi după aceste femea stepânuluî şeii
'şî înălţa ochiî şei spre losefu, şi-î dise : •' Cul8 că-te cu mine! Elu îuse refuza, şi dise feraeeî stepâuuluî şeii: Ec-ce stepânulu meii
nu scie nimica ce este in casa lui, ci tote
câte le are elii, le-a daţii in mâna mea.
9 Nu este maî mare in casa acesta decâtu
mine, şi nimicii nu mî-a opriţii de câtii pre
tine, fiiudu-că tu eacî femea luî; •> cumii dară
să făcu eii acestii reu atâtii de mare, şi
*să pecătuescii împrotriva luî Dumnedeii?
10 Şi ea vorbîa cu losefu in tote dilele, dară
elii nu o asculta, să se culce lungă d'însa,
nieî să fie cn ea.
11
Şi se întâmpla intr'uua din dile, că lotffu intra in casă, ca să-şî facă lucrurile luî,
şi nefiindu nimenea din omenii casei in casă,
12 Ea Iii 'apuca de vestmentii, şi-î dise: culcă-te cu mine ! eru elii, lăsându-şî vestmen13 tulii in manele eî, fugi şi eşi afară. Atuueî
vedendu ea, că elii 'şî lăsa vestmentulii şeii
14 in mâna eî, şi fugi afară; Striga pre omenii
casei, şi li dise lorii : Vedeţi, elu nî-a adusîi
in casă unii bărbaţii Ebreii, ca să-şî bată
/ Cap. 46. ÎS.
Knm. K. 20.
1 Cran. *. 4.
**. 1. S.
fmpmig 39

« tip. 37. 36.

Fu. 105. 17.
t Cap. 37. 28.
c Vers. 21.
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k Cap. 20. 6.
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jocii de -noî! Elii veni la mine, ca să se cul
ce cu mine ; dară eii strigaiii cu voce tare ;
Şi audindii elii, că eii inălţaiii vocea şi
strigaiii, 'şî lăsa vestmentulii şeii lungă mine,
şi fugiudii eşi afară. Şi ea ţinu vestrneutulii luî lungă d'însa, până ce veni stepâ
nulu şeii in casă. Apoî ea '"spuse luî toţii
acele cuvinte, şi dise: Servulu Ebreu, pre
care l'aî adusu noiiî, veni la mine, şi voi
să-şî bată jocu de niiiie. Inse, înălţândii
eu vocea niea şi strigândii, 'şî lăsa vestmeutulu seu lungă mine, şi fugi afară. Şi
audiudii stepânulu şeii cuvintele ce i-le spuse
femea sa, diceudii: Astii-feliu 'inî făcu servulu teii, " se aprinse de mânia. Şi stepanulă luî losefu 'Iu lua pre d'îusulu, şi-lii ° aruncâ in f inchisore, in loculu unde ceî inchişî aî regelui se ţineau, şi elii era acolo
iu iuchisore.
Dară lehova era cu losefu, şi-şî reversâ
indurarea sa preste d'însulu, şi * făcu ca elii
să afle charu iu ochiî maî niareluî iuchisoreî. Şi maî marele inchisoreî r dădu iu
manele luî losefu pre toţî ceî iuchişî, ceî
diu închisore, şi tote câte eî fâceaii acolo,
elii era celii ce le făcea. Maî marele închisoreî nu maî revidea nimica din tote
câte erau date iu manele luî; că 'lehova
era cu d'însulu, şi lehova făcea ca tote să
prosperele câte făcea elii.
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Visurile ciiparulul ţît u pitarului Itti faraonii,
losefu le esplieă.

SI după aceste " cuparulu regeluî din E- 40
giptii, şi pitarulu luî pecătuiră coutra
domnului lorii. Şi Faraonii * se mânia forte 2
pre amîudtioî diregetoriî seî, pre mai ma
rele cuparilorii şi pre maî marele pitarilorii.
e Şi-î puse sub pază, iu casa capului guardeî 3
doinuescî, iu îuchisore, in loculu unde era lo
sefu închişii. Şi capulii guardeî domuescî in- 4
sarcina pre losefu cu d'înşiî, şi elu servîa lorii.
Şi fiindu eî câte-va dile iu închisore, cu- 5
parulii şi pitarulu regeluî din Egiptii, cari
erau iuchişî in închisore, visară amîndiioî
visu, fie-care visulu şeii in aceiaşi nopte,
fie-carc dupre însemnarea visului şeii. Şi 6
losefu întrâ la d'îuşiî demâneţa, şi-î căuta
pre eî, şi ecce erau forte trişti. Şi elii in- 7
trebâ pre diregetoriî luî Faraonii, cari erau
cu elii închişi iu casa domnului lorii, dicendii: De ce feţele vostre sunt astădî triste?
Şi eî respunseră: dNoî visu visarăinu, şi nu 8
cate nimenea, cine se ni-le esplice. Şi Io2 Şam. 12. 13.
Ps. 51. 4.
l Prov.7. IS.etc.
tuEsod. 23. 1.
Ps. 120. 3.
n Prov.6.34,35.
o Ps. 105. 18.
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1> Vodu cap. 40.
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şefii li dise loru: «Au esplicările lorii nu
vină de la Dumnedeu? rogu-ve, spuneţi-mi-lu.
Şi maî marele cupariloru spuse visulu seu
lui losefu, şi-î dise : In visulu meu, ecce !
via era înaintea mea. Şi intr'acea via eraii
trei viţe, şi germinându ele, înfloriră şi produseră struguri copţi. Şi cupa lui Faraonii
era in mâna mea; şi eu luaiu acei struguri,
şi-î storseiu in cupa lui Faraonii; şi cupa
o dedeiu in mâna lui Faraonii. Şi losefu
'î dise: f Esplicarea visului este acesta: cele
trei viţe v sunt trei dile. Şi încă trei dile,
şi Faraonii va h înălţa capulu teu, şi eră-şî
te va aşedâ in loculii teii, şi tu vei da
cupa in mana lui Faraonii, ca şi maî 'nainte, cându erai cuparulii seu. Dară 'adu-ţî
aminte de mine, cându vei fi in bine, şi
•'aibî milă de mine, şi fă aminte de mine la
Faraonii, şi să m e scoţi din acesta casă.
Că eii amu, foştii răpitu din pămentulu Ebreilorii, * şi nici aici n'amii făcuţii nimica,
ca să fiu pusii intr'ace'stă gropă.
Şi vedendu maî marele pitariloru, că
esplicarea fu bună, dise lui losefu: Şi eu
amii visaţii visii; şi ecce trei panere albe erau
pe capulu meu. Şi in panerulu celu maî de
asupra erau de toţii felîulu de bucate pen
tru Faraonii, prăjituri alese; şi paserile le
mâncau din panerulu de pe capulu meii.
Şi losefu, respundendu, ţlise; ' Esplicarea luî
este acesta: Cele trei panere sunt trei dile:
"încă trei dile şi Faraonii va rădica ca
pulu teii, şi pre tine te va spândura de
lemnu, şi paserile vorii mânca carnea de
pe tine.
Şi in diua a treia, " diiia nascereî luî
Faraonii, elii ° făcu ospeţiii tuturorii servilorii
şei; şi p rădica capulu mai marelui cupariloru
şi alu maî marelui pitariloru, servii seî.
Şi pre maî marele cupariloru 'Iu » aşedâ
eră-şî in păcharnicia luî, şi elii r dede cupa in
mâna luî Faraonii. Erii pre maî marele pi
tariloru 'Iii • spândura, după cuinii li esplicâ
loru losefu. Dară mai marele cupariloru nuşî aduse aminte de losefu, ci 'uita de d'însulii.
Visurile lut Faraonii esplicate de losefu.

41 O I după diioî ani de dile se întemplâ, că
>^ Faraonii visa, şi ecce elii sta lungă ttu2 viu. Şi ecce din acelii fluviu se suiau şepte
vaci frumose la vedere, şi grase la carne ;
3 şi păsceaii prin mlaştini. Şi ecce alte şepte
vaci se suiau după aceste din fluviu, urîte
la vedere şi macre la carne ; şi stăteau lungă
< Vede cap. 11. i 4. IU.
1«.
g Cap. 41. 26.
Dan. 2. n, 28, A 2 Reg. tl>. 21.
17.
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cele-l-alte vacî pe marginea fluviului. Şi va- 4
cele cele urîte la vedere şi macre mâncară
pre cele şepte frumose la vedere şi grase.
Şi se deştepta Faraonii. Şi adorniiudu «>«-*•«, 5
visa a cluoa oră: şi ecce şepte spice grase
şi frumose eşîaii din unu paiu. Şi ecce 6
alte şepte spice supţirî fi arse de ventulu
de resăritu resărîaii după d'însele. Şi spi- 7
cele cele subţiri inghiţ-iră pre cele şepte
spice grase şi pline. Şi Faraonii se deştepta,
şi ecce era visii.
Şi făcendu-se demâneţă, "spiritulîi luî era 8
turburata, şi trămese să cblame pre toţi
6 magii Egiptului şi pre toţî "înţelepţii lui;
şi Faraonii li spuse visurile luî; dară ni
menea nu le putu esplicâ luî Faraonii. Şi 9
maî marele cupariloru vorbi luî Faraonii,
dicendu: Eii astădî 'mî aducu aminte de
păcatele mele: Faraonii ^se mânia contra 10
servilorii seî; 'pre mine me puse supţii pază,
in casa capului guardeî domnescî, pre mine
şi pre maî marele pitariloru. Şi intr'o nopte 1 1
A'isarămii câte unu visii, eii şi elii; fie-care
dupre insemnarea visului şeii nouamii visaţii.
Şi era acolo cu noi unii teneru Ebreu, 'servii 12
alii capului guardei domnescî, căruia noi 'î
spuserămu visurile, şi elii ni le k esplicâ; amînduoî dupre însemnarea visului seu amu
visaţii. Şi ' cumu ni esplicâ elu, aşa ni-se 13
şi intemplâ; pre mine me aşedâ eră-şî in
loculii meu, dară pre acela 'Iii spândura.
•>'Şi Faraonii trămese, şi chiămâ pre Io- 14
şefii, şi eî 'Iii * scoseră curendu ( din gropă ;
şi elii, rădendu-se şi schimbându-şî vest
mintele, veni la Fantonu. Şi Faraonii dise 15
luî losefii; Eii visii amu visaţii, şi uu este
nimenea care să-lii esplice ; '" şi amu au
diţii de tine vorbindu, că tu înţelegi a espli
câ visii.
Şi losefu respunse luî Faraonii, dicendu: 16
"Nu eii; ° Dumnedeu va respunde luî Faraonii
ceea ce-î va fi de bine.
Şi Faraonii dise luî losefu: *In visulu meii, 17
ecce eu stârnii pe marginea fluviului; Şi 18
ecce, se suiau din fluviu şepte vacî grase
la carne şi frumose la vedere, şi păsceaii
prin mlaştini. Şi ecce, după d'însele se suiau 1 9
din fluviu alte şepte vacî slabe şi urîte la ve
dere forte, şi uscate la carne, cuinii n'amii
maî vedutu aşa de urîte in totu pămentulu
Egiptului. Şi vacele cele uscate şi urîte în- 20
ghiţiră pre cele d'ânteiu şepte vacî grase.
Şi intrară iu pântecele lorii, tară să se cu- 21
iioscă că ele aii intraţii; căci ele eraii totu
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Amos 6. 6.
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CAP, 41.
aşa de urîte, ca şi maî 'nainte. Atunci me
22 deşteptam. Şi veduiii eră-şl in soinuu, şi
ecce, şepte spice pline şi frumose eşîau
23 diutr'uuu paiu. Şi ecce alte şepte spice
supţirî, secî şi arse de ventulu de resăritii
24 germinau după d'însele. Şi spicele cele
seci înghiţiră pre cele şepte spice frumose.
Şi * eu acestea le spuseiu magiloru. dară iiicî
unulii nu putu să-mî esplice.
25
Şi losefu respunse luî Faraonii: Yisulîi
lui Faraonii este unulii. rDumuedeu a aretatii luî Faraonii cele ce voesce să facă:
26 Cele şepte vaci frumose sunt şepte anî, şi
cele şepte spice frumose sunt şepte anî.
27 Yisulu este toţii uuulu. Şi cele şepte vaci
macre şi urîte, cari se suiau după d'îusele,
svnt şepte ani; şi cele şepte spice deşerte,
şi arse de ventulu de resăritu, sunt ' şepte
28 ani de foinete. Şi ' acesta este ceea ce eu
diseiu luî Faraonii; că Duumedeu ceea ce
29 Yoesce să facă aretă luî Faraonii. Ecce,
voru veni " şepte ani, in cari va fi mare a30 bundanţâ in totu pămentulu Egiptului. Si
după aceştia " voru urma şepte anî de fomete, şi totă acea abuudanţă, va fi uitată
in pâmentulu Egiptului ; că fometea * va con31 suma totă ţeră. Iu câtu acea abuudanţă
nu se va simţi iu ţeră. din causa fometeî
ce va veni după d'însa; că va fi forte grea.
32 Erii incâtu este, că visulu s'a aretatii luî
Faraouu de duoe ori, estt, că ^lucrulu acesta
este otăritu de Dumnedeu, şi că Dumuedeu
33 cureudu 'Iu va face. Acuiuii dară să se provedâ Faraonii d'unu bărbatu iuţeleptu şi
pricepuţii, pre care sâ-lu pună preste pă34 ineutulu Egiptului. Acesta să facă Fara
onii: Să aşede prefecţi in ţeră, şi * să îee
a cincea parte de peniţă diu pămeiitulu E35 giptului iu cei şepte anî de abundauţă; Şi
"să adune tote bucatele acestorii ani buuî
ce voru urma ; şi să strîugă grâu supţii mâ
na luî Faraonii, bucate in tote cetăţile,
•S6 şi să le păstreze. Şi aceste bucate voru
fi provisiuuea ţereî iu ceî şepte ani de
fomete, cari voru veni in pămeiitulu Egip
tului; şi aşa ţ«ra *nu se va perde de fonie.
Eădicarea, căsătoria, copiii fi administraţiunea
tui losefu.
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Şi ' cuventulu acesta plăcu in ochii luî
Faraonii şi in ochii tuturorîi serviloru seî.
S 8 Şi Faraonu dise cătră servii seî: Aii doră
se va găsi omiî asemenea acestuia, a in care
39 este spiritulii lui Dumnedeu V Şi dise Fa
raonii cătră losefu: Fiinclu-că Dumuedeu
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ţie ţî-a descoperită tote aceste, nimenea nu
este priceputa şi iuţeleptu ca tine. ' Tu vei
fi preste casa mea, şi de cuventulu teu
va asculta toţii poporulii meii; eii numai
cu tronulu voiu fi maî pre susu de câtu
tine. Şi maî dise Faraonu luî losefu: Ecce
te 'puiiu preste totu pămentulu Egiptului.
Şi Faraonu, » scoţendu-şî ânelulu şeii din
mână, 'Iii puse in mâna luî losefu, şi-lu
* îmbrăca cu vestmintele de inii subţire, şi-î
' puse colariu de aurii la gutulii şeii, Şi-lii
sui pre d'îusulu in carulu alu diioilea d'intre
ale sale, şi i lăsa ca să strige înaintea luî :
Abrechii (Ingenuncheţî) ! şi-lii puse pre d'însulu * preste totu părnentulu Egiptului. Şi
Faraonii dise cătră losefu: Eii sunt Faraonu;
şi fără de voia ta nimenea să nu-şî misce
mâna sa seu picîorulu şeii in toţii pâmen
tulu Egiptului. Şi Faraonu chiămâ numele
luî losefu : Zafnathu-Paaneachu (descoperitorulu misterieloru), şi-î dede de femeă pre
Asenathii, feta luî Potifera, preutulu din Oniî.
Şi losefu eşi ca să ve'dă pămentulu Egiptului.
Şi losefu avea treî-decî de anî, cându
1 sta înaintea luî Faraonu, regele din Egiptii.
Şi eşindu elu d'înaiutea luî Faraonu, merse
prin totu pămentulu Egiptului. Şi pămentulii produse bucate in ceî şepte anî de fer
tilitate cu mare abundauţă. Şi losefu in
acei şepte anî strînse tote bucatele câte
eraii iu pămeutulii Egiptului, şi le aşedâ
priu cetăţi : bucatele, câte crescură pe câmpulii din prejurulu fae-căreîa cetăţi, le puse
iutr'îusa. losefu dară aduna grâii mulţii forte
m ca nesipulii măreî, in câtu încetară de a-lu
maî mesura; că era fără de numerii.
Şi maî 'uaiute de a sosi ânteiidu anii
de fomete, " luî losefu se născură diioî fii,
pre cari 'î născu Asenathii, fiîa luî Potifera,
preutulu din Onu. Şi losefu chiărnâ numele celui âiiteiu-iiăscutu Mânase (uitare),
căci, dise. elu, Dumnedeu me făcu să uitii toţii
iieeasulii meii şi totă casa părintelui meii. Şi
chiămâ numele cjelui alu duoilea Efraiuiu (fer
tilitate), "cacî, dise elu, Dumuedeii me făcu să
fiu ° fertilii în pămentulu întristăreî mele.
Şi trecură ceî şepte anî de abundauţă,
cari au foştii in pămentulu Egiptului. f Şi începurâ a veni ceî şepte anî de fomete, » după
cumii predise losefu. Şi se făcu fomete in
tote ţerele, dară iu totu pămentulu Egiptu
lui era pane. In sfârşiţii şi totu pămentulu
Egiptului începu a flămândi, şi poporulii
striga cătră Faraouu pentru pane; şi Fa
raouu dise cătră toţi Egiptenii: Mergeţi la
e P». 105. 21,!f2.
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5C losefu, şi faceţi ceea ce vî va dice elii. Şi
făcendu-se fomcte preste totă ţera, losetii
deschise tote grânarele, şi r vendu bucate Egipteniloru; că foinetea se făcu tare in
57 pâuA'utulu Egiptului. Şi * tote ţerele venîaii
la Egiptii, să cumpere grâii de la losefu ;
că fometea era tare preste toţii pănientulu.
Călătoria ânteîa a ftiloril Iul lacobu in Egiptii.

42 C? I " vedendu lacobu, că în Egiptii este grăii,
^ dise lacobu cătră fiii seî: Ce ve toţii
2 uitaţi umilii la altulii ? Şi /(' dise: Ecce, eii
audiiii, că in Egiptii este grăii de vendare;
pogorîţi-ve acolo şi ui cuuiperaţî grău, ca
3 să * trăimii şi să im murimu. Şi ceî dece
fraţi ai luî losefu se pogorîră la Egiptii, ca
4 să cumpere grăii. Dară pre Benjaminii, fra
tele luî losefu, nu-lii trămese lacobu cu fraţii
seî; că dicea elu: c Să nu-î se întcinple ce-i-a
nenorocire.
5
Şi fiiî luî Israelti adjunseră in Egiptii,
ca să cumpere grăii împreună cu ceî ce mai
veniseră; că fometea era d in păinentulu Ca6 naauu. Dară losefu, care era guvernatorii
e in acea ţeră, vindea grăii la toţii poporulii
pămeutuluî. Şi veniră fraţii luî losefu, şi •'"se
7 prosternară luî cu faţa la pămentu. Şi lo
sefu vedu pre fraţii seî, şi-î recunoscu; dară
prefăcendu-se d'iuaiutea lorii, li vorbi aspru,
şi li dise: De unde veniţi? Şi eî diseră: Din
pămeutnlu Canaanu, ca să cumperămu grăii.
8 Şi losefu recunoscu pre fraţii seî, înse eî
'J nu-lii recunoscură pre d'îusulii. Şi losefu
" aduceudu-şî aminte de visurile ce visase
despre d'îuşiî, li dise lorii: Voi sunteţi spioni,
şi aţî veniţii să vedeţi locurile cele slabe ale
10 ţereî. Şi eî respunseră luî: Nu, domne; ci
11 servii tei aii veniţii să cumpere bucate. Noi
toţi stîn/einu fiii unui singurii ornii ; suutcmu
(hnenî oneşti; servii tei n'aii foştii spioni.
12 Şi elii li dise: Nu e aşa; ci voi aţî veniţii
13 să vedeţi locurile cele slabe ale ţereî. Şi
ei diseră: Noi, servii tei, duoî-spre-dece eramii, toţi fraţi, fiiî unui singurii omu in pă
nientulu Canaanu; Şi ecce, celu maî micii
te ajlă astădî la părintele nostru; şi umilii
14 *nu maî este. Şi losefu li dise: Acesta eufe
ceea ce v'amii vorbiţii eu voiiî, dicendu
15 că sunteţi spioni. Intru acesta voi veţi fi
cercaţi; ''Pe vieţa luî Faraonii voi nu veţi
merge de aici, de nu va veni aici fratele
16 vostru celu mai micii. Trăraeteţî pre umilii
din voi, ca să aducă pre fratele vostru, şi
voi veţi remâne aici închişî, şi prin acesta
se voru cerca cuvintele vostre, dacă vorbiţi
r Cap. -Iii. 6. &
47. M, 24.
< Deut. 9. 28.
Căruia 4'i.
a Fapt. 7. 12.

b Cap. 43. g.
Ps. 118. 17.
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/ Cap. S7. 7.
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adeverulii; eru de nu, pe vieţa luî Faraonii
voi svnteţî spioni.
Şi-î puse pre eî supţii
pază trei dile. Apoi a treia di dise lorii
losefu : Acesta faceţi, ca să trăiţi, •>' că eii me
ternii de Dumnedeu. De sunteţi omeni onestî, unu frate d'iutre voi să remână închişii
iu inchisorea unde ve aflaţi, erii voi mergeţi
şi duceţi grăulu pentru trebuinţa caseloru
vostre. Şi * pre fratele vostru celii maî micii
să mi-lu aduceţi la mine, ca cuvintele vostre
să se adeverescă, şi voi să nu muriţi ; şi eî
făcură aşa. Atunci diceau unulii cătră altulii: l Noi cu adeveratu vinovaţi mutemu pcutru fratele nostru; că vedurămu întristarea
sufletului şeii, când ii se ruga de noi, şi nu-lii
ascultarămu ; "' pentru aceea nevoia acesta
veni preste noi. Şi Ilubeuu respundendu-li
dise: * Aii nu v'amii vorbiţii eii voiiî, şi v'amu
disii: Nu păcătuiţi contra băetuluî? dară voi
nu m'aţî ascultaţii ; d'aceea, ecce sângele luî
0 se cere. Şi eî nu sciaii că losefu 'i înţelege
pre ffînţil, că intcrpretulu era intre eî. Şi se
întorse de la d'înşiî, si plânse. Şi eră-şî veuiuclu la eî, vorbi cu d'însiî; şi luându pre Simeonii d'intre ei, 'Iu lega înaintea ochilorii lorii.
Şi ordina losefu, ca să li ample sacii
lorii cu grăii, şi argiutulu lorii să li-lti întorcă, pvindu-lu fie-cămîa in saculu sou, şi
să li dee şi merinde pentru cale; şi ''aşa li
se făcu. Şi eî încărcândii grăulu lorii pe
asini, plecară de acolo. Şi ' umilii din eî
deslegându-şî saculu, ca să dee de nutreţii
asinului şeii într' ospetăriă, vedu argintulii
şeii, şi ecce era in gura saculuî. Şi dise
fraţilorii seî: Argintulii meii mi se dedc îna
poi, ecce-lii in saculu meii! Şi anima lorii
leşina, încâtu eî se cutremurară forte, di
cendu umilii cătră altulii: Ce ente acesta ce
făcu Dumnedeu cu noi?
Şi eî veniră la lacobu părintele lorii in
păinentulii Canaanu, şi spuseră luî tote câte
se'ntemplară cu d'însiî, dicendu: Omulu care
este doinnulii ţerei ni r vorbi aspru, şi ne
trata ca pre nisce spioni ai ţereî.
Eru
noi 'î respunserămu luî: Noi siintemii 6meni oneşti, nu siintemii spioni. Noi eramu
duoî-spre-dece fraţi, fiii părintelui nostru ;
unulii nu maî e»tf, şi celii maî micii e»ff, as
tădî cu părintele nostru in pămentulu Canaauii. .Şi emulii, doinnulii ţereî, nî-a disu:
* Intru acesta voiţi sci, că sunteţi omeni oneştî: Lăsaşî pre unulii din fraţii voştri la
mine, si luaţi yrâttlu pentru trebuinţa case
loru vostre, şi mergeţi. Şi aduceţi la mine
pre fratele vostru celii mai micii; atunci eii
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voiu cunosce, că voi nu sunteţi spioni, ci 6meiii oneşti; ţi eu voiu da vouî pre fratele
vostru, şi veţi 'străbate in to/ă ţera.
Şi deşertând u eî sacii lorii, ecce " legă
tura argintului fie-căruîa fra in saculii şeii ;
şi vedemlti legătura cu argintulîi seu, eî şi
părintele loru, se spăîmuutară. Şi lacobu
părintele lorii li dise: Voi me l> lipsiţi de fiî\
losefu nu mai este, Simoouu nu mai este, şi
acum ii vreţi şi prc Beuiaminii să mi-lu luaţi V
tote aii veniţii asupra mea. Şi Rubcuu dise
părintelui seu: Pre amîuduoî fiii mei să-î
omorî, de nu ţi-lu voiţi aduce pre elu înapoî; dăuii-lii numai in mâna mea, şi eu ţi-lu
voiu aduce înapoi, firii elii dise: Fiîulu meii
nu se va pogorî cu voi ; că 'fratele şeii e morţii,
şi elu a remasu singurii; şi * de i s'arii în
tâmpla vre-o nenorocire pe druinulu in ca
rele mergeţi, atunci voi * cărunteţele mele le
veţi pogorî cu întristare in monnentii.
Cfilătoria a diioa; losefu se face cunoscuţii
frafilorii set, şi chiamă pre părintele şeii
in Egiptii.

Ol fometea era " grea pe pămentii. Şi a
»^ foştii, după ce sfârşiră de a mânca grăulu,
care-lii aduseră din Egiptu, li dise părin
tele lorii: Duceţi-ve eră-şî şi cumperaţi bucate ! Şi Iuda vorbi cătră d'însulu, şi-î dise :
Acelii omu ne-a asiguraţii, dicendu : Voi fa<;a
mea nu-o veţi vede, de nu va fi cu voi * fratele vostru cela mal mică. Deci de vei trăinete pre fratele nostru cn noi, noi ne vomu
pogorî, şi-ţî vomu cumpăra bucate; firii
de nu-lii vei trămetc, nu ne vomu po
gorî; că oiuulii acela nî-a disii: Voi nu veţi
vede faţa mea, de nu i-a ji fratele vostru cu
voL Şi Israelu dise: Pentni ce mî-aţî făcutu astu-feliu de reu, de aţi spusii omului
că uiaî aveţi unii frate? Şi eî diseră: Auelii omii întreba cu de amenuntulu de noî
şi de familia nostră, dicendii: Maî trăesce
părintele vostru? Mal aveţi vre-unii frate?
Si noi 'î spuserămii clupre cuvintele _acele ;
ae unde auiii pututu noî sci, că elii ni va
dice: Aduceţi pre fratele vostru.
Şi Iuda clise cătră Israelu părintele şeii:
Trămete pre băetii cu mine, şi ne vomti scula şi
vomu merge, ca să trăimu şi să nu murinm, şi
noî şi tu şi copiii noştri. Eii respuudii pentru
d'insulu, din mâna mea să-lii ceri pre elii;
' de nu ţi-lu voiii aduce, şi nu ţi-lii voiu pune
înaintea ta, vinovaţii voiii fi cătră tine in
Că dacă nu ne în10 tote dilele rifţtl niflr..
tărdiamu atâ/a, până acuraţi ne amu fi întorsă înapoi a diioa oră.
Şi Israelu părintele Ioni li (,lise: De este
II
r Cap. 3t. 10.
• Vod» cap. 34.
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T Cmp. tt. 14.

x Vers. 13.
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dară aşa, faceţi acesta : luaţi din cele maî lău
date lucruri ale pămeutuluî in sacii voştri,
şi d duceţi omului aceluia darii : putinii « balsainu, puţină miere, şi tragacantu, şi ladanii,
pistacc şi migdale. Şi luaţi din noii argiutulu 12
in manele vostre; şi argiutulu -''care l'aţî aflaţii
in gura sacilorii voştri duceţi-lu înapoi in ma
nele vostre ; pote acesta s'a făcută din greşelă. Şi luaţi şi pre fratele vostru, şi seu- 1 3
lându-ve întorccţi-ve la acelii omii. Şi Dum- 14
uedeii celii a totu puternicii să facă ca să
aflaţi charii înaintea omului, ca elu să remită
vouî pre cela-1-altu frate alţi vostru şi pre
Bcniaminu ; dară " dacă este ca eii să fiii lipsiţii
de jiil, lipsiţii să fiii.
Şi acei bărbaţi luară darulu, luară şi ar- 15
ginţii îndiioitu iu manele loru, şi pre Beniaininu; şi plecându, se pogorîră la Egiptu,
şi steterâ înaintea lui losefu. Şi losefu ve- 16
dcudu pre Benjaminii cu d'înşiî, dise cătră
h celii ce era preste casa sa: Du pre aceşti 6ineuî in casă, şi junghiă rite, şi le gătesce;
că cu mine voru mânca omenii aceştia la
amedi. Şi făcu acelii bărbaţii dupre cuinii 17
'î dise losefu, şi duse bărbatulu pre omenii
in casa lui losefu.
Dară omenii se temură, refiendu că-î
-î 18
ducii in casa lui losefu, şi diceau : Pre noî
ne-a adusii in cană pentru argintulu, care
dintr'ânteiu s'a fostu pusii in sacii noştri;
ca să se precipite asupra nostră şi să se
arunce vina asupra nostră, şi să ne îee
de servi, pre noî şi pre asinii noştri. Şi 19
eî se apropiară de bărbatulu care era preste
casa lui losefu, şi-î vorbiră la uşa casei,
Şi-î diseră: Rugămu-ne, domnule! ' noî an- 20
teîaşî dată ne pogorîrămii, ca să cumperămu
bucate. Şi •* după ce venirămii la o ospetă- 21
riă, şi deschiserămti sacii noştri, ecce argin
tulu fie-căruîa era in gura sacului şeii; ar
gintulu nostru dupre greutatea lui ; de aceea
eră-şî ramu adusii in mâna nostră. Şi alţii 22
argintii amii adusii in mâna nostră, ca să
cumperămu bucate; nu scimii cine a puşti
argintulu nostru in sacii noştri. Şi elii dise: 23
Fiţi in pace, nu ve temeţi; Dumne^leulti vo
stru, şi Diunnedeulti părintelui vostru v'a
daţii vouî tesauru in saciî voştri; argintulu
vostru a veniţii in mâna mea. Şi li scose
lorii pre Simeonu.
Şi bărbatulu duse pre omenî in casa 24
lui losefu, şi /*' * aduse apă, ca să-şî spele
pletorele, şi dede şi nutreţu asiniloru lorii.
Şi eî pregătiră darulu lorii, până câudti 25
să vină losefu la amedi ; că eî audiră că aii
să prândescă acolo. Şi venindu losefu a casă, 2 G
6 Cap. 42. 20. &
44. 23.
t Cap. U. 32.
File. 18, l».

d Cap. 32. 20.
/Cap. 42. 25,35.
Prov. 18. 16. g Kst. 4. 16.
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i Cap. 42. 3, 10j Cap. 42. 27,35k Cap. ÎS. 4. &
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eî 'î aduseră luî in casă darulu ce aveau, şi
27 ' se prosteruură înaintea luî la pămentu. Eru
elu întrebânclu de buna loru aflare, li dise:
Sănătoşii este părintele vostru, betrâuulu acela, m despre carele aţi vorbiţii? mai tră28 esce încă? Şi eî respunseră: Servulu teii,
părintele nostru, este sânetosu, elu încă tră29 esce. " Şi eî se plecară şi se prosternură. Şi
elu rădicându-şî ocbiî seî, se uita la Beniaminu fratele şeii celii ° de o mumă, şi dise :
Acesta este fratele vostru celii maî micii, f de
spre care mî-aţî vorbită? Apoi dise: Diunnedeu să te miluesc.ă, fiîulu meii.
30
Şi losefii « turburându-se de mila fratelui
seu, se grăbi, căutându unde să plângă; şi întrându in cămara cea inaî din lă-întru, r plânse
31 acolo. Apoi spelâudu-şî faţa, eşi afară, si ste32 pâniiidu-se, dise : Datî ' bucatele. Şi luî 'î puse
ră bucatele deosebi, şi lorii deosebi, si pentru
Egiptenii cari mâncau cu d'îusulu deosebi; că
Egiptenii nu puteau mânca cu Ebreiî nnpreu33 na, că' urîcîune este acesta la Egipteni. Şi şedurâ la mesă înaintea luî, celu âutăiii-născutii dupre ântăîu-nascerea sa, şi celu mai
micu dupre tenereţele sale, aşa in câtu eî
34 cu mirare se uitau unulii la altuia. Şi li
servîaii lorii bucatele din cele ce erau îna
intea luî; şi partea lui Beniaminu era de
" cinci orî maî mare de câtu a celoru-1-alţî.
Şi eî băură şi se veseliră cu d'însulu.
44 £! I losefii. ordina celui ce era preste casa
j^ sa, dicendu: împle sacii omeuiloru de
bucate, pe câtu voru pute purta, şi pune
2 argintulu fie-căruîa in gura sacului seu. Şi
pune cupa mea, cupa cea de argintii, in gura
sacului celui maî micii, împreună cu preţuia
grâului şeii. Şi elu făcu dupre cuvintele ce
i le dise losefu.
3
Demâneta luminându-se de diuă, aceşti
4 omeni fură demişi, eî şi asinii lorii. Eî abîe
eşiră din cetate, nu nterseră departe, şi lo
sefu dise celui ce era preste casa sa : Scolăte, si urmăresce acei omeni, şi ajungendu-î,
li di loru: Pentru ce aţi resplătitu rău pen5 tru bine? Aii nu acesta exfe cupa din care
domnulu meii bea, şi din care elu divineză ?
6 Rău aţi fâcutu ce aţi făcuţii! Şi-î ajunse
7 pre eî, şi li dise cuvintele aceste. Şi eî
respunseră: Pentru ce vorbesce doiniiulii
meii asemenea vorbe! Departe să fie de ser8 vii teî ca să facă unii lucru ca acesta. Ecce
" argintulu, care-lu anarămu in gura sacilorii
noştri ţi-hl aduserămu eră-şî din pămentulii
Cauaanii ; cumu dară să fimii furaţii noî aurii
9 şeii argintii din casa domnului teii? Acela
din servii teî, la care se va afla cupa, 6 să
1 Cap. 37. 7, 10.
m C»p. 43. 11.
13.

li Cap. 87. 7,10.

o Cap. 35. 17,
18.
p Cap. 42. 13.

', l K«g. 3. :«.

r Cap. 42. 24. ' u Cap. 4S. 88.
—
« Vers. 2.0
l Cap. 4fi. M.
Capulu 44.
Eiod 8. 2fi. 1 • Cap. 18. 21.

moră; ba încă şi noî vomu fi domnului nostru
servi. Şi elu dise : Bine ! să fie dupre cuvintele vostre: la care se va găsi, să fie ser
vulu meii, eru voi să fiţi nevinovaţi. Şi curendu depuserâ eî iie-care saculu şeii pe
pămentu, şi fie-care deschise saculu şeii. Şi
elu căuta, încependu de la celu maî mare
şi sfârşiudu la celu inaî micii; şi cupa se
găsi iu saculu lui Beuiaminu.
Şi eî 'şî c rupseră vestmintele loru ; şi încârcându-hî fie-care asiuulu seu, se îutorserâ
încetate. Şi Iuda cutVaţiisei intra in casa
luî losefu, şi elii era încă acolo ; şi d cădură
înaintea luî la pămentu. Şi losefu li dise: Ce faptă este acesta ce aţi fâcutu voi?
Aii nu sciţi, că omii ca mine scie să divi
ne/ce. Şi Iuda dise: Qe_să dicemu domnuhnjneu ? şeii ce cuvinte sa vorb7mu?"~'şi
cumii să ne îndreptămu7~1Hmhe3eTfâ~ găsiţii
pecatulii serviloru teî; ecce ' noî sunfemu ser
vii domnului meu, aşa noî, precumu şi cela
într'a căruia mână s'a găsiţii cupa. Şi losefu
respuuse: J Departe, jsă fie jle.mjne, ca eujă
făcu uaa ca acestaj Acela într'a căriiîa mană
s'a găsiţii cupa, acela va fi mie servu; eru
voî întorceţi-vă cu pace la părintele vostru.
Atunci Iuda se apropia de d'îusulu, şi
dise: Ascultă-me, domnulu meu! lasă pre
servulu teii să vorbescă unii cuventu in audulii domnului meii, şi » mânia ta să nu se
aprindă contra servului teu; că tu escî în
tocmai ca Faraonii. Domnulu meu întreba
pre servii teî, dicendu: Aveţi voî părinte seu
frate? Şi noi amii respunsu domnului nostru: Noî avemu unii părinte bătrână, şi una
frate, *copilu alu betrâneţelorii sale; şi fratele
luî a muritu, şi elii a remasii singurii de
mumâ-sa, şi părintele seu 'Iu îubesce pre
d'însulu. Şi tu al disu serviloru teî: 'Aduceti-lii pre elii la mine, ca să-lii vedă ochii
mei. Şi noî diserămu domnului nostru: Băetulu nu va pute să lase pre părintele seu,
că, de va lăsa pre părintele seu, părintele
va muri. Atunci tu aî disu serviloru teî:
J Dacă fratele vostru celu maî micu iru se va
pogorî cu voi, voî nu veţi maî vede faţa mea.
Şi cândii noi ne-amu suiţii la servulu teu
părintele nostru, 'î-auiii spusă lui cuvintele
domnului nostru. Şi * părintele nostru ni dise :
Duceti-ve eră-şî, şi cumpăraţi puţine bucate.
Şi noi diserămu: Nu ne putemii pogorî; dacă
tratele nostru celii mal micu va ti cu HOÎ,
atimcî^ue vouiu pogorî; că noî nu putemii
vede faţa acelui omii, dacă fratele nostru
celii mai micii nu va fi cu noi. Şi servulu teii,
părintele nostru, ni ţlise: Voi sciţi, că ' fernea
1
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28 mea mî-a născuţii duoî copii. Şi unulu
se duse de la mine, despre carele amu disiî,
"că elii cu adevăraţii este sfâşiaţii; şi nu l' amu
29 rnai vădutu nici până acuum: Şi d-acă 'mî
veţi " lua şi pre acesta de d'inaiutea mea, şi-î
se va intenipla nenorocire, atunci voi cărunteţele mele le veţi pogorî cu întristare in
30 mormentu. Acuniu dară, cându cu m'aşu
întorce la servulu teu, părintele meu. şi bă
etulu n'aru fi cu noî, fiiudu-că ° suflctulu lui
31 este legatu de sufletulu băetuluî, Se va în
tâmpla, ca elii să moră, cându va vede, că
copilulu nu este; şi servii teî voru pogorî
cărunteţele servului teii părintelui nostru
32 cu întristare in mormeutu. Că servulu teu
m'ainu pusii siguranţă pentru acesta băetii
la părintele meu, dicendu; p Dacă nu ţi-lu voiu
aduce, vinovată să fiu înaintea ta in tote di33 lele nvle, Acuniu dară, rogu-te, q lasă pre
servulu teu să rămână elu sclavii domnului
meii in loculu băetuluî, şi băetulu 8ă se
34 intorcă cu fraţii seî. Că cuinii me îutorcii
eii la părintele meu, fără să fie băetulu cu
mine? să nu mal apucă eu a vede întristarea,
care arii întirnpina pre părintele meii.
45 O I losefu nu mai putu să se stepânescă
^ înaintea tuturorii celorii ce eraii de faţă,
şi striga : Scoteţî pre toţi afară de la mine :
Şi nimenea nu rămase cu d'însulu, cându
2 losefu se descoperi fraţiloru seî. Şi elu
plângendu înălţa vocea sa; şi audiră Egip3 tenii, ba încă şi casa lui Faraonii audi. Şi
losefii (lise fraţiloru seî: "Euswn^Iosera; trăesce încă părintele meu? Dară fraţii luî nu-î
putură respunde, că se uimiră înaintea luî.
4
Şi losefu dise fraţiloru seî: Rogu-vă,
apropiaţi-vă de mine! si eî se apropiară.
Şi elii dise: Eii *v/>t losefu fratele vostru,
5 * pre care l'aţi vendutu la Egiptu. Şi acumu • să nu vă întristaţi, nici să vî pară
reu, că m'aţî vendutu aici ; d că Dumnedeii
pentru păstrarea vieţeî in'a trămesu pre
6 mine înaintea vostrâ. Că deja duoi ani este
fomete in teră, şi mai sunt încă cinci auî,
in cari nu ra fi nici arătură nici secerişii.
7 Şi Dumnedeii m'a trămesu pre mine înaintea
vostră, ca prin mine să vî păstreze remăşiţâ pe pămentu, şi să vî păstreze vieţa prin
•s scăpare mare. Acumii dară nu voi m'aţî
trămesn pre mino aici. ci însu-şî Dumnedeii,
care m'a pusii de ' părinte luî Faraonii, şi de
domnii prostc totă casa luî. şi guvernatorii
9 preste totti pămentulu Egiptului. Suiţi-ve
curendii la părintele meii, şi diceţi lui: Aşa
dice fiiulu teu losefu : Dumnezeii m'a făcuţii
domnii preste toţii Egiptulu; coboră-te la
« C«p 37 33.
* C*p. «. 36.
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mine; nu mtărdia. Şi 'vei locui in pamen-. 10
tulu Goşenu, şi veî fi aprope de mine, tu
şi fiii teî şi fiiî fiilorii teî, şi oile tale şi boii
teî, şi tote câte stint ale tale. Şi eu te voiu 11
susţine acolo ; că mai mut încă cinci ani de
foruete; ca să mi peri de lipsă, tu şi casa
ta şi tote câte sunt ale tale. Şi ecce ochii 12
voştri vădii, şi ochii luî Benniminii fratele
meu vădii, că » gura meu vorbesce cu voi.
Şi spuneţi părintelui meii totă mărirea mea 13
in Egiptii, şi tote câte aţi văţlutii ; şi grăbiţive ;' să aduceţi pre părintele meu încoce.
Apoi cădendii elu pe grumazulu luî Benia- 14
minii fratelui seu, plânse; şi Beniarninu plân
se pe grumazulu luî. Şi elii săruta pre toţi 15
fraţii seî, şi plânse asupra loru. Şi dup'acesta fraţii luî vorbîuu (;u d'însulu.
Şi îndată se respândi vuetu in casa luî 16
Faraonii, dicendu: Fraţii luî losefu aii venitu; acesta plăcu luî Faraonii şi servilorii seî. Şi Faraonii dise lui losefu: Di 17
fraţiloru teî: Acesta să faceţi: încărcaţi-vî
vitele vostre, şi vă duceţi in pămentulu
Canaanii; Şi luându pre părintele vostru 18
şi familiele vostre, veniţi la mine, şi eu
voiu da voiiî cele mai bune din pămentulu
Egiptului, şi veţi mânca ' grăsimea pămeutuluî. Şi ţie, losife, ordinii să li (/Ici: Faceţi 19
aceste: Luaţi-vî cară din pămentulu Egiptu
lui pentru copiii voştri şi pentru femeele
vostre; şi luaţi pre părintele vostru, şi ve
niţi. Şi să nu vî pară răii de uneltele vostre, 20
că cele mai bune din toţii pămentulu Egiplui ale vostre simt.
Şi fiiî luî Israel ii făcură aşa. Si losefu 21
li dede care dupre ordinea lui Faraonii;
li dede încă şi merinde pentru cale. Şi elii 22
li dărui, fie-căruîa câte unii rondii do vest
minte de schimbaţii, dară luî Beniaminu 'î
dede trei sute de arginţi, şi f cinci ronduri
de vestminte de schimbaţii. Şi părintelui 23
şeii 'î trămese: Dece asini, încărcaţi cu cele
mai bune lucruri din Egiptii. şi dece aşi n e,
încărcate cu grâu, cu pane şi cu alte nutrimiute pentru părintele şeii pe cale. Şi elii 24
demiţendii pre fraţii şei, ca să plece, li dise
lorii : Nu ve certaţi pe cale.
Şi se suiră din Egiptu, şi veniră in pa- 25
mentulu Canaanii la lacobu părintele lorii;
Şi-i spuseră, diceadii: losefu trăesce încă, 26
i şi este guvernatorii preste toţii pămentulu
; Egiptului; *îuse anima luî remânea neatinsa,
că nu-î credea pre d'înşiî. Dară spuindu-i 2 7
eî tote cuvintele câte li dise losefu, şi
vtdendu elu şi carele, pre cari le trămese
Icsefu, ca să-lu ducă pre d'insulu; re'nviâ
1«. 1fl. 1t.
lor y<. l".
F»pl. 4. 27, 28. , f Cnp. 17. l.
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28 spiritulu luî lacobu, părintele lorii. Şi Israehi dise: Ajunge atâta! losefu fiîulu meu
trăesce încă; duce-me-voiu, şi-lu voiii vede
pre d'iusulu niaî 'nainte de a muri.
Vttmneiţeu se arctă luî lacobu; familia sa.

46 Ol Israelu pleca cu tote ale sale, şi alun
ii gendu la "Beeru-Şeba, junghiâ sacrificie
2 ''Dumnedeulnî părintelui şeii Isaacii. Şi Durnncdeii vorbi luî Israelu ' in visiunea de nopte,
diceudu: lacobe, lacobe! Şi elu disc: Ecce3 me! Şi dise: Eii siint Duumedeii, dDumuedeulii părintelui teii; nu te teme de a te
pogorî iu Egiptu; că eii acolo te voiii 'face
4 poporti mare. •'Eii cu tine me voiţi pogorî
iu Egiptu, şi eră-şî te "voiţi sui: şi '' losefu va
5 pune mâna sa pre ochii tei. Şi i lacobu porni
de la Beeru-Şeba; şi fiii lui Israelu duseră
pre lacobu părintele lorii, şi pre copilaşii
lorii, şi pre femeele lorii, pe carele i ce Fa
raonii li a foştii trămesii ca să-lii ducă pre
6 d'însulu. Şi luară şi vitele lorii, şi averile
ce le ceştigase in pămentulu Canaauu; şi
veniră in Egiptu * lacobu şi totă seminţia lui
7 cu d'însulu: Pre fiiî seî şi pre fiii fiiloru
seî cu d'însulu, pre fetele sale şi pre fetele
fiiloru seî, şi totă seminţia sa o aduse elu
cu sine in Egiptu.
8
Şi ' aceste sunt numele fiiloru luî Israelu,
cari veniră in Egiptu: lacobu şi fiiî seî; ân9 teiu-născutulu luî lacobu: "'Rubeiiu. Fiiî lui
Rubemi: Hanocbii şi Pallu şi Hcţronii şi Car10 mi. Şi "fiii luî Simeonu: lemuelii şi laininu
şi Ohaclu şi lachimi şi Ţoharii şi Şaulii, fiîulu
1 1 unei Cananee. Şi fiii luî " Levi : Ghersonu.
12 Kohathii şi Merari. Şi fiiî luî J'Iuda: Erii şi
Ouanii, şi Şela, şi Pereţii şi Zara. Eră «Erii
şi Onanii muriră iu pămeutulu Canaanu. Şi
13 r fiiî luî Pereţii eraţi : Hoţronii şi Hamulu. '.Şi
fiiî luî Isacharii: Tolănii, şi Puva, şi lobii
14 şi Şimronu. Şi fiiî luî Zabulonii : Sercdii şi
1 5 Elonu şi lahleelu. Aceştia sunt fiiî din Lea.
pre cari î-a născuţii ea luî lacobu in Padanii-Arămii, şi Dina fiîa lui: tote sufletele
1 6 tiilorii şi fiiccloru treî-decî şi trei. Şi fiiî lui
Gadu : ' Ţifionu şi Haggi, Suni şi Ezboiiu şi
17 Eri, şi Arodi şi Areli. " Şi fiiî luî Asserii:
limuahu şi Işva şi Işvi, şi Bcria, şi Sera sora
lorii: şi fiiî luî Bena: Heberu şi Malchielii.
18 "Aceştia siînt fiiî din Zilpa, xpre cari Labaiiii
o dede Leeî fetei sale; şi ea născu luî la19 cobii pre aceste: şese-spre-dece suflete. Fiii
Racheleî, »femeeî luî lacobu: losefu şi Bee Cap. 12. 2.
21.
C'lputtl *».
Dant. 26. !>.
t Dout 2i. 5.
a Cap. 21. 31, / Cap. 28. 15. &
Io». 24. 4.
48. 21.
33. 4 Sg. 10.
IV 105. 23.
t> Cap. 26. 21, g Cap. 15. 16. &
lua. 52. 4.
50. 13, 24, 25. ( Biod. 1. I. &
25. fcSX. 13. &
Si. 42.
Esod. 3. 8.
fi. 14.
K Cap. 15. 1.
A Cap. 50. 1.
m N'im. 2fî. 5.
i' Fapt. 7. 15.
Iov 33. 14, 15.
l CroQ. 5. 1.
d Cap. 28. 13.
j Cap. 46. 19, n Esoii. 6. 15.

1 Cran. 4. 24.
0 1 Cron. 8. 1,
IU.
p 1 Cron. 2. 3. &
4. 21.
q Cap. 38. 3. 7,
in.
r Cap. 3*. 29.
1 Cron. 2. 5.
t 1 Cron. 7. 1.

j

niaminii. * Şi luî losefii se născură in pamentulii Egiptuluî Mânase şi Efraimii, pre
cari 'î născu Âseuathii, feta luî Potifcra, preutulii din Ouii. "Şi fiii luî Beniaminii: Bela
şi Becherii şi Aşbelii, Ghera şi Naamanu,
6Ehi şi Roşii şi "Muppimu, şi Huppimii şi Ardii.
Aceştia sunt fiii din Rachela cari se născură
luî lacobu; tote sufletele erau patru-spredece suflete. dŞi fiiî luî Danii: Huşimu. Şi
e fiii luî Neftali: lahţeelti, şL Guni, şi leţerii
şi Şillemu. f Aceştia sunt fiiî din Bilha, pre
» care Labanu o dede fetei sale Rachela, si ea
născu pre aceştia luî lacobu: tote sufletele
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l erau şepte.

'' Tote sufletele câte îutrară cu lacobu in 26
Egiptu, cari au eşitii din copselc luî, afară
de femeele fiiloru luî lacobii, tote sufletele aii
foştii şese-decî şi şese. Şi fiii luî losefu, cari 27
i-se născură in Egiptii, au foştii, sufletele
diioe ; ' tote sufletele casei luî lacobii câte
veniră in Egiptu au foştii şepte-decî.
Venirea hti lacobu si aşezarea lui in Egiptii
cu totă familia sa.

Şi pre Iuda 'Iii trămese elu înainte la 28
losefu, spre a-î •»' merge înainte la Goşenu ;
şi veniră k in pămeutulu Goşenu. Şi losefii 29
îuhămându la carulii şeii, se sui îutru întimpiuarea luî Israelu, părintele şeii, la Goşcmi ; şi vedendu-!u, ' cădu pe gitimazulii luî,
şi plânse mulţii pe grumazulu luî. Şi Israelu 30
dise luî losefu: mAcuniu să rnoriii, după ce
veduiu faţa ta, că tu încă trăescî. Apoî 31
losefu dise cătră fraţii seî şi cătră casa pă
rintelui seu; "Eii me voiii sui, şi voiii spune
luî Faraonii, şi-î voiii dice: Fraţii meî şi
părintele meii aii veniţii la mine din pămen
tulu Canaauu. Şi aceşti omeni simt păstori 32
de oi; totii-de-una aii ţinuţii vite; şi ei au
adusu oile lorii şi vitele lorii şi tote câte
aii. Deci dacă ve va chîăma Faraonii, şi 33
va dice: "Care este meseria vostră? Voi să 34
diceţî: *• Servii tei totu-de-|fana aii foştii oinenî
cari ţiuii vite 'din tenereţele lorii şi până
acumu, atâtu noi câtu şi părinţii noştri; ca
voî să puteţi locui in pămentulu Goşenu; că
'' urîcîuue este la Egipteni toţii păstorulii de oî.
SI losefu ° veni şi spuse luî Faraonii şi dise: 47
Părintele meii şi fraţii mei cu turmele
lorii şi ciredele lorii si tote ale lorii aii ve
niţii din pământul ii Canaanu, şi ecce sunt
in b pămentulu Go.şeuii. Şi elii d'intre fraţii 2
seî lua cincî bărbaţi, şi-î " presentâ luî Fat Num. 26. 15, e Num. 26. 3». * Cap. 47. 1.
d 1. Cron. 7. ia. l AQH Cap. 45.
otc.
« 1 Cron. 7. 30. e 1 Cron. 7. 13.
14.
v Cap. 30. IO.
/ Cap. 30. 5, 7. m Aţ» Luc. 2.
q Onji. 2:i. 2a.
* Cap. «l. 21.
29 30.
h Kaod. 1. 5.
n Cap. 47. 1.
y Cap. 44. 27.
i nouţ. 10. 22. o Cap. 47. 2, 3.
: Cap. 41. 50.
a I Uron. 7. 6. &
Vede fapt. 7. li VIII-H. 32.
g. 1.
U.
./ Cap. 30. 35. &
(. Num. !W. 38.
34. 5. & 87. 12.
j C»p. 31. 21.

r Cap. 43. 32.
Exod. 8. se.
~
Oapulu 47.
a Cap. 46. 31.
b Cap. 45. 10. &
46. 28.

c Fapt. 7. 13.

CAP. 47.
3 raonii. Şi Faraonii dise cătră fraţii lui loxc/ii: d Care e meseria vostră? Eî răspunseră
lui Faraonii : ' Servii tei m n t păstori de oî,
4 L.'ii M noî cumii^şj^ părinţii noştri.
Şi
mai Diseră lui Faraonii: Noî venirămu, ca
'"sa petrecemu in acestii pământii : pentru-că
it'-olo nu este păşcîuue pentru vitele, cari le-au \
servii teî; 'căfomete grea ap<;>iă pe pămen
tulu Canaanu: acumu dară, rogu-to, învoesce servitorii teî ca să * locuimii in pămeutulu
Goşenii.
5
Şi Faraonii vorbi cătră losefii, dicendii:
Părintele teu şi fraţii teî venirii la tine;
6 ' Pămentulii Egiptului este înaintea ta; pune
sa locuescâ in parte cea raaî bună a ţereî pre părintele teu şi pre fraţii teî;
să locuescă i'in pămentulu Goşenii; şi dacă
cunoscî, că intre d'înşiî se află bărbaţi capa
bili, pune-î maî mari preste păstorii viteloru mele.
7
Şi losefîi aduse şi pre părintele şeii la
cobu, şi-lii presentâ lui Faraonii; si lacobu
s bine-cuventâ pre Faraonii. Şi Faraonii dise
lui lacobu: Câte sunt dilele anilorii vieţeî
9 tale? Şi lacobu disc lui Faraonii: * Dilele anilorii nimernicieî mele siînt o sută treî-decî
de anî; 'puţine şi rele au foştii dilele aniloru vieţeî mele, şi m n'ajunseră la aniî vie
ţei părinţiloru meî in dilele nimernicieî lorii.
Hi Şi lacobu " bine-cuventându pre Faraonii, eşi
de d'inaintea lui Faraonii.
11
Şi losefii aşedândii pre părintele şeii şi
pre fraţii seî in locuinţă, li dede lorii stăpânire
in pămentulu Egiptului, in partea cea maî
bună a ţereî, in pămentulu ° Raamxesu, >' dupre
12 cumu ordinase Faraonii. Şi losefii susţinea
pre părintele şeii, pre fraţii seî şi totă casa
părintelui şeii cu pane. duprc familiele lorii.
losffă adminisireză Egiptulit in timpulă fometei.
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Şi in totă ţera nu era pane; că fometea
era grea forte ; şi « pămentulu Egiptului şi pă
mentulu Canaanu periaţi înaintea fometeî.
rŞi losefu strînse toţii argintulu ce se afla
in pămentulu Egiptului şi iu pămentulu Ca
naanu, pentru grăulti ce eî cumpăraţi: şi
losefu aduse acelu arginta in casa luî Faraonu. Şi lipsindu toţii argintulii in pănientulii Egiptului şi in pămentulu Canaauu,
toţi Egiptenii veniră la losefu, dicendii: Da
ni pane! * pentru cosă murimu înaintea ta?
că argintulii a lipsiţii. Şi losefii li respunse: Aduceţi vitele vostre, si eii vî voiu da
pane pentru vitele vostre, dacă argiutulii a
lipsitu. Şi eî aduseră luî losefu vitele lorii,
şi losefu li dede lorii pane f» schimbH pen

< Cap. 4*. 33.
Cap M. 34.
• Cap. ÎS. 13.

g Cap. 43.
fapt. 7.
h Cap. 4C.
f Cap. 20.

1. , j Van. 4.
11. ! k Pi. 39. 12.
34.
Ebr. 11.9, 13.
ÎS. i 1 Iov 14. 1.

m Cap. 25. 7. &
n Verw. 7.
o E»o<1. 1. 11. St

tru caî, pentru turme şi pentru eiredi şi
pentru iisiui. Astu-feliii 'î susţinea elu < u
pane pentru tote vitele lorii in a nul ii acela.
Şi trecendu acclii anii, eî veniră intr'alu 18
duoîlea anii, şi-î diseră: Nu puteinii ascunde
înaintea domnului nostru, că argintulii nos
tru ni lipsesce, şi vitele nostre reniră la
tine, domnulu meu; şi n'a maî remasii îna
intea domnului nostru decâtii corpurile nos
tre şi ţerânele nostre. Pentru ce să nm- l'J
rimii înaintea ocliilorii teî, atâtii uoî câtii
şi pămenturcle nostre ? Cumperă-ne şi pre noî,
şi pămenturele nostre pentru pane; şi noî
şi pămeuturele nostre vomii fi robi luî Fa
raonii; dar-dtPui semînţă, ca să trăimii şi
să nu nuirimu, si ca pămenturele să nu se
pustieze. Şi losefu cumperâ tote pămen- 20
turele din Egiptii pentru Faraonii, că Egip
tenii 'şî vendură fie-care ţerâna luî; că fonietea 'î apesa forte; şi aşa pămentulu se
făcu a luî Faraonii. Şi pre poporii 'Iu stră- 21
muta prin cetăţi, de la o margine a Egip
tului până la cea-l-altă margine. ' Numai pa- 22
mentujele preuţilorii nu le-a cumperatii, fiiudii
ele porţeT otărită preuţilorii de Faraonii,
şi eî trăiau din porte ce o dedese loru
Faraonii; d'aceea eî nu-şî vendură pămen
turele loru. Şi losefu dise cătră poporii: 23
fiece eii astădi v'amu cumperatii pentru
Faraonii, şi pre voî şi pămenturele vostre;
ecce-vî şi semînţă, senieiiaţi-vl pămentulu.
Şi câudii va fi secerişu, veţi da luî Faraonii 24
a cincea parte; erîi cele-l-al/e patru părţî
vorii fi ale vostre pentru semînţă câmpurilorii, şi de mâncare voiiî şi celorii din
casele vostre, şi de mâncare a copilaşilorii voştri. Şi eî diseră: Tu nî-aî mântuitu 25
vieţa! "Să aflărnu chara in ochiî domnului
nostru, şi noî vomii fi servi luî Faraonii.
Şi losefu făcu lege, care ţine până în diiia 26
de astădî, asupra pămentuluî din Egiptii,
ca să-î dec luî Faraonii a cincea -parte: " numaî pămenturele preuţilorii nu fură a luî
Faraonii.
lacobti dă ordină despre immormentarca na, şibinecuventeză }>re losefii .fi pre cei diio'i fii ai set.

Şi Israel u x locui in pămeutulu Egiptului, 27
in ţinutulii Goşenii, unde se făcură proprie
tari, şi •' plodiră şi se îmmulţiră forte. Şi 28
lacobii trăi in păme.ntulu Egiptului şep-.espre-dece anî; şi au fostu dilele luî lacobu,
aniî vieţeî sale: o sută patru-decî şi şeptc
de anî. Şi rapropiâudu-se timpul ii, ca să 20
moră Israelii, elii chiămâ pre fiîulu seu
losefu. şi-î dise: De amu aflaţii cbaru iu ochii
12. »7.
pn Ver». 6.
./.Cap.
41. 30.
7»
Fapt. 7. 11.

l
l
j
l

r Cap. 41. 5B.
« Ver». 19.
( Ezra 7. 24.
»",Cap. S3. l».

l- Vor». 28.
l Ver«. 11.
y Cap. 46. 3.

c Aţa Deut. 31
14.
l R<y;. ». 1.

I. M01SL
tei, rogu-te, "pune mâna ta supţii copsa mea,
şi-mî *aretă mie milă şi credinţă; rogu-te, să
30 nume Mminorinentezî in Egiptu; Ci d să dorinii
lungă părinţii mei; tu să ine duci din Egiptu,
şi să ine 'înirnoriueute/î iu mornieutulu lorii.
Şi elu respunse: Voiu face duprc cuveutulu
31 teii. Şi Israelu dise: Jură-te mie! şi-î jura.
Şi /Israelu se prostcrnu spre capulu patului.
48 T\UP'aceste se dise lui losefu: ecce pă\J riutele teu este bolnavii. Atunci lua elu
cu sine pre cei duoî iii aî şei, pre Mânase
2 şi pre Efraiinu. Şi se spune luî lacobii, dicendii: ecce losefu fiiulii teii vine la tine.
Şi Israelu, adunâudu-şî puterile, şedu pe patu.
3 Şi lacobu dise cătră losefu: Dumnedeulu
celu a totii-puternicu nii se aretâ mie in
" Luzii, in pămeutulu Cauaanu, şi me bine4 cuventâ. Şi-mî dise: Ecce eu te voiii cresce,
şi te voiu îmmulţi, şi te voiu face adunare
de popore, şi păinentulii acesta 'Iii voiii da
seminţiei tale după tine l intru stăpânire
5 eternă. Acumu dară aceşti 'diioî fii aî tei, cari
se născură ţie in pămeutulu Egiptului, mai
'nainte de a veni eu la tine in Egiptu, «ă
fie aî mei, Efraimu şi Mânase aî mei să fie,
6 ca şi Itubenu şi Sinieouu. Inse fiii pre
cari tu-î vei nasce după d'înşiî, m fie aî
tei; ţi ei in moscenirea lorii voru purta nu7 mele fraţilorii lorii. Că veuindu eu din Padanti, mî-a muritu dRachela in pămeutulu
Canaanu, pe cale, in câtă-va depărtare de
Efrata; şi eu o immormeutaiii acolo lungă
cale la Efrata, adecă Bethu-Lehemu.
8
Şi vedendii Israelu pre fiii lui losefu,
9 dise: Cine avut aceştia? Şi losefu respuuse
părintelui seu: 'Sunt fiii ineî, pre cari mi-î
dcde Dumnedeu aici. Şi dise lacobu : Adu10 mi-î încoce, ca /să-î biue-cuveutu! Căci ' ochiî luî Israelu erau slabi, din causa betrâneţeloru; elu uu putc.i vede. Şi losefu 'î
apropia de d'însulii, şi du 'i * săruta pre ei,
11 şi-î îmbrăţiăşâ. Şi Israelu dise luî losefu:
'Eu nici facă ta nu credeamu să o mai vedîi,
şi ecce Duuinedeu făcu ca eu să vedu şi
12 semînţa ta. Apoi losefu 'î depărta de la
genunchii părintelui seu, şi se prosterni! cu
13 faţa ptiu ă la pămenţu. Şi losefu lua pre
amînduoî, pre Efraiinu in drepta sa, de a
stânga lui Israelu, şi pre Mânase iu stânga
sa, de a drepta lui Israelu; şi-t apropia
14 pre el la d'îusulu. Şi Israelu 'şi întinse mâ
na sa cea drepta, şi o puse pe capulu luî
n Cap. 24. 2.
1, Cap 24. 49.
c Aşa Cnp. 50.25.
,1 2 Şam. 19. 37.
' Cap. 49. 29. &
50. 5. 13.
f Cap. 18. 2.
1 R«K. 1. 47.
Ebr. 11. 21.
—

Oapulu 48.
o Cap. 28. 13,
19. & 35. 6,
ii, etc.
b Cap. 17. 8.
<• 0«p. 41.50, ft

•i«. 20.
Io>. 13. 7. i
14. 4.

Efraimu, care era celii mai teiieru ; şi mâna
sa cea stângă pe capulu luî Mânase, J puindu-şî cu voia manele sale astu-feliu; că Mâ
nase era âuteiu-uăscutulu.
Şi * elu bine-cuventâ pre losefu, şi dise:
Dumnedeu, ' înainte căruia aii âmblatii pă
rinţii ineî Abraamu şi Isaacu; Dumnezeu
celu ce me păscu pre mine de la uascerea
mea până iu diiia de astădî; Angerulu m care me rescuinperâ pre mine de toţii reulii,
să biue-cuveute pre aceşti copii, şi ei să
porte "numele meii, şi numele părinţiloru mei,
Abraaniu şi Isaacii; şi să se îminulţeseă in
mare abundanţă pe acestu pământii. Şi vedeudu losefu, că părintele şeii ° a pusii mâna
cea drepta pe capulu luî Efraiinu, i se păru
cu greii; şi apuca mâna părintelui seu, ca
să o îee de pe capulu luî Efraimu, ţi să o
pană pe capulu luî Mânase. Şi losefu dise
părintelui şeii: Nu aşa, părintele meu! că
acesta este celii ânteiu-născutii, pune-ţi drepta
pe capulu luî. Dară părintele şeii respinse, şi
dise : ? Eu sciii, fiîule ! eu sciii ; şi acesta se
va face poporu, şi cbiaru elu va fi mare;
totuşi ? fratele seu celu mai micii, mai mare
va fi de câtu d'îusulu, şi seminţia luî se va
face mulţime de popore. Aşa elu in diua
aceea 'î biue-cuventâ pre ei, diceudu : Israelu
va bine-cuventa r întru tine, dicendu: Facă-te
pre tine Dumnedeu ca pre Efraiinu şi ca
pre Mânase! Astu-feliii puse elu pre Efraimu
înaintea luî Mânase.
Şi Israelu dise luî losefu: Ecce eii rnoru,
dară 'Dumnedeu va fi cu voi, şi ve va întorce
in pămentulu părinţiloru voştri; Şi 'eu 'ţi
daii ţie o parte din pănieutii mai mulţii decâtii
fraţiloru tei, pre care o cestigaiu din manele
" Amoreiloru cu sabia mea şi cu arculu meii.
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Bine-cuventările jn-ufetice ale lut lacobu, date fie
căruia din fiii se».

SI lacobii cliiămâ pre fiii şei, şi /(' dise 49
lorii: Aduuaţi-ve, ca să vi ° spunu ce are
să vî se îutemple voiiî * in timpurile viitore.
Adunaţi-ve, şi ascultaţi, fiii luî lacobu. 2
''Ascultaţi pre Israelu. părintele vostru!
Kubeuu, ''ânteiu-uăscutulu meu!
3
Tu, tăria mea ' şi ineeputulu putereî inele.
Escelenţă in demnitate şi escelenţă in putere !
Siuneţindu-te ca apa, /nu vei ave ăuteitatea; 4
; Că "te-ai suiţii in patulîi părintelui teu.
] Atunci /'aî intiuatii: in ascernutulu meii elu
''Simeonu şi Levi 'fraţi sunt,
[se sui! 5
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CAP. 49, 50.
i Instrumentele crudimeî tvnt armele loru.
6 Sufletulu meii l'să nu intre in consiliulu lorii;
Şi 'gloria rnea să nu se unescă "in aduna[rea loru,
Că " întru mânia loru au ucişii omeni,
Şi ca să-şi facă placulu loru aii ologitu tauri.
7 Blestemată jie mânia loru, că violentă a
Şi furia lorii, ca crudă a fostă !
[fontă ;
0 Impărţi-voiu pre eî întru lacobft,
Şi-î voi împrăscia întru Israelu.
8
Pre tine, 'ludo! te vorii lăuda fraţii tei;
» Mâna ta raji asupra cerbiceî neamiciloru teî;
r Prosterne- se-vorîi ţie fiii părintelui teu.
9 Iuda * puiu de leii este.
Fiîuiu meii, din pradî te-aî suiţii.
' îngenuncliiându, s'a culcaţii ca unii leu,
Şi ca leonă; cine-lu va descepta?
10 " Sceptrulu din Iuda nu se va depărta,
Nici r legislatorului * d'intre picîorele lui,
1 Până ce va veni Silo (pacificătorulu),
* Şi aceluia 'î coi-ă da poporele ascultare.
11 Acela "legă de viţă asiuulu seu,
Şi minzulu asineî sale de o viţă nobile.
Spălă in vinii vestmentulu şeii,
Şi iu sânge de struguri mantia sa.
12 » Ochii lui sunt roşaticî de vinii,
Şi dinţii lui albi de lapte.
13
• Zabulonu locuesce lungă portulu uiăreî,
Lungă portulu naveloru,
Şi hotarele lui se întindă, până la Sidonu.
14
Isacharu este ca asinulu robusta,
Carele jace întru staule.
15 Elu vedu repaosulu, că este bunii,
Şi pămentulu Iul că este plăcuţii;
Si-şî supuse d umerulii la purtarea de sarcină,
Şi se ia c u servii tributariu.
lb
• Danii judecă pre poporulii şeii,
Ca una din semiuţiele lui Israelu.
17 / Danii este ca şerpele in cale,
Ca cerastulu in cărare,
Carele muşcă călcăîulii calului,
în câtii călăveţulu cade înapoi.
1$
lehova "mântuirea ta o asceptu!
19
* Gadu, cete mari inipilă pre d'însulii,
Dară iu urmă elti va împila şi pre d'însele.
20
' Da la Asseru rine pane grasă,
Şi elu da mâncările gustose a regiloru.
ii
J'Neftali este unii terebintîi înt inşii,
Care face ramuri frumoso.
22
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Pomulă fruptiferu lungă isvoru;
Ale căruia ramure se intindu preste muri.
Şi 1-au * amărîtu săgetătorii,
Luptâiidu-se t» contra luî, şi urîndu-lu.
Dară 'arculu luî a reuinsii tare,
Şi braţiele mâneloru luî s'ati întăriţi!,
Prin manele '" puternicului luî lacobu ;
" Prin ° păstorulu şi p petra luî Israelu.
''Prin Dumnedeulu părintelui teii, care te va
[ajuta,
r Prin a totu-puteruiculu, * care te va bine[cuventa,
Cu biue-cuventările ceriului do susii,
Cu bine-cuventările adunculuî de josu,
Cu bine- cuvântările ţiţelorii şi ale pânteceluî.
Biue-cuvcntările părintelui teii sunt mai pe
[sus decâtu bine-cuventările strămoşiloru mei,
' Până in vîrfurile munţiloru eterni;
" Ele să vină asupra capului lui losefii,
Şi asupra crescetuluî Nasarinenulul intre fraBeniamiuu este " lupu răpitoriu; [ţii seî.
Demâneţa sfâşia prada,
x Şi sera impărţesce răpirea.
Aceste tote siint cele duoe-spre-dece seminţii ale luî Israelu; şi acesta este ceea
ce lî-a disu părintele loru, cându 'î biiiecuveutâ pre d'îuşiî, pre fie- care dupre bine
cuvântarea sa 'î biiie-cuventâ pre eî. Şi li
ordina loru, şi li dise : Eu mc * adăogi! la po
porulii meii; * îmmormentaţi-me lungă părinţii
mei ° în pescerea care este in ţerâna luî Efronu Heteulu. In pescerea cea din Machpela din faţa Mamreî, in pămentulu Canaanii, pre b care o cumpăra Abraamii cu ţe
râna împreună, de la Efronii Heteulu ca
moşia de îngropăciune. 'Acolo îmmormentară pre Abraamu şi pre Sara femea sa;
d acolo îmmormentară pre Isaacu şi pre Rebeca femea sa, şi acolo îmmormentaîu eii
şi pre Lea. Cumpărată fu ţerâna şi pescerca ce este într'însa de la fiii luî Hetii.
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lacobu mure in Eglptîi, şi se immormenteză
in Cewaană.

Şi după ce sfârşi lacobu de a ordina fiiloru 33
seî, 'şî strînse picîorele sale in patu, şi-şî dădu
suHetulu, şi '• fu adaosii la poporulii seu.
SI losefii " cădendii pe faţa părintelui şeii, 50
* plânse preste d'însulu, şi-lu săruta pre
elii. Apoi losefii ordina serviloru seî, medii'iloru, ca să r îmbalsame pre părintele seu,
q Cap. 28. 13,
loa. 19. 24.
j Deat. 33. 23.
21. & 35. 3. t
43. 23.
k Cap. 37. 4,, 21,
28 St 39, 29. & T Cap. 17. 1. &
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E»t. 8. 11.
Ezec. 39. 10.
Zech. 14. 1. 7.
y Cap. 15. 15. i
25. 8.
r Cap. 47. 30.
2 Şam. 19. 37.
a Cap. 50. 13.
6 Cap. 23. 16.
c Cap. 23. 19. &

25. a.
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3 şi medicii îmbălsămară pre Israelu. Şi trecendii patru- deci de dile, (că atâta ţineau
dilele îmbălsămare!j, Egiptenii 'Iu ''plânseră
4 şepte-dccî de dile. Deci trecendu acele dile
de plânsu, losefu vorbi cătră omenii '• casei
lui Faraonii, dicendu: Rogu-ve, de amu attatu chariî înaintea ochitorii voştri, vorbiţi
5 luî Faraonii, şi-î diceţî; f Părintele meii m'a
juraţii, dicendu: Ecce eu morii; înirnornieuteză-mî in mornientulu pre 9 care mi-ramu
sepatu eu in pămeutulu Cauaanu! Acumu
lasă-me, rogu-te! să me suiu să îmmormentezu pre părintele meu, şi me voiîi
6 întorce. Şi Faraonii 'I dise: Sue-te, si îuimormenteză pre părintele teu, cuum te-a
făcuţii să juri..
7
Şi losefii se sui să îmmormenteze pre
părintele seu; şi cu d'însulii se suiră servii
luî Faraonii, cei mai betrânî aî casei luî,
şi toţi betrâniî din pămeutulu Egiptului;
8 Şi totă casa luî losefu si fraţii seî şi casa
părintelui şeii; numai copiii lorii, şi turmele
lorii, şi ciredele lorîi lăsară eî iu păinentulu
9 Goşenii. Şi se suiră cu d'însulu si care şi
călăreţi, în câtu oştirea aceea fu forte mare.
10 Şi eî ajunseră la aria Atadu, care eufp. din
colo de lordanu, şi * făcură acolo plângere
mare şi tare forte; Şi /<>«/« 'făcu pentru
11 părintele seu jale de şepte dile. Şi Canaaneiî, locuitorii pămeiitului, vedendu jalea
ce se făcu la aria Atadu, diseră: Jale mare
este acesta pentru Egipteni; de aceea s'a
chîămatu numele eî—Abelu-Miţraimu (Jalea
•Eţ/iptenUorv), ecce este dincolo de lordanu.
12 Şi •''fiii luî facobă făcură cu elu după cuniii
13 li ordinase elu. 'Lu duseră pre elii tîiî luî
in păinentulu Canaauu, şi-lu îmmormentară
pre elii in pescerea din ţerâiia Machpela,
fac.ă cu Mamre, pre care o * cumperase Abraamîi împreună cu ţerâua de la Efrouii
14 Heteulu, ca moşia de îngropăciune. Şi lo
sefu se îuturuâ in Egiptu, elu şi fraţii şei
şi toţi cei co se duseră cu d'însulu să îmd Num. 20. 89.
Deot. S4. R.
7/
t Est. 4. 2.
/ Cap. 47. «9.
;
g SCron. 11. 14.
Isa. 22. 16.
j

Hat 27. 60.
2 Sara. 1. 17.
Fapt. 8. 2.
1 Şam. .11. 13.
Iov t. 13.
Cap. 49. 29,
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30.
K.ipt. 7. 16.
Cap. 23. Iii.
Iov 15. 21, 22.
l'rov. 28. 13.
Cap. 1». 25.

o Cap. 37. 7, 10.
p Cap. 45. 5.
q Ueut. 32. SA.
2 Reg. 5. 7.
Iov 34. 29.
Unui. 12. 19.

mormente pre părintele şeii, după ce îmmormentâ pre părintele şeii.
Asigurarea liiilosefil cătră fraţii seî; betrâneţelc
sale fi ordinalii scit înaintea morţii sale.

Şi fraţii luî losefu vedendu că părintele
lorii a nmritu, ' diseră: Pote ca losefu să
aibă ură contra nostră, şi să ni re'ntorcă
noiiî toţii reulu acela, câtii î-amii făcuţii
lui. Şi eî trămeseră la losefu să-î dică:
Părintele teu înainte de a muri ni ordina,
dicendu: Aşa să dicuţî luî losefu : Rogu-te!
ertă acumu fraţiloru tei nedreptatea loru
şi pecatulii loru, că m rele eî ţi-aii făcuţii ţie.
Aciuuii ertă-li lorii, te rogu, nedreptatea
serviloru " Dumnedeuluî părintelui teii. Şi lo
sefu plângea, câudii 'î vorbiau eî. Apoi se
duseră şi fraţii luî, şi se " prosternară îna
intea luî, şi-î diseră: Ecce-ne, servi suntemu
ţie! Şi losefu li dise: ''Nu ve temeţi; «aii
doră in loculii luî Dumnedeu sunt eu? r Voi
aţi avuţii cugete rele in contra mea, dară
" Dumnedeu le-a întorşii spre bine, ca să fa
că ceea ce vedeţi astădî, adecă să păstreze
poporu mulţii. Acumii dară nu ve temeţi;
' eu voiu îngriji de voi şi de copiii voştri.
Astu-feliii 'î mângâia pre eî, şi li vorbi dupre anima lorii.
Şi losefu locui iu Egiptu, elii cu casa
părintelui şeii; şi losefu trăi o sută şi dece
anî. Şi losefu vedu din fiii lui Efrauuii
până "iiitr'a treia generaţiune; asemenea şi
" fiii luî Machiru, fiîulu luî Mânase se nă
scură si x crescură pe geuuncliiî lui losefu.
Şi losefu dise cătră fraţii seî: Eii morii;
şi » Dumnedeu pre voi ve va cerceta, şi ve
va duce din pămeutulu acesta iu pămeutulu,
pre * care cu jurămentii Ta prouiisii lui Abraanm, luî Isaacii şi luî lacoljii. Şi " losefii
puse pre fiii lui Israelu să jure, diceudii:
Dumnedou ve va cerceta, şi voi să duceţi
osele mele d'aicî. Şi losefu muri, jiindu de
o sută şi dece ani. Şi-lu l îmbălsămară, şi-lu
puseră iu sicriiu iu Egiptu.
Ebr. 10. 30.
r Vi. 56. 5.
Isa. 10. 7.
> Cap. 45. 5, 7.
Fapt. S. 13, U
15.

t Cap. 47. 12.
Mat. fi. U.
u Iov 12. 16.
i- Num. 32. .19.
x Cap. 30. 3.
y Cap. 15. 14. &

46.4. & 48. 21.
Enod. 3. 16.
17.
Ebr. 11. «2.
: Cap. 15. 18. &
26. 3. & 35.
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E S O D U L U.
A D00A CAUTE A LUI MOISI.
înmulţirea şi starea aprsată a Jsraeliţiloru.

1 ° i CESTE siîiit numele fiilorii lui Isvaelii,
J\. cari intrară cu lacobu iu Egiptu, fie2 care veni cu casa sa: Ilnbcnii, SimeODU,
3 Levişiluda; Issacbaru, Zabulonii, şi Benia4 5 mina ; Danii, şi Neftali, Gadu şi Asseru. Şi
tote sufletele născute clin eopscle lui lacobu
erau * şepte-decî de suflete, cu losefu împre6 una care ţi era in Egiptu. Şi c losefu muri,
si toţî fraţii seî, şi totă acea gcueraţiuno.
7 « Şi fiii luî Israelu se immulţiră forte, şi eî
crescură şi se împuterniciră forte, forte, şi
ţera se împinse de d'înşiî.
8
Şi * se scula unii rege nou in Egiptu, ca9 re nu cunoscea pre losefu; Acesta dise
poponiluî seu: Ecce /poporulu fiiloru luî
Israelu este maî numeroşii şi maî tare de10 cat u noi; ff Haideţi dară, *sălucrămu îuţelepţesce cu d'însulti, ca elu să nu se'mmulţesca, şi cândii s'aru îutempla resbelu, să
se unescă şi elu cu neamiciî noştri, şi să
se lupte contra nostră, şi să esă din ţeră.
1 1 Deci puseră preste d'înşiî prefecţi, ' ca să-î
apese cu i niniicî grele. Şi popondu zidi luî
Faraonii cetăţi de provisiunî: Pitomii şi *Ra12 amzesîi. Şi cu câtii maî mulţii 'î apesa,
ei cu atâta maî mulţii se îmmulţîau şi se
întindeau; şi Egiptenii se îngrozîau defiiîluî
13 Israelu. Şi Egiptenii silîaii cu asprime pre
14 fiii luî Israelu să muncescă. Astu-feliu ci
li ' amărîră vieţa prin munci grele la ™ Iutii şi
la cărămidî şi la totă munca de pe câmpii;
şi totă munca care au munciţii era eu
asprime.
15
Şi regele Egiptului dise şi moşelorii Ebreece, d'intre cari una se chîăma Şifra, şi
I fi cea-1-altă Pua, Şi dise: Voi, cândii moşiţi
la feraeele Ebreece, şi le vedeţi in scaunulu
de nascere, de ra fi băetii, să-lu omorîţî;
17 eru de ca fi feta, să trăescă. Dară moşele,
"temendu-se de Dumnedeti, nu făcură "după
cumii li dise lorii regele Egiptului; ci ele
ESODULC.
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lăsară pre băcţî să trăescă. Atunci regele
Egiptului cbîămâ pre moşe, şi li dise: Pen
tru ce aţi făcuţii acesta, de aţi lăsaţii băeţî
in vieţă. Şi ^moşele respunseră lui Faraonii:
Femeele Ebreece nu siînt ca celea ale Egipteiiiloru; că siînt tari, şi născu mai 'uaiute
de ce vinii moşele la d'inaele. ' Şi Dumuedeii făcu bine moşelorii; şi popor ulii se'mmulţi şi se împuternici forte. Şi fiindii-că
moşele se temură de Dumnedeu, * familiele
poporvhil se făcură mari. Şi Faraonii ordina la totu poporala şeii, dieendii: Pre 'toţii
Ijăetulii ce se va nasce, să-lii aruncaţi in
rîu, şi totă feta lăsaţ'o să trăescă.
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Nascerea şi scăparea lin Moisi, şt fnyerea sa in
Maditniii.

SI unu " omii din casa luî Levi merse, şi-şî
lua t/c fcmi'ă din fetele luî Levi; Şi
acea femeă concepu, şi născu unii fiiii; şi
6 vedendu-lii, ră eutf. frumoşii, 'Iii ţinu ascunşii
trei luni. Şi ne maî putendu-lii ascunde,
făcu pentru d'îusulu unu secriaşu de papură,
şi-lii unse cu bituinii şi rcşiuă; şi culcândii
pre băetii îutr'însulu, Vw puse intre trestie
pe marginea rîuluî. c Eriî sora luî sta de
departe, uitându-se să ve'tfă ce se va face
cu elu.
Şi d feta luî Faraonii se pogorî la rîu, ai
să se scalde, şi servele eî se preâmblaii pe
marginea rîuluî; şi ea vedendfi secriaşulu iu
papură, trămese pre una din serve; şi-lii
aduse. Şi deschidendu-/«, vedu copilulii;
şi ecce copilulii plângea, şi făcendu-i-se
milă, dise: Acesta ezte din copiii Ebreiloru.
Şi sora copilului dise fetei luî Faraouu:
Merge-voiii ore să chîamu o maucă din femeele Ebreiloru, care să alăpteze pe acestii
copilti? Şi feta luî Faraonii 'î dise: Mergi.
Şi fecîora se duse, şi cliîămâ pre muma co
pilului. Şi feta luî Faraonii 'î disc eî: lea
Fapt. 7. 19, 34. 1 20.
<1 Prov. 11. 18.
m P». 81. 6.
Eccl. 8. 12.
n Prov. Ifi. 6.
o Dan. 3. 10,18.
ba. 3. 10.
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copilulu acesta, şi-lu alăpteză; şi eu 'ţi Toiu
da plata ta. Şi feniea lua copilulu, şi-lu alăptâ. Şi după ce crescu copilulu mare, ea
'Iu aduse la teta luî Faraonii, care-lu făcu
'fiiii; şi ea chîămâ u urnele luî —Moisi (»-osu);
că, dise ea, din apă l'amu scoşii pre elu.
Şi se îutemplâ iu dilele acelea, -''cându
Moisi era mare, că elu eşi la fraţii şei; şi
uîtându-se la ^muucele lorii, vădu şi pre unu
Egiptenii, cumii bătea pre unu Ebreu, pre
vnulu din fraţii seî. Şi căutându elu încoce
şi 'ncolo, si vedendii că uu este nimenea,
'' omorî pre Egipteuu, şi-lii ascunse in nesipu. Şi a duoa di ' eşindîi elu eră-şî afară,
vedu diioî bărbaţi Ebreî certându-se; şi dise
celuia care nu avea dreptate: Pentru ce
baţi pre apropele teu? Şi acela 'î respuuse :
i Cine te-a pusu pre tine donmu şi judecă
torii preste noi? Au doră vei să mă ucidî
şi pre mine, cumii ai ucisu ieri pre Egip
tenii? Atunci Moisi temendu-se, dise: Cu adevăratu acestu lucru s'a vădiţii.
Şi Faraonu audindu de fapta acesta,
căuta pre Moisi "să-lii omore. Dară * Moisi
fugi de faţa luî Faraonii, şi se opri in pămentulu Madianii, aşedându-se lungă 'o fontână. raŞi preutulu din Madianu avea şepte
fete, B cari venindu să scotă apă, împlură trocele, ca să adape oile părintelui lorii. Şi pă
storii venindu, le alungară. Şi Moisi se scula.
şi le aperâ, şi "adăpâ oile loru. Şi veniudii ele !
la f Reguelu, părintele loru, acesta dise: Pen- i
tru ce aţi veniţii astădî aşa cureudu? Eru
ele diseră: Unu oinii Egiptenii ne-a scăpaţii
pre iioî de manele păstoriloru, ba si apă
nî-a scoşii, şi nî-a adăpaţii oile. Şi elu dise
fetelorii sale: Şi unde este acela? Pentru ce
aţî lăsaţii pre acelii oniu? chîămaţi-lu să
» mănânce pane. Şi Moisi se'nvoi, ca să ră
mână la acelii oinu; şi elii dede luî Moisi
pre r Sepfora, fiîa sa. Şi ea 'î născu unii h'iii,
şi elu cliîămâ numele luî —* Gherşomii (^tră
i/iu sunt cu aici); că, dise elii: ' Străinii sunt,
eu in pămeutii străinii.
Dumnezeu se aretă lui Moisi, şi-î dă ordină.
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Şi in acestu " lungii timpii se întemplâ,
că regele Egiptului muri; şi fiii luî Israelu j
"gemendii de muncă, strigară, şi x strigarea
lorii se'nalţâ până la Dumnedeu, din inuucî.
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Şi Dumnedeu » audi suspinulu lorii, şi-şî «aduse aminte de ° legămentulii seu cu Abraamii,
cu Isaacii şi cu lacobii. Şi Dumnedeu *căutâ
spre fiii luî Israelu, şi 'cunoscu Dumuedeii
starea loru.
Ii ARC Moisi păscea oile socrului seu letbro,
\ ° preutulu din Madianu; şi mânândîi oile
in deşerţii, elii veni la 6muntele luî Dumne
deu, la Horebii. Şi c ângerulu luî Dumnedeu
i se aretâ luî in flacără de focii din rugii;
şi elii uîtându-se, ecce rugulii ardea cu focu,
şi rugulii nu se mistuia. Şi Moisi dise: Me
voiii duce acolo, ca să veţlu d acesta mare
arătare, şi pentru ce acelii rugii nu se mistue. Şi vedendii lehova că elu se abătu,
ca să vedă, "'î striga Dumnedeu din medî-.
loculu ruguluî, şi-î dise: Moisi! Moisi! şi
elii respunse: Eccă-me. Şi Dumnezeu '£ dise:
Nu te apropia aici, f scote-'ţî încălţămintele
tale din picîore, că loculu pe carele tu stai
este pământii sânţii. Şi elii 'î dise: "Eu sunt
Duinnedeulu părintelui teu, Dumnedeulu luî
Abraamii, Dumnedeulu luî Isaacu !şi Dum
nedeulu luî lacobii. Şi Moisi ascunse faţa
luî, că * se temea să caute spre Dumnedeu.
Şi lehova dise : ' Eu ainii vădutii apăsarea
poporului meii care este in Egiptii, şi amu
audiţii strigarea lorii •> pentru împilătorii lorii,
că * cunoscu durerea lorii; Şi 'nramii pogorîtii, mca să-î scapii din mâna Egipteiuloru,
şi să-î scoţii din pămentulu acela " într'unu
pămentii bunii şi largii, într'unu pămentu iu
care ° curge lapte şi miere, iu loculu p Cananeiloru. alii Hetpilorii, alii Amoreilorii, alu
Ferizeilorii, al u Hivciloni şi alii lebuseiloru.
Şi acuniu ecce * strigarea tiilorii luî Israelu
a ajimsu până la niiue, şi amu vedutii şi
r apăsarea cu care Egiptenii apesă pre d'înşiî; 'Şi acumu vino, ca să te trămetu la
Faraonii, să scoţi pre poporulu meii, pre
fiii luî Israolu, din Egiptii.
Şi Moisi respunse luî Dumuedeu: 'Cine
sunt eii, ca să rnergii la Faraonu, şi să scoţii
pre fiii luî Israelu din Egiptu. Şi Dumnefleii dise: "Eu voiii fi cu tine; şi acesta 'ţî
va fi seninu, că eu te-amii trămesii: după
ce vei fi scoşii pre- poporulu meii diu Egiptii, ve veţi închina luî Dumuedeii pe mun
tele acesta.
Şi Moisi dise lui Dumnedeu: Ecce, me
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voiu duce la fiii lui Israelu, şi li voiu dice:
Dumnedeulu păriuţiloru voştri m'a trămesu
pre iniue la voi; şi de-mî vorii dice mie,
care ente numele lui V ce să li respundu?
14
Şi Dumnedeu dise luî Moisi: EU StÎNT
CELt CE SUNT; şi-l mal dise: Aşa veî
dice fiiloru luî Israelu: Celii ce se chlamă
r EC SUNT, acela m'a trămesu la voî.
15
Şi Dumnedeu mai adaose luî Moise :
Aşa veî dice fiiloru luî Israelu : lehova, Duinnedeulu pârinţiloru voştri, Dumuedeulu luî
Ahraamu, Dumnedeulii luî Isaacii şi Dum
uedeulu luî lacobu m'a trămesu la voî; acesta este * numele meu in eternii, şi acesta
e*te amintirea mea pentru tote generaţiunile.
16 Mergi dară, şi y adună pre bătrânii luî Israelu,
şi ft lorii: lehova, Dumnedeulu părinţiloru voştri mi s'a aretatu mie, Dumnedeulu
luî Abraamii, alii luî Isaacii şi alu luî lacobu,
şi mî-a disu : * Eii v'amu cercetatu pre voî, şi
amu rftfvtfi cele ce vi se făcu voiiî iu E1" giptu; Şi amu disu: "Eu vă voiu scote pre
voi din apăsarea Egiptuluî in păineiitulu Cananeiloru, alii Heteiloru, alii Amoreiloru, alii
Ferizeiloru, alu Hiveiloru şi alu lebuseilorii,
in pămentulii in care curge lapte şi mîere;
Ifc Şi de voru * asculta do cuventulu teu, veî
intra tu şi bătrânii luî Israelu la regele Egiptuluî, şi-î veţi dice luî: lehova, Dumne^eulu Hebreiloru ne-a ' iutimpinatu pre noî,
rugămu-te dară, lasă-ne acumii să mergemu
cale de treî dile in pustiiu, ca să sacrifi19 câinii luî lehova Durnuedeulu nostru; Dară
eu sciu, că regele Egiptului <*nu ve va lăsa
să mergeţî. decâtii numai siliţii- din mână
20 tare. înse eu voiîi ' intiude mâna mea, şi
voiu bate Egiptulii prin -''tote minuuile mele,
cari le voiîi face in medîloculu luî, şi elu
-l 'după acea ve va lăsa să mergeţi. Şi * voiu
face, ca poporulii acesta să afle charu îna
intea Egipteniloru, şi va fi, că eşindu voî
din Egiptă, nu veţi merge cu mână golă;
22 'Ci fie-care femeă va cere de la vecina sa
şi de la ospetea casei sale vase de argintii
şi vase de aurii şi vestminte, pre, cari le veţi
pune pe fiii voştri şi pe fiîele vostre, şi •'veţi
despoîa pre Egipteni.
4 OI respuudeudu Moisi, dise: Dară eccă eî
Î3 nu ine voru crede, şi nu voru asculta
de cuventulu meii; că voru dice; lehova nu
ti s'a aretatu ţie.
Şi lehova ţUse luî' Ce e*fe acea ce al tu
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in mână? şi elu respunse: Unii "toegîi. Şi
Domnvlu 'î dise: Aruncă-lu pe pământii; şi
elu 'Iii arunca pe pămentu, şi se făcu şerpe ;
şi Moisi fugi de d'însulu. Şi lehova dise
luî Moisi: Intiude-ţî mâna ta, şi-lu îea de
codă: şi elu iutiuse mâna, şi-lu lua; şi elîi
eră-şî se făcu toegii in mâna sa. Ca să
''credă, ţ/we, că c lehova, Dumnedeulu păriuţi
loru lorii, Dumnedeulu luî Abraamii, Dumne
deulu luî Isaacii şi Dumnedeulu luî lacobu,
ţi s'a aretatu ţie.
Şi lehova 'î mai dise lui: Veri mâna ta
in sînii ; şi elii vărî mâna sa in sinii, şi scoţind'o, ecce mâna sa era albă de lepră, d ca
omătu. Apoi dise Dumnezeii: Veri eră-şî
mâna ta in sîiiu; şi elu verî mâna sa in sînu,
şi scoţend'o afară, ecce ea eră-şî * se făcu ca
cea-l-altă carne a luî. Şi va fi, că de nu
voru crede ţie, şi nu vorii asculta de cu
ventulu teu la semuulii cehi d'ânteiii, voru
crede cuventulu teii la semnulu alii diioîlea.
Şi va fi, dacă nu voru crede ţie şi nici la
aceste duoe senine, uicî vorii asculta de
cuveutulii teii, să îeî din apa rîuluî, şi
să o torni pe uscaţii; şi -''apa, care o veî lua
tu din rîii, se va preface in sânge pe uscaţii.
Şi Moisi dise luî lehova : Rogu-me, Domne, că eu nu sunt bărbaţii uşorii la vorbire,
nici amu foştii odată mai 'nainte, nici chîarii
de cându vorbescî tu cu servulii teu, ci «sunt
greii la vorbe şi greii la limbă.
Şi lehova dise cătră d'însulu : h Cine a
făcuţii omului gură, seu cine a făcuţii ornii
mutîi şeii surdu şeii vedetorii seu orbii? aii
nu eii lehova? Decî mergi, şi eii voiu fi ' cu
gura ta, şi te voiu înveţa ce să vorbescî.
Şi Moisi respunse: Rogu-me, Domne, i trăinete pre cela ce siî să trămeţî.
Şi aprindendu-se lehova de mânia asupra luî Moisi, 'î <,lise: Aii Aarouii Levitulii
nu este fratele teu ? Sciţi că elii vorbesce
bine; şi eccă-lu * ese întru intiinpiuarea ta,
şi vedendu-te, se va bucura din totă anima.
1 Vorbesce dară cu d'msulii, şi m pune cuvinte
in gura luî; şi eu voiii fi cu gura ta şi cu
gura luî, şi ve voiu " învăţa ceea ce aveţi să
faceţi. Şi elu va vorbi in loculu teu cătră
poporil, şi elii va fi in locii de gura ta, şi
°tu-î veî fi luî- in locii de Dumnedeu. Şi tu
îea Ptoegulii acesta iu niâna ta, cu care aî
să faci semne.
Atunci Moisi merse, şi întorceudu-se la
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letliro, socrulu seu, 'î dise ! Rogu-te, lasă-me
să ine ducu înapoi la fraţii mei cari sunt
in Egiptu, ca să vedii dacă mai tniescu. Şi
lethro dise lui Moisi: Mergi iu pace.
Moisi se întorce in Egiptu, şi Aaronu se wnesce cit elil.
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Şi lehova dise luî Moisi in Madiauu:
Scolă-te şi te întorce in Egiptu, că i toţi aceîa ome.nî cari căutau vieţa ta aii muritii.
Şi Moisi lua pro femea sa şi pre fiii seî, şi puuendu-î pe asini, se întorse in pămentulu Egiptuluî. Şi Moisi lua T toegulti lui Dunmedeu
in mâna sa. Şi lehova dise luî Moisi : Mergendu şi întorcendu-te iu Egiptu, vedî ca
tote ' semnele, pre cari le-aniii pusii in mâna
ta, să le faci înaintea luî Faraonii ; erii ' eii
voiii îuvertoşa anima lui, încâtii elii să nu
lase pre poporii să mergă; Şi tu vei dice
luî Faraonii: Aşa dice lehova: "Israelii estf
tiîulumeu, "celii âuteiu-născutu aluiueu; Şi
eii dicii ţie : Lasă să mergă fiîulii meu, ca să
servescă mie; şi dacă tu vei respinge de a-lii
lăsa, ecce x eu voiii ucide pre fiîulii teii, celu
âuteiu-uăscutii alu teu.
Şi era pe cale îutr'o ospetăriă, şi lehova
'Iii » îutimpinâ, şi căuta să-lii * omore pre elii.
Şi Sepfora lua o a petră ascuţită, şi tăia prepuţulu fiîuluî şeii, pre caiv arunca la picîorele luî A/om, şi dise; Cu adeveratu tu escî
mie soţiii de sânge. Atunci Domnvlu 'Iu
lăsa; erii ea dise: Soe,iu de sânge esri prin
circumcisiuue.
Şi lehova dise luî Aaronu: Eşî * înaintea
luî Moisi in pustiiii: şi elii merse, şi-lu întimpinâ la c muntele lui Duiunedeii, si-lu săruta. Şi Moisi rf spuse luî Aarouii tote cu
vintele luî lehova, cu cari 'Iu trămese, şi
tote ' semnele cari le ordina.
Moisi dară şi Aaronu J mcrseră, şi adunară pre toţi betrâuiî tiiloru luî Israelii. » Şi
Aaronu li vorbi tote cuvintele, pre cari le
hova le-a foştii disii luî Moisi ; şi făcu semnele înaintea poporului; Şi poporalii * credu.
Şi audiudii, că lehova arii fi ' cercetaţii pre
hiî lui Israelii, şi că elii arii fi i vedutii apesarea lorii, se * plecară si se prostenmră.
Anunţulu lui Dumnezeii cătră Faraonii:
respmutulit şeii ţi cruifiinea lui.

5 Ol după aceste Moisi şi Aaronu veniră şi
^^ diseră luî Faraonii: Aşa dice lehova,
Dumnedeulu lui Israelii: Lasă pre poporuln
meii să mergă, ca să-mi " serbătorescă iu
2 pustiiţi. Dară Faraonii dise : * Cine ente le
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hova, de a căruia voce amii eii să ascultii,
ca să laşii pre,/m lut Israelii V ''nici pre le
hova nu-lii cunoscii, nici pre Israelii nu-lii
voiii lăsa să mergă. Şi ei diseră: '' Dumnedeulii Ebroiloru ne-a întimpiuatu pre noi,
lasă-ne, rugănm-ue, să mergeuiii cale de trei
dile in deşerţii, şi să sacrih'cămii !uî lehova,
Dumnedeulu nostru, ca elii să nu trămetă
asupra riostră ciumă seu sabia. Erii regele Egiptului li dise: Voi Moisi şi Aaronii ! pentru ce trageţi pre poporulii de
la lucrulii seu '? Duceţi-ve jie-rare la ' munca
sa. Şi Faraonii mal dise: Ecce, f mulţii c#tf,
deja poporulii in ţeră, şi voi vreţi să-lii împedecaţî de la munca sa.
Şi Faraonii ordina intr'acea di » împilatoriloru poporului şi prefecţiloru lorii, dicendu: Mai mulţii să nu daţi paiu poporuluî pentru facerea cărămideloru ca până acumii, c.i să mergă si să-şî adune paiu. Şi
totuşi uumerulu cărămideloru, care făceau
eî până acuiuii, să-/w- impuneţî ; să nu-/u mic
şoraţi lorii; că svnt leneşi; de aceea strigă,
dicendîi: Să mergemu .vi să sacriticămii Duninedeuluî uostru. Ingiviie-se munca omenilorii acestora, ocupe-se de ea, şi să nu se
uite la vorbe deşerte.
Atunci împilătorii poporului şi prefecţii
lorii eşiră, şi vorbiră cătră poporu, diceudii:
Aşa dice Faraonii: Mai mulţii nu vî mai daii
paiu! Duceţi-ve singuri, şi vi strângeţi paiii de
unde veţi atla: dară nimica nu se va micşora
din munca vostră. Deci poporulii se resipi
iu toţii pămentulu Egiptului, ca să strângă uiiresce in locii de paiu. Şi împilătorii 't silîaii, diceudu-/t: Faceţi munca, vostră, ceea
ce sunteţi detorî pe totă diiia, ca şi atunci
c.âiidu a foştii paiii. Şi prefecţii iiilorii lui
Israelii, pre cari împilătorii lui Faraonii 'î-aii
pusii preste d'înşiî, fură bătuţi, dicendu-//:
Pentru ce nu aţi împliniţii nici astădi nici ieri
suma ot-ărîtă de cărăiuidi, ca şi niaî 'nainte?
Şi prefecţii iiilorii luî Israelii veniră, şi
strigară la Faraonii, (licendu: Pentru ce faci
aşa cu servii tei ? Paiu nu se dă serviloru
tei, şi fofu-şl ni se (,lice: Faceţi cărămidî; şi
ecce pre serviî tei 'î bate, deşi vina este a
poporului teu. Erii elii dise: Voi leneşi,
leneşi xiînteţt, de aceea diceţi: Să mer
gemu, ca să sacriiicămu luî lehova! Acumii
mergeţi ţi lucraţi, şi paiii nu vî se va da. şi
toţii atâtea cărămidî veţi face. Şi prefecţii Hilorii lui Israelii vedură starea lorii cea rea, de
6re-ce li s'a disti: Să nu micşoraţi din suma
cărămideloru cea otărîtă pentru totă diiia.
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Şi eşindîi eî de la Faraonii, întâlniră pre
Moisi şi pre Aaronîi, cari steteau înaintea
lorii; *Şi diseră lorii: Caute lehova asupra
vostră, şi să judece; că uricîosii aţi făcuţii
mirosulu nostru înaintea luî Faraonii şi îna
intea servilorii luî, dându-li sabia in mână,
ca să ue ucidă.
Şi Moisi se'ntorse la lehova, şi dise:
Domne, pentru ce amărescî tu poporulu acesta aţa? Pentru ce m'aî trămesu pre mine V
Că de cândii intraiu eii la Faraonii, ca să-*
vorbescii in numele teu, elu amăresce pre
poporu şi mm mvltu, şi tu n'aî scăpaţii încă
pre poporulu teii. Atunci dise lehova luî
Moisi: Acumii veî vede ce voiii face eii luî
Faraonii ; căcî siliţii " de mână tare 'î va lăsa
să mergă, şi toţii aşa silită de mână tare 'î
6 va goni pre eî diu pămentulu luî.
Ordinele şt promisiunile liii Dumnezeii re'nnoite
lui Moisi.

2
Şi Dunmedeu vorbi cătră Moisi, şi-î dise :
3 Eu mînt lehova, care me aretaiii luî Abraamu. luî Isaacii şi lnî lacobu, ca cDunmedeu
a totu-puteruicu, dară ev. numele meii de
4 d lehova nu li fuiu lorii cunoscuta. Şi ' eii întăriiu şi legămentii c» d'înşiî, ca •'să daii
lorii pămentulu Canaanii, pămentulu petre5 cereî lorii, in care eî au petrecuta, n Şi eii
mai audiiu şi suspinulu fiilorii luî Israelu, pre
cari Egiptenii 'î asuprescii, şi mî-amii adusii
6 aminte de legămeutulu meii. Drepţii aceea
spune fiilorii luî Israelu: *Eu sunt lehova; şi
ve ' voiţi scote pre voî din apăsarea Egipteuiloru, şi ve voiii scăpa din servitutea lorii,
şi eii ve voiii > mentui pre voî cu braciii înalţii
7 şi cu judecată mare. Şi ve * voiţi lua pre
voi de poporulu meii, şi 'voiţi fi Dumnedeulii
vostru, şi veţî cunosce, că eii sunt lehova Dumnedeulu vostru care ve scote pre voî m diu ape* sarea Egiptenilorti; Şi ve voiii duce in pămeutulu, pentru care amu " redicatft mâna
uiea, că-lii voiii da Im Abraamu, luî Isaacti şi
luî lacobu; da, pre acesta 'Iii voiii da voiiî
de moscenire. Eu xi'mt lehova!
9
Şi Moisi spuse aceste fiilorîi luî Israelu,
" «Iară eî nu ascultară pre Moisi pentru micşurimea lorii de sufletii şi pentru munca lorii
cea grea.
10
Şi lehova vorbi cătră Moisi, dicendii :
1 1 Mergi şi di luî Faraonii, regele Egiptului, ca
să lase să mergă pre fiii luî Israelu din pă* Cmp. 8. 9.
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1*. 31, 3.1. S'.'.
r Fie. 17. 1. 4 g
3& 11. *•<»..X h
i
4 ('«p. 3. 1*.
Fi. 6». 4. &
». 18.

P«. 81. 6. &
Cap. 29.45,46.
IM. 11, 12.
Dfflit. 29. 13.
j Cap. l.r>. 13.
Apuc. 21. 7.
m Cap. .r>. 4, 5.
n. -t, 7.
Dunt. 7. 8.
Fac. 17. 8. *
1 Oron. 17. 21.
p», st. e.
W. 4.
X.jem. 1. 10. n Fac. 15. 18. &
Cap. 2. 24.
2li. .1. & 2H.
k Dent. 4. 20. &
Vern. 2, 8, «!).
1.1. & .15. 12.
7. (i. &H. 2. &
Cap. 3. 17. &
»6. 18.
o (Jap. 5. 21.
7. 4.
i Şam. 7. 24. )> Van. ».
Deal. K. 8.
1 Fac. 17. 7, 8. g Vărs. 30.
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uieutulu şeii. Şi Moisi vorbi înaintea luî 12
lehova, şi dise : Ecce, fiii luî Israelu nu me
v ascultă pre mine, apoî cuinii ine va asculta
Faraonii? Mal alem că veii sunt greu la cuventu. Şi lehova vorbi cătră Moisi şi că- 13
tră Aarouu, şi li ordina să mergă la niî luî
Israelu şi la Faraonii, regele Egiptului, ca
să scotă pre fiiî luî Israelu din pămentulu
Egiptului.
Fiii IM Rulenil şi ai lui Simeonii; genealogia
lui Moisi ţi a lui Aaronu.

Aceştia sunt capiî caseloru părinţilorii
lorii : r Fiiî luî Rubenii, ânteiu-uăscutulii luî
Israelu : Hauochu şi Pallu, Hezronti şi Cârmi.
Aceste nvnt familiele luî Ilubenu. * Şi fiiî luî
Simeonii : Jemuelii şi Jamiuii şi Ohadu şi
Jachinti şi Zoharii şi Şaulfi, fiîulu din Cauaneă. Aceste svnt familiele luî Simeonii.
Şi aceste svnt numele 'fiilorii luî Levi
dupre generaţiuuile lorii: Gherşonii şi Kohatii şi Merari; şi anii vieţeî luî Levi au
foştii o sută treî-decî şi şepte de anî. "Fiiî
luî Gherşouii: Libni şi Şimi dupre familiele
lorii. Şi " fiiî luî Kohatîi : Amramii şi Izharii
şi Hebronii şi Uzzielu ; şi auiî vieţeî luî
Kohatii au fontii o sută treî-decî şi treî de
anî. Şi *fiiî luî Merari: Mahali şi Muşi; aceste svnt familiele luî Levi dupre geueraţiunile lorii. Şi y Amramii lua de femeă pre
lochebeda, mătuşa sa, care 'î născu luî pre
Aaronu şi pre Moisi; şi aniî vieţeî luî Am
ramii aii foştii o sută treî-decî şi şepte de
anî. Şi "fiii luî Izharu: Korahu şi Nefegii
şi Zitn. Şi "fiii luî Uzzielu: Mişaclu şi Elzafanii şi Zitri. Şi Aaronii 'şî lua de femeă
pre Elişeba, fiîa luî * Amminadabu, pre sora
luî Naaşonii, care 'î născu luî pre * Nadabii şi
pre Abihu şi pre Eleazaru şi pre Itamarii.
Şi dfiiî luî Korahu: Assirti si Elkanahii
şi Abiasafti: Aceste siînt familiele Korahiţiloru. Şi Eleazaru, fiîulu luî Aaronu,
'şî lua de femeă pre una din fetele luî Putielu, ' care 'î născu luî pre Fineasu : acestîa siînt capiî părinţilorii Leviţilorii dupre
familiele lorii.
Aceştia siînt aceia Moisi şi Aaronu, •'cătră
cari dise lehova: Scoteţî pre fiiî luî Israelu
din pămentulu Egiptului dupre "oştirile lorii.
Aceştia sihit, cari ''vorbîaii cu Faraonii regele Egiptului, 'ca să scotă din Egiptii pre
fiii luî Israelu ; acestî Moisi şi Aaronu.
Cap. 4. 10.
Ier. 1. 0.
r Fac. 48. 9.
1 Cron. 5. .1.
> Kac. 4tî. 1».
1 Cron. -1.21.
t Kac. 4(i. 1 1 .
Num. S. 17.
ICron.ri. l,lli.
« 1 Crou. Ii. 17.
& 23. 7.

u Nnm. 2G. 57.
1 Cron. S. 2,
18.
x 1 Cron. (î. 19.
& 2.1. 21.
y Cap. 1. 1, 2.
Nuni. 2li. 5i».
z Num. 16. 1.
l Crou. fi. .17,
38.
a. Lev. 10. 4.

14
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16
17
18
19
20

21
22
23

24
25

26
27

Num. 3. 30. >
Io». 24. 33.
l, Rut. 4. 19, 20. / Vor». 13.
1 Cron. 2. 10. g Cap. 7. 4. k
Mat. 1. 4.
12. 17, 51.
r Le». 10. 1.
Num. M. 1.
Num. 3. 2. 4 h Cap. 5. 1, 3. &
26. 60.
7. 10.
l Cron. fi. 3. & i Vera. 13.
24. 1.
Cap. 32. 7. &
33. 1.
d Num. 26. 11.
i Num. 25. 7, 11.
P>. 77. 20.
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Dumnezeii mal dă ordine lui Moisi şi lui Aaronii ; ueţă, ecce, elii va eşi la apă; atunci tu să
toegulu lui Aaronil se preface în şerpe.
stai înaintea luî pe ţemiulu fluviului, şi

28
Şi a foştii, cândii vorbi lehova cătră
29 Moisi in pănientulu Egiptului, lehova vorbi
luî Moisi, dicendiî: J Eii svnt lehova; * spu
ne luî Faraonii, regele Egiptului, tote câte
30 ţî-amii disii.
Şi Moisi dise luî lehova:
Ecce ' eu mnt greu la cuventu, cumu dară
7 Faraonii me va asculta? Şi lehova dise
luî Moisi: Ecce eu te-amu pusii pre tine ««
fii "dumnedeu luî Faraonii, şi Aaronu, i'ra2 tele teii, va fi * profetulu teu. Tu tote să
"vorbescî câte ţî-amii ordinatu; şi Aaronu,
fratele teii, să le spună luî Faraonii, ca elu
să l» se pre fiii luî Israelu din pămentulu
3 şeii. Şi deii voiii învertoşa anima luî Fara
onii, şi «voiu îmmulţi /seninele mele şi miuu4 nile mele in pămentulu Egiptului. Şi Fa
raonii nu va asculta de voî; erii g eii voiii
pune mână pe Egiptii, şi voiii scote oştirile
mele, pre popornlu meu, pre fiii lui Israelu
din pămentulu Egiptuluî h prin marî judecăţi.
5 Atunci Egiptenii ''vorii cunosce, că eii sunt
lehova, cându J voiii intiude mâna mea preste
Egiptu, şi voiii scote pre fiii luî Israelu din
me^îloculu lorii.
6
Şi Moisi şi Aarouii * făcură după cumu
7 lehova li ordina; ei aşa făcură. Şi Moisi cm
de 'optii-decî de ani, şi Aaronu de optii-decî
şi trei de ani, câudu vorbiră cătră Faraonii.
8
Şi lehova vorbi cătră Moisi şi cătră
9 Aarouii, dicendu: De vî va dice Faraonii:
'"Faceţi o minune; atunci tu să dicî luî Aa
rouii : „ lea toegulu teu, şi-/*7. aruncă înaintea
luî Faraonii, ?t elii se va preface iu şerpe.
i O Atunci Moisi şi Aaronu intrară la Fara
onii, şi făcură ° după cuinii a foştii ordinatu
lehova: Aaronu arunca toegulii şeii îna
intea luî Froaonu şi a serviloru seî, şi
1 1 p se prefăcu iu şerpe. Atunci Faraonii * chîămâ pre înţelepţi şi pre T fermăcătorî ; şi acestî încântători ai Egiptului * făcură şi ei
12 asemenea cu ferrnăcătoriele lorii. Fie-care
'şi aruncă toegulii şeii, şi ele se prefăcură
in şerpi ; dară toegulii luî Aarouii înghiţi pre
13 toegele lorii. Şi anima luî Faraonii s'învertoşâ, şi elu nu asculta de d'îuşiî, ' după
cumu li spusese lehova.

iea iu mână "toegulii care s'a prefăcută in
şerpe; Şi-îdi: lehova, *Dumne$eulu Ebreilorii m'a trămesii cătră tine, ca să-ţî dicu:
Lasă pre poporulu meu să mergă, » ca elii
să-mî servescă in pustiiu; şi ecce tu până
acumu n'aî ascultata. Aşa (Jice lehova: Intru acesta zveî cunosce că eii sunt lehova;
ecce eii cu toegulii care-lu ţinu in mână
voiii lovi apa cea din fluviu, şi ° se va pre
face * in sânge. Şi pesciî cei ce siînf iu fluviu voru muri, şi toţii fluviulii se va împuţi;
şi Egiptenii se vorii c îngreţoşa forte a be din
apa fluviului.
Si lehova dise luî Moisi: Di luî Aarouu:
le-ţî toegulii teu, şi-ţî d întinde mâna ta preste
apele Egiptului, preste rîurile lorii, preste
fluviele lorii, preste lacurile lorii şi preste
tote bălţele lorii de ap:i; şi ele se voru preface
in sânge, şi va fi sânge in toţii pămentulu
Egiptuluî, precumii şi in vasele de lemne
şi cele de petră.
Şi Moisi şi Aaronii făcură aşa după cumu
ordinase lehova; şi elii ' redicâudu-şî toe
gulii, lovi apa fluviului înaintea ochilorii
luî Faraonii şi a serviloru seî, şi tote Ca
pele din fluviu se prefăcură iu sânge. Şi
pesciî cari erau in fluviu muriră, şi flu
viulii se impuţi ; şi Egiptenii nu o putură
be apă din fluviu, şi era sânge in toţii pă
mentulii Egiptuluî. *Şi încântătorii din Egiptii făcură asemenea cu fermăcătoriele
lorii; şi âninia luî Faraonii se învârtoşa, şi
nu asculta de d'îuşii, ' după cumu disese
lehova. Şi Faraonii înturuâudu-se, intra
in casa sa, şi nici la acesta nu pleca âni
nia sa. Şi toţi Egiptenii separă împrejurulii
fluviului, căutându apă săbe; că nu puteau
be din apa fluviului. Şi se împliniră şepte
dilc de câudii lehova lovi fluviulii acela.
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A diioa plugu — bruscele.

DUPĂ acestea dise lehova luî Moisi: In- $
tră la Faraonii, şi vorbesce luî: Aşa
dice lehova: Lasă pre poporulu meii °ca să
mergă să-mî servescă. Şi de 'nu vei voi de 2
a-lă lăsa, ecce eii voiii bate cu c brosce toţii
Ânteîa plagă asupra Egiptului— apa prefăcută cuprinsulii teii. Şi rîulu va foi de broscî, 3
in sânge.
cari se vorii sui şi vorii veni la casa ta, iu
14
Şi lehova dise luî Moisi: "Anima luî Fara '' cămara de dormita a ta, şi pe patulii teii,
onii s'a învârtoşată, elii nu voesce a lăsa pre şi in casele serviloru tei, şi in ale poporu
15 poporu. Morgi la Faraonii mâne demâ- lui teii, şi in ouptorele tale şi in coveţele
;' Vers. 2.
* Ver». 11.
Cap. 7. î.
l Vers. IZ.
Cap. 4. 10.
Capviu 7.
a Cap. 4. 16.

Ier. 1. 10.
| i Ver». 17.
m I»a. 7. 11.
!
Cap. B. 7, 18.
& 5. 1, 3.
Cap. 4. 16.
loan 2. 18. &
Cap. 8. 22. &
( Cap. 4. 21.
z Cap. 5. 2.
Cap. 4. 10.
6. 30.
Ver». 5.
U. 4, 18.
Ver». 4.
n ('ap. 8. l.r>. & a Cap. 4. 9.
Cap. 4. 21.
P», i». 18.
TI f'ap. 4. 2. 17.
C'ap. îl. 9.
;' Cap. 3. 40.
u Ver». 11.
10. 1, 2U, 27. ti Apoc. Hi. 4,
Cap. 4. 7.
A- Ver». 2.
o Cap. 4. », S. r Vor». M.
p Cap. 4. S.
Cap. 10. 1. & ( UfUt. 29. 5. & îl Fac. 41. 8.
Vor». 10.
d Cap. 8. 5,
11. 9.
III. & 9. 22.
x Cap. 3. 18.
31. a. & 34. 7. r 2 Tlra. 3. 8.
h Cap. (i. e.
Fapt. 7. 23, 30. < Vers. 21.
y Cap. 3. 12, 18.
10. 12. »l.

b
<•
îl
e
f
g

1

14. 21, te.
e Cap. 17. S.
/ Pa. 78. 44. &
105. 29.
(j. g Vers. 18.
h Vers. 11.
6, i Vers. 3.
&
&

Capulu 8.
a Cap. 3. 12, 18.
6 Pap. 7. 14 £
y

2

<• Apoc. 16. 13.
ii P«. 105. 30.

CAP. 8.
4 tale. Aşa broscele se vorii sui preste tine
şi preste servii tei şi preste poporulu teii.
5
Şi lehova dise lui Moisi: pi lui Aaronu:
' Intinde-ţî mâua ta cu toegulu teu asupra
fluvielorii şi asupra rîuriloru şi asupra lacurilorii, şi fă să vina broscî preste pămentulu
6 Egiptului. Şi aşa Aaronu 'şî întinse mâna
sa preste apele Egiptului, şi eşiră •'broscî,
7 incâtii acoperiră pămentulu Egiptului. » Şi
încântătorii din Egiptu făcură asemenea cu
fermăcătoriele lorii, şi scoseră brosci preste
pâinentulu Egiptului.
8
Atunci Faraonii chiămâ pre Moisi şi pre
Aaronu, şi Li dise: *Rugaţi-ve lui lehova, ca
să depărteze broscele de la mine şi de la
poporulu meii; şi eu voiu lăsa pre poporu
9 să mergă, ca să sacrifice lui lehova. Şi
Moisi respunse luî Faraonu: Fălesce-te înain
tea mea ! fi cându ore ruga-me-voiu pentru
tine şi pentru servii tei si pentru poporulu
teu, ca elu sa curate broscele de la tine şi
de la casele tale, şi numai in rîuri să mai
10 remână? Şi elu dise: Mâne. Eru Moisi dise:
Fie dupre cuveutulu teu; ca. tu să cunoscî,
că ' nu eu/e altulii ca lehova Dumnedeulu
1 1 nostru: Broscele se voru depărta de la tine
şi din casele tale şi de la servii tei şi de
la poporulu teu, ţi numai in rîuri vorii mai
remâne.
12
Şi Moisi şi Aaronu eşiră de la Faraonii ;
şi Moisi J striga cătră lehova pentru broscele,
13 cari le tramesese elii preste Faraonii. Şi
lehova făcu dupre cuventulu lui Moisi, şi
broscele muriră de prin case, de prin curţi
14 şi de prin câmpuri. Şi Egiptenii le adu
nară toţii grămădi, grămădi; şi se împuţi
15 pămeiitulu. Şi vedendii Faraonii că are
'uşurare, i se 'îuvertoşâ anima, şi nu asculta
de d'înşiî, după runiu (lisese lehova.
A treia plagă— muscele rele.

16

Şi lehova dise luî Moisi: Di luî Aaronu:
Intinde-ţi toegulu teii, şi lovesce pulberea
pământului, ca să se prefacă in ninsei rele
17 in totă pămentulii Egiptului. Şi eî făcură
aşa: Aaronu 'şî întinse mâna sa cu toegulu
şefi, şi lovi pulberea pământului; şi o mul
ţime mare '"de muscî rele veniră asupra omenilorri şi asupra vitelorii; totă pulberea pă
mentulu! se prefăcu in mnsci iu toţii pă18 meutulii Egiptului. Şi " încântătorii făcură
asemenea cu fermăcătoriele lorii, ca să scotă
musci rele, dară "nu putură; şi acea mulţi
me de muscî rele fu şi asupra omeuiloru
< C«p. 7. 19.
r Pf. T«. V». *
105. 30.
f Up. 7. 11.
t Cap. 9. ». t
10. 17.
Şam. 21. 7.

1 Rog. 13. A.
Fapt. 8. U.
i Cap. 9. 14.
Deut. 33. 86.
2 Şam. 7. *g.
1 Cron. 17. W).
P«. 86. 8.
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| şi asupra viteloru. Şi încântătorii diseră 19
luî Faraonu: Acesta este pdegetulu luî Duinuedeu! şi totuşi «anima luî Faraonu se învertoşâ, şi nu-î asculta pre d'înşiî, după
cumu ^isese lehova.
A patra plagă— musca-câneltii.

Şi lehova dise luî Moisi : r Scolă-te de- 20
demâneţă, şi stai înaintea luî Faraonu; ecce
elu are să esă la apă ; şi tu să-î dicî : Aşa
dice lehova: ' Lasă pre ' poporulu meii să
mergă, ca să-mi servescă! Că de nu veî 21
lăsa poporulu meii să mergă, ecce, eii voiii
trămete preste tine, preste servii tei şi pre
ste poporulu teu şi preste casele tale muscacâneluî; şi casele Egiptenilorîi precumu şi
pămentulu acela, care-lii locuescii eî, se vorii
împle de musca-câneluî. Şi 'eii in diua a- 22
ceea voiu deosebi pămentulu Goşeuu, in
care locuesce poporulu meu, ca acolo să
nu Jie musca-câneluî; ca tu să cunoscî, că
eii lehova siînt in acelu pămentu. Şi voiii 23
face despărţire intre poporulu meii şi po
porulu teu ; mâne va fi acesta semnii. Şi 24
lehova făcu aşa ; şi " veni mare mulţime
de musca-cânelui in casa luî Faraonu şi
in casele servilorii seî şi in toţii cuprinsulii
Egiptului; se strica pămentulu de muscacâueluî.
Şi Faraonu chîărnâ pre Moisi şi pre Aa- 25
ronii, şi dise : Mergeţi, sacrificaţi Duinnedenluî vostru iutr'acestu pămentii! Dară 26
Moisi dise: Nu se cuvine noiii să facemu
aşa; *căcî ceea ce uoî amii sacrifica luî le
hova Dumnedeulu nostru, aceea este urîcîune pentru Egipteni ; şi dacă uoî " urîciunea Egipteniloru o amii sacrifica înaintea
ochilorii lorii, aii eî nu ne-arii ucide cu
petre? xCale de trei dile vomii merge in 27
pustiiu, şi vomii sacrifica luî lehova Dum
nedeulu nostru, după cumii y ni va dice noiiî.
Şi Faraonii dise: Eii ve voiii lăsa pre voi 28
să mergeţi, ca să sacrificaţi luî lehova Dum
nedeulu vostru in pustiiu; dară numai să
nu mergeţi cumii-va mai departe! 'Rugaţive şî pentru mine. Şi Moisi dise: Ecce eii 29
ncumu esii de la tine, şi nie voiii ruga luî
lehova, şi totă musca-câneluî se va depărta
mâne de la Faraonu şi de la servii lui şi
de la poporulu luî. Dară să nu mai "adăogi
a ne mai încela, o Faraone ! nelăsândii pre
poporu să mergă ca să sacrifice luî lehova.
Şi Moisi eşi de la Faraonu, şi * se ruga 30
Ini lehova. Şi lehova făcu dupre cuventulii 31

lua. 4fi. 9.
k Erei. H. 11.
| „ 1 .Şam. 6.3,9.
Iiir. 10. ti, 7.
l C'i>|i. 7. 14.
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Mal. 12. *•>.
m P«. lo.i. 31.
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Cap. !l. 33. & n Cap. 7. 11.
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10. IR. & .12. o Lac. 10. 18.
<l Vern. ÎS.
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2. Tim.3. 8, 9.
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lui Moisi; şi musca-câneluî se depărta de
la Faraonii şi de la servii seî şi de la po32 porulîi şeii; nu mai remase nici una. Dară
c anima lui Faraonii se învârtoşa şi astă dată,
şi nu lăsa pre poporu să mergă.
A cincea plagă— ciuma viteluru.

9 A TUNCÎ lehova dise lui Moisi : ° Intră la
_/\ Faraonii, şi di luî: Aşa dice lehova,
Dumnedeulu Ebreilorii: Lasă pre poporalii
2 meii să mergă, ca să-mî servescă! Căci
dacă * nu vei voi &-lii lăsa, şi-lii veî mai
3 ţine, Ecce c inâna luî lehova va ti preste
vitele tale cele de pe câmpii, preste cai,
preste asini, preste cămile, preste boi şi
4 preste o'i; ţi va Ji ciumă mare. Şi lehova
d va pune despărţire intre vitele Israeliţiloru
şi intre vitele Egipteniloru, şi nimica nu va
5 muri din ale Morii luî Israelii. Şi lehova
'i însemna lui şi timpulii, dicendu: Mâne va
face acesta lehova in pămentulu acesta.
6
Şi lehova făcu acesta de a diioa di, şi etote
vitele Egipteuilorii muriră; dară din vitele
7 fiilorii luî Israelii uicî una nu muri. Şi Fa
raonii trămese să cedă, şi ecce nici una din
vitele tiilorii luî Israelii nu murise. Şi to
tuşi J anima luî Faraonii remase învârtoşată,
şi nu lăsa pre poporu sa mergâ.
A şesea plagă— ulceri cu beşici preste omeni
ţi vite.

8
!)

10
11
12

Şi lehova dise luî Moisi şi luî Aaronii:
Luaţi-vî manele pline de spuza din cuptoru,
şi Moisi să o arunce spre ceriu înaintda luî
Faraonii ; Şi acesta va spulbera preste toţii
păinentulu Egiptului, şi di/itr'însa se vorii
tace s ulcerî, esinclii in beşici preste omeni
şi preste vite, iu toţii pămentulu Egiptului.
Eî dară luară spuză din cuptorii, şi steteră
înaintea luî Faraonii ; şi Moisi o resepi spre
ceriu; şi se făcu ''ulceri cu beşici, eşiudu
la omeni şi la vite. Şi ' încântătorii nu pu
tură sta înaintea luî Moisi din causa ulcereloru; că şi încântătorii aveaii ulcerî ca
şi toţi Egiptenii. Şi lehova iuvertoşâ ani
ma luî Faraonii, şi nu asculta pre ei, i după
cuinii disese lehova lui Moisi.
A şepteu plagă—grandină şi focu.

13

Şi lehova dise luî Moisi : k Scolă-te mâne
de-demâneţă, şi sta înaintea luî Faraonii,
şi-i di : Aşa dice lehova Duumedeulii Ebreilorii: Lasă pre poporulii meii să mergă, ca
14 să-mî servescă! Căci eii astă dată voiii trăc Vet». 15.
Cxp. 4. 91.
—

a Cap. 8. 1.
b Cap. 8. ii.

c
,1
c
/

Cap. 7. 1.
| i Cap. 8. 18, 19.
Cap. H. 22.
2. Tini. 3. '.>.
Ps. 78. W.
j Cnp. i. 21.
Cap. 7. 14. fr Ii (Jap. 8. 20.
S. 32.
( Cap. 8. 10.
<7 Apoc. 16. 2.
m Cap. 3. 20.
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Vodo cap. 14.
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mete tote plagele mele preste tine şi preste
servii tei şi preste poporulii teii, ' ca să cunosci, că nu e altulii asemenea mie preste
toţii pămentulu. Că eu acumii mî-aşu pute
"' intinde mâna mea şi să te batii cu morte
pre tine şi pre poporulii teii, şi tu să fii
perdutu de pe fac.a pământului. Dară eii
" pentru aceea te laşii să trăescî, pentru ca
sâ-ţî aretu puterea mea, şi ca numele
meu să se facă cunoscuţii preste toţii pămcutulu. Aii te rnaî scoli tu asupra poporului meii, ca să nu-lu laşi să mergă V
Ecce, eu mâne toţii la acesta oră voiii face
să cada grândină mare forte, cuinii nu a
foştii asemenea in Egiptu din diua m care s'a
întemeiaţii şi până astădî. Acumii dară, trămete să adune şi tote vitele tale, şi toţii ce
ai tu pe câmpii ; că toţi omenii şi tote vitele
câte se vorii afla pe câmpii şi nu vorii fi
strânse iu casă, cădendîi preste d'îuşiî grân
dină, vorii muri.
Acela d'iutre servii luî Faraonii, care se
temu de cuventulu luî lehova, 'şî scăpa pre
servii şei şi vitele sale in casă. Dară care
nu lua aminte la cuventulu luî lehova 'şî
lăsa pre servii seî şi vitele sale pe câmpii.
Şi lehova dise luî Moisi: Intinde-ţi mâna
ta spre ceriii, şi va cade " grândină preste
toţii pămentulu Egiptului, preste omeni şi
preste vite şi preste totă erba câmpului in
păme'ntulu Egiptului. Moisi dară întinse
toegulii şeii spre ceriu; şi f lehova dede tu
nete şi grândină, şi focu fugîa pe pămeutii, şi
ploua lehova grândină preste pămeutulii Egiptuluî. Şi era grândiuă şi focu ardetorii in
grândină, aşa de mare că asemenea nu a mai
foştii in totu pămentulii Egiptului, de câudii
a staţii pe d'îusulu poporu. Şi grândina
lovi iu totu pămeutulii Egiptului totulii de
pe câmpii, de la omii pâuă la vită; mai «lovi
şi totă erba câmpului, şi strica toţi arborii
de pe câmpu. r Numai iu pămentulu Goşenu,
unde craii fiii luî Israelii, acolo nu a foştii
grâmlină.
Şi Faraonii trâinese să chîarne pe Moisi
şi pre Aarouii, şi li dise: Eii acesta data
•-amu păcătuiţii; 'lehova este drepţii, dară eii
şi poporulii meii suntemu vinovaţi ;
" Ilugaţi-ve dară luî lehova, (că acumii ajunge,)
ca să nu mal fie tunete şi grâudină; şi eii
ve^ voiii lăsa să mergeţi, şi nu veţi mai remâue. Şi Moisi dise cătră d'îusulii: îndată
ce voiii eşi din cetate, 'mi voiii '' întinde ma
nele mele cătră lehova, yt tunetele vorii în7». 17. & 10J. ! r
32. & 148. 8.
Isn 30. 'M.
Kzec. .'18. 22.
Apoc. 8. 7.
j
.7 P». 105. 33.

Cap. 8. 22. &
9. 4, fi. & 10.
2.'!. & 11. 7. &
12. 1.1.
Iu. .12. lh, IU.
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Pi. 129. 4. &
145. 17.
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u Cap. H. 8, 28.
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CAP. 9, 10.
ceta, şi grândina nu va maî cade, ca tu să
30 cunosci, că x a lui lehova este pămentulu. Câtiî
peutru tiue şi servii teî, 'J sciu biae că încă
uu ve temeţi de lehova Dumnedeu.
31
Şi iuulu şi ordulii fură bătute, că z ordulii
32 înspicase, şi inulii înflorise. Dară grăulii
şi alaculil uu se stricară, peutru că aceste
se făcură, maî tărdiîi.
33
Şi Moisi eşiudii de la Faraonii afară din
cetate, 'şl " întinse manele sale cătră lehova,
şi tunetele şi grâudiua încetară, şi ploia nu
34 se mai versâ pe pământii. Şi Faraonii vedeudu că ploia înceta, precumii şi tunetele
şi grândiua, adaose a păcătui, şi-şi înver35 tosâ anima sa, elii şi servii Inî. Şi aşa * ânima luî Faraonii învârtoşându-se, elu nu
laşa pre fiii luî israelii să mergă, după curuii
disese lehova prin Moisi.
A opta plagă — lucuste.

10 Ol lehova dise lui Moisi: Intră la Faraonii*
^ "că eii amii învârtoşată anima luî şi ani
ma serviloru lui, 6 pentru ca sa f'acii intre
2 d'inşii aceste semne ale nielo ; Şi pentru
ca c tu să spui iu urechiele iiiiiluî teii şi ale
tiiuluî tiîuluî teii cele ce amu făcuţii eu in
Egiptu, şi semnele mele cari le-amu făcuţii
in inediloculu lorii, şi să cunosceţî că eii
»unt lehova.
3
Moisi dară şi Aaronu intrară la Faraonii,
şi-î dise: Aşa elice lehova, Dumnedeulu Ebreiloru: I'ână câudu nu vei voi tu dde a te
umili înaintea mea? Lasă poporulu meu
4 să mergii, ca să servesc» niie; Că dacă
nu vei voi d'a lăsa poporulu meu, ecce eu
mâne voiii trămute ' locuste in cupriusulu teu;
~ Şi voru acoperi totă fac.a pământului, aşa
IÎĂ păinentulii nu se va vede ; şi •'vorii mânca
Uita remăşiţa ce a scăpaţii şi ce vî-a ră
maşii de grândina; şi vorii mânca şi toţi
ti arborii ce vi înverdescii pe câmpii; Şi y vorii
imple casele tale, şi casele tuturora ser
viloru teî, şi casele tuturorii Egipteniloru,
ceea ce n'au vedutu părinţii teî. nici pă
rinţii păriuţiloru tei, de cândii sunt pe pâmentu până in diiia de astă-dî. Şi iutoreendu-se se duse de la Faraonii.
7
Şi servii luî Faraonii diseră lui: Până
când u va fi uouî * cursă acestii ornuV Lasă pre
omeni să mergă şi să servescă lui lehova
Durune^leulu lorii. Aii nu vedi tu încă, că
H Egiptulii ex/e perdutu. Şi ei întorseră pre
Moisi şi pre Aaronu la Faraonii, care li dise
lorii: Duceţi-ve, şi serviţi lui lehova Duiunex Pi. «4. I.
1 Cor. 10. *6,

Cap. 8. 12.
& Cap. 4. 21.

» Cap. 7. 4.
c Deuk 4. 9.
P». 44. 1. &
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^leulii vostru! dară cine sunt acei cari vorii
să mergă? Şi Moisi respunse: Noî vomii
merge cu teueriî noştri şi cu betrâniî noştri,
cu feciorii noştri, şi cu fetele nostre, cu tur
mele nostre şi cu ciredele iiostre ; că •' serbătore tiremu a serba luî lehova Şi elu li
dise: Aşa să fie lehova cu voi, precumii ve
voiii lăsa eu pre voî şi pre copiii voştri!
Vedeţi că cvf/elu răii aveţi. Nu aşa ; ci inergeţi voî bărbaţii, şi serviţi luî lehova, că
acesta aţi şi ceruţii. Şi-î goniră pre eî afară
de la Faraonii.
Şi lehova dise luî Moisi: •>' Intinde-ţî mâna
ta spre pămentulu Egiptului pentru locuste,
ca să vină preste pămentulu Egiptului, şi
* să mănânce totâ erba pămentuluî, totu ce
a mai rămasă de grândina. Şi Moisi 'şi
întinse toegulii şeii spre pămeutulii Egiptu
lui; şi lehova aduse preste pămentii unii
ventu de resăritu totă diiia aceea şi totă
noptea ; şi demâneţă acelii ventii de resăritu
aduse locustele. Şi Mocustele veniră preste
toţii pămentulu Egiptului, şi se aşedară in
toţii ţinutulii Egiptului in aşa mare mulţi
me, îucâtu ""înaintea loru nicî odată n'au maî
foştii atâtea, şi nicî după aceste voru maî
ti atâtea ; Că ele " acoperiră privirea a toţii
pămentulu, şi pămentulu s'a întunecaţii, şi ele
" mâncară totă erba pămentuluî, şi tote fruptele pomilorii, pre cari grândina le maî lăsase:
Nu reinânea nimica verdeţă pe lemne, nicî iu
erba câmpului, in toţii pămeutulii Egiptului.
Şi Faraonii chiămâ curendii pre Moisi
şi pre Aaronu, şi li dise: P Pecătuit'amii luî
lehova Dumnetjleulii vostru şi voiiî. Erii acumii, rogu-te, ertă-rnî pecatulii meu numai
astă-dată; şi '' ve rugaţi luî lehova Dumne
deulu vostru, ca elii să depărteze de la mine
rumaî mortea acesta. Elii dară reşi de la
Faraonii, şi se ruga luî lehova. Şi lehova
aduse unii ventu de apusii puternicii forte,
care redicâ lăcustele, şi le arunca * in Marea
Roşia: şi nici o locustă nu maî remase iu
toţii cupvinsulu Egiptului. Dară lehova ' învertoşâ anima lui Faraonii, şi elii uu lăsa
pre fiii lui Israelii.
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A nuiia plagă; iittunerecil de trei iţile ; a <}ecea
ameninţaţii.

Atunci dise lehova luî Moisi: " Intinde-ţî 21
mâna Ui spre ceriii, şi se va face iutunerecii
preste toţii pămeutulii Egiptului, încâtii întunereculu se va pute pipăi. Şi Moisi în- 22
tinse mâna sa spre ceriii, şi se făcu " întu-
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nerecii forte mare preste toţii pămentulu
23 Egiptului, trei dile. Nu se vedea umilii pre
altulu, şi nimenea nu se scula din loculu seu
trei dile ; x dară toţi fiii lui Israelu aveau lu
mină in locuinţele lorii.
24
Atunci Faraonu chîămâ pre Moisi, şi-î
y dise: Mergeţi, serviţi lui lehova, decătii nu
mai turmele şi ciredele vostre vorii remâne ;
chîarii ' şi pruncii voştri se potu duce cu voi.
25 Şi Moisi respunse: Tu vei da noiiî şi sacrificiele şi olocaustele, ca să le facemii lui
26 lehova Dumnedeulu nostru; Şi chîarii şi
vitele nostre voru merge cu noi, fără să remână măcaru unghia de ele; că dintr'îusele avemii să luămii, ca să servimu lui le
hova Dumnedeulu nostru; şi noi nu scimii
cu ce vomu servi lui lehova, până ce nu
vomii merge acolo.
27
Şi lehova "învârtoşa* anima lui Faraonu,
28 şi elii nu voi să-î lase să mergă. Şi Fa
raonu dise Iul Moisi : Du-te de la mine, şi
te feresce, ca tu mai mulţii să nu vedi faţa
mea; că in diiia, in care vei vede faţa
29 mea, vei muri. Atunci Moisi respunse : Bine
ai disii! 6Eu mai mulţii nu voiii vede faţa ta.
11 Ol lehova dise lui Moisi: încă o plagă voiii
J^ mal aduce preste Faraonu şi preste Egiptii; ţi elii după acesta ve va lăsa d'aicî;
ba, ° cându ve va lăsa, elu încă ve va goni cu
2 gonă. Acumu dară spune in audulu popo
rului, ţi-î ţft, ca să împrumute fie-care de la
vecinulu şeii, şi fie-care femeă de la vecina sa,
3 * vase de argintii şi vase de aurii. c Şi lehova
făcu ca poporulii seu să afle charii in ochii
Egipteniloru. Şi omulu d Moisi se făcu mare
forte in pămentulu Egiptului iu ochii servilorii lui Faraonu şi in ochii poporului.
4
Şi Moisi dise: Aşa dice lehova: ePe la
medîloculii nopţii acesteia voiii trece eii prin
5 medîloculii Egiptului: Şi •'toţii ânteiu-născutulii va muri in pămeutulii Egiptului, de
la ânteiu-născutulii lui Faraonu care şede
pe tronulii seu, şi până la ânteiu-uăscutultt servei care şede la răşniţă, şi toţi âu6 teiu-uăscuţiî viteloru : » Şi va fi bocetii mare
in toţii pămentulii Egiptului, căruia ase
menea n'a mai foştii, şi asemenea căruia nu
7 va mai fi. * Dară asupra tuturora fiiloru lui
Israelu ' nici unii câne nu va ascuţi limba sa,
nici asupra omeniloru nici asupra viteloni ; ca
să cunosceţî, câtă despărţire a pusii lehova
8 între Egipteni şi Israeliţî. Atunci i toţi aceşti
servi aî tei vorii veni la mine, şi se vorii pro
sterne mie, dicândii: Eşî tu şi poporulii în
x
y
i
a
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Vers. 10.
a Cap. 12. 31.
Vers. SO.
33, 39.
Cap. 4. 21. & b Cap. 3. 2S. &
12. 35.
14. 4, g.
Ii Ebr. 11. 87.
c Cap. 3. 31. &
12. 36.

PB. tOfi. 4<i.
d 2 Sara. 7. !>.
Est. 9. 4.
« Cap. ÎS. 18,
as, 2«.
Amoii 5. 17.
/ Cap. 12. 12,

a».

Anion 4. 10.
g Cap. 12. 30.
Amos 5. 17.
A Cap. H. 22.
i Io». 10. 21.
j Cap. 12. 33.
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tregii, care-ţî urmeză ţie ; şi eii atunci voiii eşi.
Şi elii eşi de la Faraonu, aprinşii de mânia.
Şi lehova dise lui Moisi: * Faraonu nu 9
va asculta de voi ; pentru ca ' minunile mele
să se îmmulţescă in pămentulu Egiptului.
Şi Moisi şi Aaronii făcură tote aceste 10
minuni înaintea lui Faraonu ; m dară lehova
învertoşâ anima lui Faraonu, şi elii nu lăsa
pre fiii lui Israelu din pămentulu lui.
Instituirea Pascelorii.

SI lehova vorbi cătră Moisi şi câtrii Aa- 12
ronii in pămentulu Egiptului, dicendii:
" Acesta lună ca fi, voiiî începutulii luneloru ; 2
ea va fi voiiî ânteîa d'iutre lunele anului.
Spuneţi la totă comunitatea lui Israelu, 3
dicendu : In ţliua a decea a acestei luni fie
care din ei să îee câte unu mnelu dupre
casele părinţiloru, câte unii miielii de fotă
casa. Şi dacă o casă va ti pre mică, ca 4
să mănânce unii mnelii, atunci părintele să
îee şi pre vecinulu seu, celii mai aprope
de casa sa, dupre numerulu sufleteloru; du
pre mâncarea fie-căruîa să numeraţî la unii
mnelii.
Şi mnehilu să vî fie * fără defectu, nia- 5
sculii, de unii anii, d'intre oi şeii şi d'intre
capre sâ-lii luaţi. Şi să-lii păstraţi până 6
la a " patru-spre-decea di a acestei luni ; şi
atunci totă adunarea comunitate! lui Isra
elu să-lii juughie intre amîndiioe serele.
Şi voru lua din sângele Iul, şi-/iî voru 7
pune pe amîuduoî uşîorii uşeî, şi pe pragulu de susu in casele in eari-lu vorii mânca.
Şi-î vorii mânca carnea lui iu noptea aceea, 8
friptă la focii şi cu d azime, ţi cu erburî &mari 'Iii vorii mânca. Şi dintr'însulii să nu 9
mâncaţi nimica crudii, nici fertii in apă, ci
6 fripţii la focii, capulii cu picîorele lui şi cu
măruutaele lui. J'Şi dintr'însulii nimica să 10
nu lăsaţi pe a diioa di, şi dacă va reiuâue
ce-va până a diioa di, cu focu să o ardeţi.
Astii-feliu să-lii mâncaţi pre olii; Fiwdu-vt. 11
cop'scle vostre încinse, încălţămintele iu pi
cîorele vostre, şi toegele vostre in mână, şi
să-lii mâncaţi cu grăbire; că este "pasca lui
lehova.
Că eii in uoptea acesta voiii ''trece prin 12
pămentulii Egiptului, şi voiu bate pre toţii
ânteiu-născutulii din pămentulu Egiptului, de
la omu până la vită; şi voiii face judecata
'tuturoru deilorii din Egiptu: •> Eii lehova. Şi 13
sângele acela va fi voiiî seninii pe casele acele in cari veţi Ji; ca eii ve^endii sângele,
( Cap. 7. 3.
m Cap. 10. 2<),
27.
Rom. 2. 5. &
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a Cap. 13. 4.
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să trecu pe lungă voi, ca voiiî să nu se
iutemple plagă perdetore, cândii voiu bate
pămentulu Egiptului.
Şi acesta da să fie voiu k spre amintire,
ca să păziţi pre ea ' serbătore lui lebova ;
ca * lege perpetuă intre generaţiunile vostre
o veţî păzi. " Şepte (jlile să mâncaţi azime :
din diiia d'ânteîa să scoteţî toţii ce este
dospiţii din casele vostre, pentru că totu
cela ce din diua d'ânteîa şi până intr'a şeptea di va mânca pane dospită, ° sterpi-se-va
sufletulu acela din Israelu. Eru diiia d'ân
teîa se va Pprochîăma sântă, şi diua a şeptea şi se va prochîâma sâută; nici o mun
că să nu faceţi in acele flile, fără numai
câte sunt de nevoia spre mâncare pentru fiecare sufletu. Voî dară să păziţi azimele, că
eu ?in acesta di amu scoşii oştirile vostre clin
pămentulu Egiptului; păziţi dară diiia acesta
ca lege perpetuă între generaţiunile vostre.
r In ânteîa lună, in a patru-spre-dece di a luneî d'âuteîa de cu seră incependu, veţi mânca
azime până la diiia diioe-decî şi una ale acestei luni, sera. • Şepte dile dospiţii să nu
se afle in casele vostre ; că totu celii ce va
mânca dospiţii, 'sterpi-se-va sufletulu acela
din comunitatea luî Israelu, fie acela străinii
seu moscenu. Nimica dospiţii să nu mâncaţi,
fi in tote locuinţele vostre să mâncaţi azime.
Păzirea Parcelarii.
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27

Atunci Moisi chiăniâ pre toţi bătrânii
lui Israelu, şi li dise: " Alegeti-vî, şi luaţi
vouî câte unii mnelii, dupre familiele vostre, şi-lii junghiaţi pasca. "Şi luaţi mâuuuchiu de isopii, ŞI-/M miieţî iu sângele
celii din stracbină, şi cu acelii sânge din
strachină * ungeţi pragulii şi cei duoî uşîorî aî useî; şi nimenea să nu esă pe uşa
casei sale până demâneţă. 'J Căci lehova va
trece, ca să bată pre Egipteni, şi va vede
sângele pe pragii şi pe cei duoî uşîorî, şi
ra trece lebova pe lungii uşă, şi * nu va lă
sa pre " perdetorii să intre in casele vostre,
ca să re bată. Voi dară păziţi lucrulu acesta ca lege pentru voi şi pentru fiii vostri in eternii. Şi va fi, câudu veţî intra
in pămentulu, pre care lehova 'Iii va da
vouî, 6cumu a disii, veţi păzi cultulii acesta
'Şi va fi, cândii vorii dioe voiiî fiii vostr
Ce feliii de culţii este acesta? Voî veţî di ,
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1 Cor. 10. 10.
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12.

ce: d Acesta e»te sacrificîulii de pască luî le
hova, care trecu in Egiptii pe lungă casele
fiilorii luî Israelu, câudu bătu elii Egiptulu,
eru casele nostre le mentui. Şi poporulu 'şi
' pleca capulu şi se prosternu. Şi fiii lui îs- 28
raelu se duseră, şi f făcură, după cumii or
dinase lehova lui Moisi şi luî Aaronii; eî
aşa făcură.
Mortea ănteiii-născuţiloru Eyipteniloru. Ple
carea fsraeliţiloru din Egiptii.; Sânţirea
celorit ânteîă-n&ftcuţi.

"Şi la medulu nopţii *bătu lehova totu
âuteîu-născutulu iu pămentulu Egiptului, ' de
la âuteiu-născutulii luî Faraonii care şedea
pe tronulii luî, până la ânteiii-născutulu
captivului din închisore, şi toţii ânteiii-născutulfl vitelorii. Şi Faraonii se scula in noptea aceea, elii şi toţi servii luî şi toţi Egipteniî, şi se făcu •>' bocetii mare in Egiptii ;
că nu era casă, in care *a nu jie morţii.
Şi * elii chîărnâ pre Moisi şi pre Aaronu noptea, şi li dise: Sculati-ve, *i eşiţî din po
porulu meii, l voi şi fiii luî Israelu ; mergeţi
şi serviţi luî lehova, cuinii aţi disii. '"Luaţi-vi
şi turmele şi ciredele vostre, curau aţi disii;
duceţi-ve şi me " bine-cuventaţi şi pre mine.
" Şi Egiptenii silîau pre poporii forte, şi
se grăbîaii să-lii facă să esă din ţeră: căci
diceaii: pToţî perimii. Şi poporulu lua aluatulii şeii, mai 'uainte de a se dospi, cu
covăţele lorii legate in vestmintele lorii pe
umerî. Şi fiii luî Israelu făcură dupre cuventulii lui Moisi, şi împrumutară de la Egiptenî '' vase de argintii şi vase de aurii şi
vestminte. ' Şi lehova făcu ca poporulu seu
să afle charii la Egipteni, şi eî li imprumutară lorii; şi axa * eî despoîeră pre Egiptenî.
Şi 'fiii lui Israelu plecându din "Riimesesu
veniră la Succotii, ca la '' şese sute de mii
de bărbaţi pedestri, tară de copii. Şi cu
eî eşi amestecătură mare de străini, şi
turme de oi şi de boi, vite multe forte. Şi
eî din aluatulu ce 1'aîi scoşii din Egiptii
aii copţii turte de axime; fiiudii-că nu era
dospiţii; că eî * fiind ii goniţi de Egipteni sii
esă, nu putură să intărdie, şi hrană nu-şi
putură pregăti.
Eru locuirea fiilorii lui Israelu, câta aii
locuiţii in Egiptii, fu » patru sute şi trei-decî
de ani. Şi a foştii, că la încheiărea u paPa. 78. «.
11. 5.
j Cap. 11. B.
d Vor». 11.
Prov. HI. 1.1.
e Cap. 4. 31.
Amos. S. 17.
/ Ebr. 11. 28.
q Cap. 11. 4.
Iac. 2. 13.
h Num. 8. 17. & k Cap. 11. 1.
33. t.
Pi. 105. 38.
P». 7H. SI. & 1 Cap. 10. 9.
I0.">. 31!. &13.'i. m Cap. 10. H6.
H. & 136. 10. n Fac. ii. 34.
i Cap. 4. 23. & o Cap. 11. 8.

l'«. lO.i. .'W.
p Fac. 20. 3.
./ Cap. 3. 24. &
M. 2.
r Cap. 3. 21. &
11. 3.
• Fac. 15. U.
Cap. 3. 22.
P«. 105. 37.
t Num. 33. 3, 5u Fac. 47. 11.
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31
32
33
34
35
36

37
38
39

40
41

v Fav. 12. 2 &
46. 3.
Op. W. 2li.
Nuni. 1. 48. &
11. 21.
i Cap. 6. 1. &
11. 1.
Vere. .13.

y Far. 15. 13.
l-'apt. 7. 6.
(tal. 3. 17.
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tru sute şi treî-decî de ani, tocmai intr'nceîaşî di, " tote oştirile luî lehova eşiră din
păinentulu Egiptului.
42
Acesta este " noptea, ce trebue a se păzi
lui lehova, căcî atunci î-a scoşii elii pre
d'înşiî din pămentulu Egiptului; acesta este
noptea, ce trebue a se păzi luî lehova de
cătră toţi fiii luî Israelîi iu geueraţiuuile lorii.
43
Şi lehova (,lise lui Moisi şi luî Aaronu:
Acesta este b legea pasceloru: nici uuîi străinii
44 nu va mânca diutr'însa. Dară toţii servulii,
cu argintii cumpăraţii, după ce-lu veî " cir45 cumcide, va mânca dintr'însa. '' Străinii şi
46 năiniitu nu va mânca dintr'însa. Pasca se
va niânca iutr'o singură casă, şi din carnea
eî nu veţi scote nimica afară din casă ; • şi
47 osii dintr'însa să nu sdrobiţî. -^Totă comu48 nitatea luî Israelu va face acesta. Şi » unu
străinii, de va locui cu tine, şi de va voi
să facă pasca luî lehova, aceluia se va circumcide totă partea bărbătescă, şi atuucî
se va apropia elii ca să facă acesta: şi acela va fi ca şi unii moscenii alu ţereî; dară
nici unii iiecircumcisu nu va mânca din ea.
49 *0 lege va ii pentru moscenulu şi pentru
străiuulu ce va locui intre voî.
50
Şi toţi riiî luî Israelu făcură, cumii or
dina lehova luî Moisi şi lui Aarouii; eî aşa
făcură.
51
'Şi acesta a foştii tocmai in diiia aceea,
cândii scose lehova pre fiii luî lehova din
pămentulu Egiptului J dupre oştirile lorii.
13 ^i lehova vorbi cătră Moisi, dicendii:
2 k^ " Sânţescc-mî pre toţii ânteiu-uăscutulu,
pre totu celii ce deschide matricea intre fiii
luî Israelu, do, la oinii până la vită, aceia
ai mei silnt.
3
Şi Moisi <,lise poporului: *Aduceţi-vî amiute de diiia acesta, i.i care aţi eşitii din
Egiptii, din casa servituteî; că lehova °cu
mână tare v'a scoşii pre voî d'acolo. rf Inti'insa
4 să uu mâncaţi dospiţii. • Voî astă-di eşiţî
5 iu luna Abibii. Şi va fi, câudu te va f duce
pre tine lehova in pămentulu Canaiieiloru,
alîi Ileteilorii, alu Amoreilorii, alii Heveilorii şi alii Icbuşeiloru, pre care elii » cu jurămentu l'a promisii părinţiloru teî, că ţi-lii
va da ţie, in pămentulu in care curge lapte
şi miere, atunci * să păzescî acestii culţii iu
6 luna acesta. ' Şepte dile să mâncaţi azime,
şi iutr'a şeptea di să fie serbătore luî le7 hova. A/imc să mâncaţi in cele şepte dile,
şi i să nu se vedă la tine dospiţii, nici măt Cap. 7. 4Ver». 51.
a VfiileDeut.16.
6.
b Num. 9. 14.
r Fac 17. 12, 13.
d Lov. 22. 10.
r Num. 9. 12.
loan 18. 33,36.
/ Ver». 6.

Num. 9. 13.
g Num. 9. 14.
>i Num. 9. 14. &
18. 15, Ifi.
Gal. 3. 28.

i Van. 41.
j Cap. 6. 26.
Capulu 18.
a Veri. 12, 13,

15.
Cap. 22. 29,
30. & 34. 19.
Lev. 27. 26.
Num. 3. 13. &
8. ÎS, 17. &18.
15.
Deut. 15. 19.
Luc. 2. 23.
b Cap. 12. 42.

Dout. 16. 3.
c Cap. 6. 1.
d Op. 12. 8.
f Cap. 23. 15. &
34. 18.
Deat. 16. 1.
/ Cap. 8. 8.
g Cap. «. 8.
h Cap. 12. »5,

carii aluatu dospiţii in tote ţinuturile tale.
Şi in diiia aceea să * spui fiiloru teî, dicendii:
Acesta facemu spre amintire de ceea ce le
hova făcu mie, cândii eşiîu din Egiptii.
Şi acesta să fie ţie spre ' semuii pe mâna
ta şi spre amintire inaintea ochiloru teî,
ca legea luî lehova să fie iu gura ta; că
cu mâna tare te-a scoşii pre tine lehova
din Egiptii. "' Să păzescî dară acesta lege in
toţi anii la timpulti seu.
Şi va ti, câudu te va duce pre tine Iehova in pămeutulii Canaueilorii, cumii a ju
raţii ţie şi părinţiloru teî, şi-lii va da ţie,
" Atunci veî trece luî lehova toţii ce deschide
matricea, şi toţii ce deschide pântecele din
tre vitele tale, şi partea bărbătescă va fi
luî lehova. Şi ° toţii ânteiti-născutulii asineî
veî rescumpera cu mnelu; şi de nu o veî
rescumpera, 'î veî frânge gutulii. Dară pre
totu ânteiii-născutulu ac omîi intre fiii teî
'Iii v veî rescumpera.
'Şi va fi, dacă in viitorii te va întreba
fiîulii teii, dicendu: Ce insemneză acesta?
Tu veî dice luî: r Cu mână tare ne-a scoşii
pre noi lehova din Egiptii din casa servi
tuteî; Şi se întemplâ, ca Faraonii să fie cu
animă impetrită şi nu ne lăsa să eşimii,
atunci • lehova omorî pre toţii ânteiu-născutulii din pămentulu Egiptului, de la ânteiunăscutulii omenilorii până la ânteiu-născu
tulii vitelorii: pentru aceea sacrificii eu luî
lehova toţii ce deschide matricea, partea
bărbătescă; Erii pre totu ânteiu-nâscutulii fiiloru ineî 'Iii rescumperii. Şi acesta
va fi ţie spre ' semnu pe mâna ta şi spre
legături de amintire intre ochii teî, că cu
mână tare ue-a scoşii pre noi lehova din
Egiptu.

8
9

10
11
12
13

14

15

16

Călătoria Isrueliţilorii. t'unwnu ''i urmăresce, şi
se perde cit armata, sa.

Şi a foştii, după ce Faraonii demise pre 17
poporii, Dumuedeu nu-î conduse pro d'îuşiî
prin calea pământului Filistenilorii, de şi
era mai apropo; că Duinnedeu dise: Ca nu
cumu-va poporalii vedeudii resbelulii, să-î
" pară reii, şi eră-fi să se " iutorcă iu Egiptu:
Ci Dumnedeu x făcu ca poporuhi să ocălescă 18
pe calea din pustiiţi spre Marea Roşia. Şi
fiii luî Israelu eşiră înarmaţi din pămentulu
Egiptului.
Şi Moisi lua cu sine osemintele luî Io- 19
şefii; căcî lotffu jurase pre fiii lui Israelu,
Dent. 15. 1».
i Cap. 12. 15. Ifl.
Isa. 49. 16.
Ezec. 44. 31).
Ier. 22. 24.
j Cap. 12. ia.
o
Cap.
34. 20.
Mat.
23.
5.
k Vor». 14<
Num. 18. 15,
m Cap. 12. 14,84.
Cap. 12. 26.
16.
J Vuda veri. 16. 71 Vom. 8.
Cap. 22. 29. & p Nmn.3.46.47.
(Jap. 12. 14.
& 18. 15, 16.
.14. 19.
Num. 15. 38.
7 Cap. 12. 26.
Lev. 27. 26.
Dout. 6. 8. ft
Dent. 6. 20.
Num. 8. 17. &
11. 18.
loi. 4. 6, 21.
18. 15.
Prov. 1. 9.

T
s
i
ii

Ver.1. 3.
Cap. 12. 29.
Vfrs. 9.
Cap. 14. 11,
18.

v Dout. 17. 16.
x Cap. 14. 2.
Num. 33. 6,
ete.
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CAP. 13, 14.
dicendu: *Dumnedeu ve va cerceta pre voi,
si voi veţi duce osele mele de aici.
20
Şi - plecândii din Succotii, tăbe'râră in
Ethainu, carele exte la marginea pustiîuluî. j
21 Şi " lehova mergea înaintea lorii, <,liua in
stâlpii de uuorii, spre a li arăta calea, erii
noptea in stâlpii de focii, spre a lumina
lorii, ca eî să potă merge diua şi noptea:
22 .Stâlpulu de uiioru nu se depărta diua de dina
intea poporului, nici stâlpulu de focii noptea.
14 O l lehova vorbi cătră Moisi, dicendu : Spu2 ^ ne fiilorii lui Israelu, ° ca să se întorcă, şi
să tâberescă înaintea 6 Pihahirotuluî, intre
c Migdolii şi mare, fac,ă cu Baalu-Xefonu ;
in clreptulu luî să tăberâţî, lungă mare.
3 Că Faraonii va dice despre fiii luî Israelu :
d Ei s'au rătăciţii prin ţeră, pustiîulii î-a în4 chisu. Şi • eii voiu învertoşa anima luî Fa
raonii, ca elu să-î urmărescă pre ei; şi eii
/me voiu glorifica in Faraonii şi in totă ar
mata lui ; » şi Egipteuiî voru cunosce că eii
»unt lehova. Şi ei făcură aşa.
5
Şi dându-se in scire regelui diu Egiptii, că
poporulu fuge, A anima luî Faraonii si a serviloru lui iu privirea poporului se schimba,
şi diseră: Ce este acesta ce amii tăcuţii noi,
de amii lăsaţii pre Israelu să mergă şi să
6 nu mai servescă noiiî? Şi elii înhăma la
cam Iu şeii, şi lua poporulu şeii cu sine;
T !ji lua ' şese sute de care alese şi tote ca
rele din Egiptii, şi preste tote puw căpitf tenii. Şi lehova i învârtoşa anima luî Faraonu, regele Egiptului, şi ei urmăriră pre fiii
lui Israelu. Dară * fiii lui Israelu eşiră cu mână
'J iualtă. Şi ' Egiptenii urmăriră pre eî, toţi caii
şi carele luî Faraonii şi călăreţii luî şi totă ar
mata; şi'î ajunseră, tăberâţî fiindii la Pihahirotu lungă mare in dreptulu Baalu-Zefonuluî.
10
Şi cândii Faraonii se apropia, fiii luî
Israelu 'şî rădicară ochii, şi ecce Egiptenii
veniaii in urma lorii; şi fiii luî Israelu se
11 U'iuură'lorte, şi '"strigară cătră lehova: * Şi
diserâ lui Moisi: Aii nu erau morminte in
Kgiptu, de ne-aî scoşii pre noî să murimu
iu pustiiiiV Ce este acesta ce nî-aî făcuţii
12 noiiL, că ue-aî scoşii din Egiptii V "Au nu
era acesta cuveutulu, care 1'ainu vorbiţii că
tră tine in Egiptii, dicendu : Lasă-ne, şi
Tomii servi Egiptenilorii 'i Că mai bine era
pentru noî, ca să serviniii Egipteuilorii, decâtu să murim u in pustiii!.
1 F*t. 50. *5.
Io». U. U.
Fapt. 7. 1«.

'
|

P». 78. 14. &
9». 7. i 10S.

• NMQ. M. S.
• C»p. M. 19.
M. t tf>. 38.

X«m.9. ÎS. 4
io. M. Ir 14.
14.
DnL 1. 93.
ifeoo. 8. Iii,
1».

a
"i
f
d
c

7. S.
( Cap. 15. !).
/ Ca|i. 'J. 16.
lo«. M. 6.
39.
Ver». 17, 18. ta Io». *«. 7.
Koin.il. 17, i2,
Ncem. i). !l.
Iu. 4. 5.
1 Cor. 10. 1.
23.
P». 34. 17. &
—
g Cap. 7. 5.
107. 6.
h l'». 105. Z».
CVipuZii 14.
n Pa. 10B. 7, 8.
ti Cap. 5. 21. &
Cap. 13. l".
t Cap. 15. 4.
Num. .13. 7.
j Ver«. 4.
«. ».
Iw. 44. 1.
*. Cap. 6. 1. & i p t C'ron. 20. 15,
13. 9.
17.
Pi. 71. 11.
Cap. 4. 31. k
Num. 3». 3.
I«a.4I. 10, 13,

Atunci Moisi dise poporului: p Nu ve te- 13
ineţî, puueţi-ve şi asceptaţî să vedeţi mentuirea cea de la lehova, pre care o va face
vouî astădî: Că aceşti Egipteni, pre cari
'î vedeţi voi astădî, nu-i veţi mai vede in
eternii. « lehova se va lupta pentru voi, voi 14
deci r tăceţi.
Şi lehova dise lui Moisi: Ce strigi cătră 15
mine V di fiiloru lui Israelu, ca să plece. Eru 16
tu * redică-ţî toegulii teii, şi-ţî îutiude mâna
ta spre mare, şi o despică pre ea; .şi fiii
lui Israelu voru trece prin mure pe uscaţii.
Că ecce eii voiii ' învertoşa anima Egipte- 17
nilorii, ca eî să intre in urma lorii, şi eii
mă voiii " glorifica întru Faraonii, şi întru
totă oştea luî, in carele luî si in călăreţii
luî. Şi Egiptenii " vorii cunosce, că eii svnt 18
lehova, cândii ine voiu glorifica întru Fa
raonii, in carele şi călăreţii luî.
Atunci ângerulii Domnului, * carele mer- 19
gea înaintea taberei luî Israelu, pleca, şi
merse in urma lorii; şi stâlpulii do niioru
se rădica d'inaintea lorii, şi stete d'iuapoîa
lorii. Şi elii veni intre tabăra Egiptenilorii 20
şi intre tabera luî Israelu. Şi '•> elii pentru unii
era miorii întunecosii, eru altora li lumina
noptea, încâtu uuiî de alţii nu se apropiam
totă noptea.
Şi Moisi s îutindeudu-şi mâna sa spre 21
mare, lehova printr'unu veiitii de resăritii
făcu ca marea să se retragă totă noptea,
şi ° marea o făcu uscată, şi apa se * despica.
Şi cfiiî luî Israelu mereeră in medî-loculu '22
mărcî pe uscaţii ; şi apa li era loru ca unii
'' părete d'a drepta şi d'a stânga.
Şi Egiptenii luându-se după d'înşiî, in- 23
trară in urma loru in mare, adecă toţi caii
luî Faraonii, carele lui şi călăreţii luî. Şi 24
era pe la veghiărea demâneţcî, şi ' lehova
din stâlpulu de focii şi de celii de miorii
căuta asupra armatei Kgiptenilorii, şi armata
Kgiptenilorii o turbura; Şi depărta rotele 25
careloru lorii, incâtii le duceaii cu greutate.
Atunci diseră Egiptenii : iSă i'ugimii de d'inaiutea luî Israelu, că lehova J se luptă pen
tru d'îuşiî asupra Egiptenilorii! Şi leho- 26
va dise luî Moisi: » lutindc-ţi mâna ta spre
mare, şi apa se va întorce preste Egipteni,
preste carele lorii şi presto călăreţii loru.
Şi Moisi 'şi întinse mâna sa spre mare, 27
şi marea despre diiiă se * intorse in puterea
14.
.; Ver». a5.
Di-ut. 1.30. &
.1. »2.* 20.4.
Io». 10. 14, 42.
& 2.1. 3.
2 C'ron. «0. 29.
X.wm. 4. 20.
lua. 31. 4.
r l«a. 3(1. 15.
< Ver». 21, 2fi.
Cap. 7. 19.

l Vers. 8.
Cap. 7. 3.
u V«r«. 4.
v Vftru. 4.
x Cap. 13. 21. &
23. 20. & 32.
.11.
Num. 20. 1«.
I«a. 63. 9.

J V.'1-fl. Ifi.
a P». (i(i. 6.
* Cap. 15. 8.
Io». 3. 16. &
4. ÎS.
Nciem. 'J. 11.
V». 74. 13. &
lOIi. 9. illl.
.1. '
y Vede Iu. 8.
l»a. 63. 12.
14.
| t Vor». 29.
2 Cor. 1. 3. | (;ap. 15. 1». |

Num. 3:i. 8.
P», (iii. ii. & 78.
13.
Iu 63. 16.
1 Cor. in. 1.
Ebr. 11. 2».
d Hali. 3. II).
t Vodă P«. 77.
17, ntc.
/ Vor». 1 1
a Veri. 1".
Ă Io». 4. 18,
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28

29
30
31

sa la locuia eî; şi Egiptenii fugindii o intimpinară. Aşa lehova ' arunca pre Egipteni in
medî-loculu măreî. Şi J intorcendu-se apa înnapoi, * acoperi carele şi pre călăreţii din totă
oştea lui Faraonii, cari intraseră după Israeliţî
in mare; nici umilii dintr'înşiî nu mai rămase.
Dară ' fiii lui Israelu trecură pe uscaţii prin
medl-loculu măreî, şi apa lî-a fostă lorii pă
rete d'a drepta şi d'a stânga.
Astii-feliu "' meutui lehova pre Israelu in
diiia aceea de mâna Egipteniloru, şi Israelu
"vedu pre Egipteni morţi pe ţermulu măreî. Şi Israelu vedu mâna cea tare, care
lehova o arăta iu contra Egipteniloru. Şi
poporulu se temu de lehova, şi " credu lui
lehova şi lui Moisi servulu seu.
Cântarea fnloră lui Israelă.

15 4 TUNCl " Moisi şi fiii lui Israelu cântară
J\^ acesta cântare lui lehova, şi diseră:
Voiu 6 cânta lui lehova, că măreţu s'a
[măritu,
Pre calu şi pre călăreţi 'î-a aruncaţii in mare.
2 Tăria mea şi c lauda mea este lehova,
Şi-mî fu mie mântuire.
Acesta este Dumnedeulu meu, şi-lu voiii lă[uda pre d'însulu;
Dumnedeulu d părintelui meu, şi-lu voiii ' înălţa
[pre d'însulă.
3
lehova este J reshoinicii mare, lehova este
[«numele lui;
4 Carăle lui h Faraouii şi oştea lui a aruncaţii
[in mare,
'Aleşii şi căpiteniele lui s'au afundaţii in Ma5 J Aduncimea i-a acoperiţii pre eî, [rea-Roşiă.
* Afondatu-s'au întru adunciine, ca şi o petră.
6 'Drepta ta, lehova, s'a măritu priu tăria;
Drepta ta, lehova, a starămatu pre ueamicu.
7 Prin mărimea "' majestăţei tale sdrobescî tu
[pre împotrivitoriî tei;
Tu trămeţî mânia ta, care-i " mistuesce ° ca
| pre inirisce.
8 f La, suflarea uârilorii tale apele s'aii gră[înăditii ;
Şi ''fluvie curgători aii staţii ca o movilă,
Inchîegatu-s'au adâncurile iu medî-loculii
[măreî.
9 rNeamiculu dicea: Voiu urmări, 't voiii ajunge,
Voiu * împărţi prada, sufletulii meii se va să[tura de d'îuşiî,
i
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Trage-voiu sabia mea, mâna mea 'î va stârpi.
Tu ai ' suflaţii cu suflarea ta, si " marea î-a
- [acoperita pre d'înşiî,
Cu plumbulu s'aii afundaţii in ape puternice.
"Cine este asemenea ţie intre deî, lehova?
Cine este ca tine x măreţu in sânţire,
înfricoşaţii in laude, » făcătorii de minuni?
Intins'aî * drepta ta, si pămentulu î-a inghi[ţitu pre d'înşiî.
Tu prin îndurarea ta aî "conduşii poporulu
[acesta, pre care l'aî mentuitu,
Şi cu puterea ta Y?« îndreptaiîu la * locuinţa
[ta cea sântă.
e Audit'au poporele, si s'aii cutremuraţii,
d Tremuru a cuprinsa pre locuitorii Palestinei.
'Atunci se turburară ^domnitorii Edemului,
Cutremurii a cuprinşii pre » puternicii din
Se topiră * toţi locuitorii Canaanuluî. [Moabii;
' Să cadă preste d'înşiî mare cutremurii şi frică,
De mărirea bracului teu să stee amuţiţi
[J ca petră.
Până ce va trece poporulu teu,î, lehova;
Până ce va trece poporulu, pre * care tu faî
[rescumperatu.
Să-i duci pre d'inşiî, şi să-î 'plânţî pe mun[tele moscenireî tale,
In loculu pre carele tu /'ai gătiţii ţie spre
[locuinţă, letova,
In m sanctuarulu, pre care manele tale l'aii a[şedatii, Domne!
" lehova va împăraţi iu eternii şi perpetuu.
Căci " caii lui Faraonii cu carale sale şi
cu călăreţii şei intrară in mare, şi f lehova
aduse eră-şî preste d'înşiî apa măreî; dară
fiii lui Israelu trecură pe uscaţii prin medîloculu măreî.
Şi Măria '' profetesa, r sora lui Aaronu, • lua
iu mâna sa timpauă; şi tote femeele eşiră
după d'însa 'cu timpane şi in chorîi; Şi
Măria li " respuuse lorii:
* Cântaţi lui lehova, că măreţu s'a măriţii,
Pre călii şi pre călăreţi î-a aruncaţii iu mare.
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Intrarea, in pustiiţi. Afara fi Klinii.

Şi Moisi redicâ pre fiii lui Israelu de la 22
Marea-Roşiă, şi se duseră spre pustiîulu
•'• Şurii ; si nierseră trei dile prin piistiîu, şi
apă nu aflau. Şi ajunseră la » Mara; dară 23
ei nu putură be apă diu Mara, că wa aP*. 71. IU. &
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CAP. 15, 16.
mară; d'acea se chîamâ numele locului ace24 luîa—Mară (amaricvune). Şi poporala * mur
mura in contra luî Moisi, dicendu: Ce vomii
25 be? Atunci elu ° striga cătră lehova; şi le
hova 'î aretâ luî unu lemnii, Jşi-lii arunca
in apă, şi apa se îndulci. Acolo c puse le
hova poporului legi şi judecăţi, şi acolo 'Iu
26 şi d cerca pre elu, Şi dise: * De vei asculta
de cuventulu luî lehova Dumnedeulu teii, şi
veî face ceea ce este drepţii în ochii luî,
şi veî lua in urechi ordinele luî, şi veî păzi
tote legile luî, eu asupra ta nu voiu aduce
nici o f boia din acele ce amu adusu asupra
Egiptului, că eu sunt lehova, «carete vindecu
pre tine.
27 * Şi veniră hi Elimii, unde erau duoe-spredece fântâni de apă, şi şepte-decî de palmi ;
şi tăberâră lungă apă.
Dăruirea Manei şi a prepeliţelor».
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SI " plecându eî din Elimu, veniră totă co
munitatea fiilorii luî Israelu in pustiîulu
* Sinii, care este între Elimu şi Siuaî, in diiia
cincî-spre-dece a luneî a duoa de la eşirea
lorii din pămentulii Egiptului. Şi totă co
munitatea fiiloru luî Israelu c murmura iu con
tra luî Moisi şi a luî Aaronu in pustiîu;
Şi li diseră lorii fiii luî Israelu: d Mai bine
să fimu muritii de mâna luî lehova in păineiitulu Egiptului, ' cându şedeamii lungă
olele cu carne, ţi mâncamu pane de ne săturamii ; că ne-aţî adusu in pustiîulu acesta,
ca totă adunarea acesta să o omorîţî cu forne.
Şi lehova dise luî Moisi: Ecce eu voiii
face să ploue vouî f pane din ceriu, şi poporulu să esă diua, şi să adune câtu 'î va fi
de ajunsu pentru acea di, ca să-î g cercii
pre eî, dacă âmblă in legea mea, seu nu.
Şi va ti, că in a şesea di să pregătescă aceea cevoru fiadusii; şi h va ti înduoitu mai
mulţii din acea ce adunau eî pentru o di.
Şi Moisi şi Aaronu diseră tuturoru fiii
luî Israelu : j De seră veţi cunosce, că lehova
v'a scosu pre voi din pămeutulu Egiptului:
Şi mâne veţi vede J mărirea luî lehova ; că
elu a audiţii murmurarea vostră contra luî
lehova; că noi * ce snntemu, de murmuraţi
contra nostră? Şi Moisi dise: Cându lehova
sera vî va da carne să mâucaţî, şi demâneţa
pane să ve săturaţi, va fi semnu, că lehova
a audiţii murmurele vostre, cu cari murmu
raţi contra luî; că noi ce suntemu? mur-
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murele vostre nu sunt contra nostră, ci ' con
tra luî lehova. Şi Moisi dise luî Aaronu:
Di cătră totă comunitatea miorii luî Israelu :
m Apropiaţi-ve înaintea luî lehova, că a audiţii
murmurele vostre.
Şi a foştii, cându vorbîa Aaronu cătră
totă comunitatea fiiloru luî Israelu, SR ui
tară spre pustiîu, şi ecce! mărirea luî le
hova se " aretâ in nuorii. Şi lehova vorbîa
cătră Moisi, dicendu : ° Amii audiţii murmura
fiiloru luî Israehl ; spune lorii, dicendu: p In
tre amînduoe serele veţi mânca carne, şi
» demâneţa ve veţi sătura de pane, şi veţi cu
nosce că eii sunt lehova Dumnedeulu vostru.
Şi sera veniră r prepeliţe, de acoperiră
tabera, erii deinâueţa jăcea unu stratii de
* rouă imprejurulu taberei. Erii după ce acelii stratii de rouă despăru, ecce deasupra
faţeî pămentuluî ' ce-va mâuuutu, desghîoc.'iiu. mânuntu ca bruma pe pământii. Şi
fiii luî Israelu vedendu, diseră unulu cătră
altulii: Mân hu (ce-l acesta)'! că eî nu scîaii
ce lucru este acela. Şi Moisi lî-a disu: " Acesta este. pânea carea v'a dat'o lehova spre
mâncare. Şi acesta e, cuventulu care l'a ordinatu lehova: Strângeţi dintr'însa, fie-care
dupre mâncarea sa, de capii câte " unii gomerii; dupre numerulu sufletelorii vostre, câte
le aveţi fie-care in cortulu seu, să luaţi. Şi fiii
luî Israelu făcură aşa, şi culeseră unulu mai
mulţii, u li 11 1 u mai puţinii. Şi după ce o
mesurară cu gomerulii, nici x cehi ce strânse
mai mulţii, n'am mai mulţii; nici celu ce
strânse mai puţinii, n'avu mai puţinii ; ci fie
care strânse dupre mâncarea sa. Şi Moisi
dise cătră d'înşii: Nimenea să nu lase dintr'acesta până a duoa di. Dară nu ascultară
de Moisi, ci lăsară unii până a duoa di, şi
acesta făcu vermî şi se împuţi; şi Moisi se
mânia pre eî forte. Aşa eî culeseră iu totă,
demâneţa, fie-care dupre mâncarea sa; şi
încăldiudu-se sorele, se topîa.
Şi in diua a şesea eî culeseră pane îudiioiţă, de capii câte diioe gomere. Şi toţi mai
marii comunităţeî veniră şi spuseră luî Moisi.
Si elu respunse lorii: Acesta este aceea ce a
$isii lehova: Mâne este y repausii, sabatu sânţii
luî lehova; Coceţî adî ce aveţi să coceţî, şi
ferheţî ceea ce aveţî să ferbeţî; şi toţii ce
va întrece, strângeţi, păstrândii pentru mâne.
Şi eî rămăşiţa o strânseră până a duoa di,
după cuinii li ordinase Moisi; şi nu se rîmCap. 6. 7.
Luc. 10. Ifi.
Num. 16. 28,
Rom. 13. 2.
29, 30.
»i Num. IC. 16.
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25 puţi, nici vermî nu se făcură intr'însa. Atuncî dise Moisi: Mâncaţi acesta astă-dî, că
astădî euff sabatulii luî lehova: acesta nu
26 veţi afla astăzi pe câmpii. Iu " şese dile să
o culegeţi, erii a şeptea di este sabatii, in
27 care nu va fi nimica. Şi a şeptea di eşiră
28 unii din poporii să culegă, si nu afiară Atuncî dise lehova luî Moisi: Până câudîi veţi
6 respinge de a pă/i ordinele mele şi legile me29 le? Vedeţi, pentru-că lehova v'a daţii vouî
sabatulii, pentru aceea vî da elii vouî in diua
a şesea pane pentru diioe dile; să seda fie
care a casă, şi nimenea să nu esă din lo30 culîi seu in diua a şeptea. Şi aşa poporulu
31 repausâ in diua a şeptea. Şi casa luî Isra
elu chîămâ numele eî Mana. Şi r ea nemrna
cu semînţa de coriandru, albii, şi area gustulu de turtă cu miere.
32
Şi Moisi dise: Acesta este ce a ordinatii
lehova: îrnpleţî unii gomerii de ea, spre a o
păstra pentru generaţiuuile vostre, ca să vedă
pânea cu care v'arnu nutriţii eii pre voi iu
pustiiu, după ce v'a inii scoşii pre voi idn pă33 mentulu Egiptului. Deci Moisi dise luî Aaronii: d Ie unii vasu, şi pune iutr'însulu unu
gomeru plinii de mană, şi o aşedă pre ea
înaintea luî lehova, spre a se păstra pentru
34 generaţiunile vostre. Şi curau ordinase leîiova luî Moisi, aşa puse Aaronu vatvlă cu
mană 'înaintea mărturiei, casase păstreze.
35 Eru fiii luî Israelu mâncară mană f patru-<Jecî
de anî, * pună ce veniră in pănientulu locuiţii :
mană mâncară eî, până ce ajunseră la hota36 rele pâmentuluî Canaanu. Eru unii gomeru
este a decea parte din Efă.
17
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din betrâniî luî Israelu, şi toegulii teii cu
care * aî loviţii fluviulu 'ţî îe iu mâua ta, şi
mergî. ' Ecce eii voiii sta «colo înaintea ta
pe petra in Horebu, şi tu vei lovi petra, şi diutr'îusa va esi apă, ca să bee poporulu. Deci
Moisi făcu aşa in vedulii bătrâniloru luî Is
raelii. Şi numele locului 'Iii chîămâ i Massa
şi Meriba (ispită ţi certă), din causa certei
fiiloru luî Israelu, si pentru-că ei au ispitiţii
pre lehova, dicendu : Ore este lehova intre
noî, au nu?
învingerea AmcdekiţUorii.

k Atunci veni Amalekii, şi se bătu cu îsraelii la Refidimu. Şi Moisi dise luî ' losua:
Alege-ni bărbaţi, şi eşî de te luptă cu Amaleku, ţi eii mâne voiii sta pe verfulti deluluî, şi m toegulu luî Dumnedeu ca fi. in mâna
mea. Şi losua făcu precurmi 'î dise Moisi,
luptându-se cu Arnaleku; eru Moisi, Aaronu şi
Hurii se suiră pe verfulu deluluî. Şi a foştii,
cândii Moisi 'şî "redicâ manele, atunci învingea
Israelu, şi cândii 'şî lăsa elii in joşii manele,
învingea Amaleku. Şi manele luî Moisi ingrăuindu-se, luară o petră, şi o puseră supţii
d msulu, şi elii şedu pe ea. Şi Aaronu şi
Hurii 'î ţineau manele luî, umilii de o parte
şi altuhl de alta; şi astu-fdiu manele luî sta
tură răximate până la apusulu soreluî. Şi
losua sdrobi pre Amaleku şi poporulu seu cu
ascuţitulu săbiei. Şi lehova dise luî Moisi:
0 Scrie acesta intr'o carte spre. amintire, şi spu
j ne in urechîele luî losua, că p eii voiii stinge
de toţii amintirea luî Amaleku de supţii ceriu.
Şi Moisi zidi altariii, şi chîămâ numele luî—
lehova Nissi (lehova Jlamvra mea): Şi dise:
Ditmneiţcii tramele apă din stanca.
Fiindu-câ mâna înălţa contra tronului luî
Ol "tată comunitatea fiilorii luî Israelu ple- lehova, lehova se va lupta contra luî Amaleku
l^ ca clin pustiîulii Sinii in călătoriele lorii, din generaţiune in generaţi une.
d u pre ordinulu luî lehova, şi tăberâră in Relelro cercetezii pre Moisi, şi-lii svătuesce
ticlimu; şi poporulu nY/iva acolo apă să bee.
pre d'îmntlu.
'' Şi poporulii se certa cu Moisi, şi-i' dicea:
letro, preutulii din Madianu, socrulu
Dă-ni apă să bemil! şi Moisi li ţtisc: Pentru
ce ve certaţi cu mine ? pentru ce c ispitiţi' pre
luî Moisi, andindu tote câte '' Dumnedcii
lehova? Şi poporulu însetoşa acolo de apă; şi făcuse luî Moisi şi luî Israelu poporulu şeii;
poporulu '' murmura contra luî Moisi, şi (Hse: scoţendii lehova pre Israelu din Egiptii; letro,
Pentru ce ne-aî scoşii pre noî din Egiptii, socrulu luî Moisi, lua pre Sepfora, femea Ini
ca să ne omorî cu setea, pre noî, pre prun Moisi, după ce elii o retrăinese pre d'însa; Şi
pre cei c diioî fii aî eî, din cari unulu se '' chîămâ
cii nostriî şi vitele mistre?
Şi Moisi 'striga cătră lehova, diccndii: Ce Gherşomii (străină), că Molxi dise: Străinii
să fnni cu cu poporulu acesta? că puţinii de ainii foştii eii in pămentu străinii. Şi celiinu ura '"ucişii cu petre. Şi lehova dise luî 1-atii se chîămâ Eliezeru (ajutondu Iul DumneMoisi : s Trecî înaintea poporului, şi io cu tine <Jeu), CĂ du ţlise: Dumnedeulii părintelui meu
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CAP. 18, 19.
ml-afoxtu intr'ajutoru, şi in'a scăpaţii de sabia
5 lui Faraonii. Şi letro, socrulu luî Moisi, veni
la Moisi cu fiii luî şi feinea sa, in pustiiu
unde tăberâse, lungă ' muntele luî Dumnedeu;
6 Şi dise luî Moisi : Eu letro, socrulu teii, vinii
la tine, şi femea ta şi cei diioî fii aî eî cu
7 d'insa. Atunci Moisi -^eşi socrului seu intru
intimpinare, şi se prosternu, şi-lii s săruta, întrebându-se unulu pre altulu de sânetate;
şi intrară in cortu.
8
Şi Moisi spuse socruluî şeii tote câte a
făcuţii lehova luî Faraonii şi Egiptenilorîi
pentru Israelii ; ţi tote nevoîele câte î-aii aflatu pe cale, şi cvmu i-a * scăpatu pre d'înşiî
9 lehova. Şi letro se bucura de totu binele
ce făcu lehova cu Israelii, că l'a scăpatu din
10 mâna Egipteniloru. Şi letro dise: 'Bine-cuventatii să fie lehova, care v'a scăpaţii pre
voî din mâna Egipteniloru şi din mâna luî
Faraonii, şi care a mântuiţii pre acestu po1 1 porii de supţii puterea Egipteniloru ! Acumii
cunoscu eu, că lehova este i mai mare de câtu
toţi deiî, * că a triumfată contra insolentei
12 lorii 'mândriei. Şi letro socrulu luî Moisi, aduse olocauste şi alte sacrificie luî Dumnedeii;
şi Aaronu şi toţi bătrânii luî Israelii veniră să
mănânce pane cu socmlu luî Moisi m înaintea
luî Dumnedeu.
13
Şi a duoa di şedu Moisi, ca să judece
pre poporu; şi poporulii stete înaintea luî
14 Moisi de demâneţă până seră. Şi vedendu
socrulu luî Moisi tote câte făcea clu popo
rului, dise: Ce este acesta ce faci tu cu po
porulii V Pentru ce şedî singurii, şi toţii po
porulu stă imprejurulu teii de demâneţă până
15 seră? Şi Moisi respunse socruluî seu: "Po
porulii vine la mine, ca să întrebe de jude16 cuta Iul Dumnedeu. Gândii aii eî °o causă,
vinii la mine ; şi eii judecii între unulii şi în
tre altulu, şi-î ^înveţii pre el statutele luî
Dumnedeu şi legile sale.
17
Atunci socrulîi lui Moisi 1î dise: Nu este.
18 bine lucrulii, care faci. Pre te ostenescî,
şi tu şi totu poporulu acesta, care este cu
tine; acestu lucru este pre greii pentru tine ;
1 9 » tu nu-lii vei pute face singurii. Acumii as
cultă vocea mea; eii 'ţî voiii da svatu, şi T Dum
nedeu va fi cu tine. Tu fii * pentru poporu
înaintea luî Dumnedeu, şi tu li ' portă cău
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şele lorii cătră Dumnedeu ; Şi-î " înveţă statutele Iul Dumnezeii şi legile luî, şi li aretă
lorii "calea pe care au să mergă, şi x faptele
cari au să le facă: Şi tu din toţii poporulu
'ţî alege omeni '•> vrednici, 2 temetorî de Dum
nedeu; " omeni ai adevărului, '' cari să urescă
lăcomia; şi-z pune preste d'înşiî capi preste
o mia, capi preste o sută, capi preste eiucîdecî, şi capi preste dece. Aceştia să judece
poporulu c in toţii timpuliî, ''şi să fie, cătate
căuşele cele mari să ţi-le aducă ţie, şi tote
căuşele mici să le judece eî. Şi sarcina ta
se va uşura, dacă ' eî o vorii purta împreună
cu tine. De vei face lucrulii acesta, şi Dumnedeu de-ţî va ordina, atunci tu vei •'pute
sta, şi toţii poporulu acesta va pute ajunge
cu pace la * loculii şeii.
Şi Moisi asculta de cuveiitulii socrului
seu, şi făcu tote câte dise elu. * Şi Moisi alese din toţii Israelnlu bărbaţi vrednici, şi-î
puse capi preste poporu, capi preste o mia,
capi preste o sută, capi preste cincî-decî, şi
capi preste dece. Şi aceştia 'judecară pre
poporu in toţii timpulu : •>' căuşele cele grele
le aduceau luî Moisi, eru pre tote căuşele cele
mici le judecau eî. Şi Moisi lăsa pre socrulu
seu, care se * duse la pămentulii luî.

20
21

22
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27

Tăberârea la Sinaî; cele <}ect. ordine.

IN ânteia <fi din luna a treîa după eşirea
fiiloru luî Israelii din Egiptii, toţii iutr'aceîaşi di ° veniră ei in pustiîulu Sinaî. iji eî
plecară de la * Refidimii, şi venră in pustiîulu
Sinaî, şi tăberâră in deşerţii; Israelii, (//«î, tăberâră acolo in dreptulii c muntelui. Şi d Moisi
se sui la Dumuedeu. Şi lehova '!ii ' cliîămâ
din munte, dicendii : Aşa să vorbescî casei luî
lacobu, şi să dai in scire fiiloru luî Israelu :
•''Voî aţi vedutu ceea ce amu făcuţii Egipteniloru, şi cumu » v'amii purtaţii pre voî ca pe
aripi de vulturii, şi v'amii adusii la mine.
h Acumii de veţi asculta de vocea mea, şi veţi
păzi legămentulii meii, •' veţi fi mie poporu alesii între tote poporele, că J' alii meu este toţii
pămentulii: Şi-mî veţi fi mie * imperiu preuţescu, şi ' naţiune sântă. Aceste sunt cuvin
tele ce le vei vorbi fiiloru luî Israelii.
Deci Moisi veni, şi chîămâ pre betrâniî
poporului, şi puse înaintea lorii tote aceste
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8 cuvinte, cari 'î ordinase lehova. Şi m toţii
poporalii respunse într1uua, şi dise: Tote vomu
tace câte a disu lehova. Şi Moisi re'utorse
luî lehova cuvintele poporului.
9
Şi lehova dise luî Moisi: fiece eu voiu veni
la tine " iu miorii deşii, " pentru ca poporulii
să audă, cândii voiu vorbi eu cu tine, şi
să p creţlă ţie in perpetuu. Şi Moisi re'n10 torse luî lehova cuvintele poporuluî. Şi
lehova dise luî Moisi: Mergi la poporu, ca
să-î * sânţescî pre eî astădî şi mâne, şi eî să-şî
1 1 r spăle vestmintele loru ; Şi să fie gata pentru
a treia di: că in diiia a treia "se va co
borî lehova pe muntele Sinaî in vedulu a totu
12 poporulii. Şi veî pune îngrădiri poporuluî
jurii imprejuru, şi-î vei dice: Feriţi-ve să nu
ve suiţi pe acestu munte, nici să ve atingeţi
de marginea luî, că ' totu care se va atinge
1 3 de munte, acela se va omorî. Nici o mână nu
se va atinge de d'însulii, că, Je se va afine/?
«?M?-r«, se va ucide cu petre, şeii se va să
geta; jie vită, fie oniii, nu va trăi. Gândii
"cornulu va suna intr'o întinsore, atunci se
vorii sui pe munte.
14
Şi Moisi se pogorî de pe munte la poporu,
şi " sânţi pre poporu, şi eî-şî spălară vest1 5 mintele loru. Şi elii dise poporuluî : * Fiţi gata
in diiia a treia; * de femeă să nu ve apropiaţi.
16
Şi după trei dile, demâneţa se făcură * tu
nete şi fulgere, şi unii " nuorii groşii pe munte,
şi unii mare * suuetu de trîmbiţă; şi totu po1 7 porulii celii din taberă ° se cutremura. Şi
d Moisi scose pre poporu din taberă spre întimpiuarea luî Dumnedeu, şi eî rentaseră supţii
18 polele muntelui. ' firii muntele Siuaî fumega
toţii; căci lehova se pogorîse pe d'însulii
fia focii ; " şi fumulii luî se sui ca şi furnulu
cuptorului; şi A totu muntele se cutremura forte.
19 Şi ' sunetulii trînibiţeî mergea întărindu-se ;
•> Moisi vorbia, şi * Dumnedeu respundea lui cu
20 voce. Şi lehova se pogorî pe muntele Sinaî,
pe verfulii muntelui; şi lehova chîămâ pre
iMoisi in verfulii muntelui, şi Moisi se sui.
21
Şi lehova dise luî Moisi: Pogore-te şi spuue poporuluî, să nu străbată la lehova ' ca
să-lu vedă, ca nu mulţi diutr'înşiî să cadă.
22 Chîarii şi preuţiî, cei ce se apropia de lehova,

msă se sânţescă; ca nu cumii-va "să se arunce
asupra lorii lehova. Şi Moisi dise luî lehova: 23
Poporulii nu se pote sui pe muntele Sinaî,
că tu nî-aî spusii, dicendii: ° Pune îngrădiri
imprejurulu muntelui, şi-lu sâuţesce pre elu.
Şi lehova dise cătră d'insulii: Mergi, pogore- 24
te, şi apoi te sue tu şi Aaronu cu tine ; erii
preuţiî şi poporalii să nu străbată să se
sue la lehova, ca elu să nu se arunce asu
pra loru. Şi Moisi se pogorî la poporu, şi 25
li spuse fote.
Ol Dumnedeu cuvânta ° tote aceste cuvinte, 20
J^ dicendii: * Eu sunt lehova, Dumnedeulu 2
teii, care te-amii scoşii pre tine c din pâmentulii Egiptului, din casa servituteî. d Să nu 3
aîbî alţi deî afară de mine.
" Să nu-ţî faci ţie chipii ciopliţii, nici altă 4
asemănare de cele ce sunt in ceriii susii, şeii
joşii pe pămentu, şeii in apă supţii pământii:
•f Să nu te prosterni înaintea lorii, nici să te 5
închini loru; că eu sunt lehova Dumnedeulu
teu, Dumnedeii «geloşii, ''care pecatele părinţiloru pedepsescii in fiii până intr'a treia şi
a patra generaţiune acelora cari me uroscu
pre mine ; Şi * care facii milă până la a mia 6
generaţiune celorii ce me îubescu şi păzescu
ordinele mele.
j Să nu îeî numele luî lehova Dumnedeulu 7
teii in deşerţii; că lehova k nu va lăsa uepedepsitu pre acela, care va lua numele luî in
deşertu.
^Adu-ţî aminte de diiia sabatului, ca să 8
o sânţescî pre ea! '" Şese dile veî lucra, şi-ţî 9
veî face tote lucrurile tale. firii diiia a " şep- 10
tea sabatii este luî lehova Dumnedeulu teu;
nu vei face înir'însa nici unii lucru, nici tu,
nici servulii teu, nici serva ta, nici veri-o vită
a ta, " nici străiuulu teii, care locwace in lămtrulii porţeloru tale ; Că p in şese dile a 1 1
făcuţii lehova cerîulu şi pănieutulii şi marea
şi totu ce rute intr'îusele, şi in diiia a şeptea a repausatii; pentru acea bine-cuveutâ
lehova diiia sabatului şi o sânţi pre ea.
* Onoră pre părintele teii şi pre muma ta, 1 2
pentru-ca dilele tale să fie multe pe pănientulu
pre care-lti dă ţie lehova Dumuedeulii teii.
rSă nu ucidî.
13
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*Să nu precurvescî.
' Să nu furî.
" Să nu mărturisesc! mărturia mincinosă
asupra apropeluî teu.
" Să nu poftescî casa apropeluî teii ; * să nu
poftescî femea apropeluî teu, nici servulu luî,
nicî serva sa, nici boulu luî, nici asinulii luî,
nicî nimica din cele ce sunt ale apropeluî teu.
Şi y totu poporulu * vedea tunetele şi fulgerile şi sunetulu trîmbiţeî şi muntele a fumegându. Şi poporulu vedendu aceste, se cutremuraşi sta departe; Şi dise cătră Moisi:
*Vorbesce tu cu noî, şi noî vomu asculta; şi
' să nu vorbescă Dumnedeu cu noî, ca nu cumuva să murimu. Şi Moisi dise cătră poporu:
d Xu ve tenieţî, • că Dumnezeu a veniţii, ca să
ve cerce pre voi, şi f ca temerea luî să fie intre
voî, ca să nu pecătuiţî. Şi poporulu sta
departe, eru Moisi se apropia de ' negura in
care era Dumnedeu.
Felurite legi.

22 . Şi lebova dise luî Moisi: Aşa veî dice fiiloru luî Israelu: Voî aţi vedutu, că eu * din
23 ceriu amu vorbita cu voî. Să nu vî faceţi
vouî <ţel 'afară de mine: deî de argintii, deî
24 de aurii să nu facetî vouî. Fă mie altaru de pămeutu, şi-mî sacrifică pe d'însulu
olocaustele tale şi sacrificiele tale de bucu
ria, > oile tale şi boiî teî. In totu * loculu ori
unde voiu aşeda amintirea numelui meii, voiu
25 veni la tine şi te voiu ' bine-cuventa. firii
" de veî face mie altaru de petră, să nu-lu
zidescî din petre cîoplito; căci, cumu veî pune
ferulu teu presto d'însulu, 'Iu profane/î. Nicî
să nu te suî pe trepte la altarulu meii, ca
să
3a nu
ui se descopere goliciunea ta.
21 C i aceste svnt legile pre cari li veî a pune
O îînaintea lorii:
2
* De veî cumpera servii Ebreu, elu să-ţî
servescă şese anî, eru in alu şeptelea să
3 esă elii in darii. De va veni singurii, sin
gurii să esă; de va fi bărbaţii alii unei
4 femei, şi femea să esă cu d'însulu. De î-a
datu luî domnulu seu femea, şi-î va nasce
luî fii seu fete, femea şi copiii vorii fi aî ste5 pânuluî seu, eru elu să esă singurii. c Şi de va
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escii să esu liberii; Să-lîi aducă pre elii 6
domnulu seu înaintea djudecătoriloru; si să-lu
pună aprope de uşă şeii de uşîorii; şi dom
nulu şeii cu o sulă • să-î bortescă urecnîa luî ;
şi elii să-î servescă in eternii.
De va s vinde care-va feta sa servă, ea să 7
nu esă o cumii esu servii. De nu va place 8
ea domnului seu, după ce o lua de femea,
să o lase să se rescurapere ; dară să mi aibă
putere să o vindă la poporu străinii, după
ce î-a foştii fără credinţă. Eru de o va mă- 9
rita după fiîulu seu, să facă cu d'insa după
dreptulii fetelorii. Dară de va lua luî şi pe 10
alta, atunci elu acesteia să nu-î impuţine/e
nimica din brana eî, nicî din vestmintele ei,
nicî din * petrecerea eî. Eru dacă elii pre a- 11
ceste trei lucruri nu-î va face, să esă ea in
darii fără argintii.
•'De va lovi cine-va pe altulu, şi acesta 12
va muri, acela să se omore. Eru i de nu 13
Ta pânditu, ci Dumnedeu C& k adusa supţii
mână, ' otărî-voiii ţie locu, unde acesta să
fugă. Eru de se va scula care-va ™ cu cugetu 14
in contra apropeluî seu, spre a-lii ucide pre
d'însulu cu viclenia, " lua-veî pre acela şi de
la îiltarulii meu, ca să moră. Şi celu ce va 15
bate pre părintele şeii, seu pre muma sa, acela să se omore.
Şi dacă ° cine-va fură omii, şi-lii p vinde; 16
seu de se va afla •' in manele luî, acela să se
omore.
rCelu ce va blestema pre părintele şeii, 17
seu pre muma sa, să se omore.
De se vorii certa duoî omeni, şi unuia 18
va lovi pre celu-1-altii cu petră şeii cu pumnulu, şi nu va muri, ci numai va cade la păţii,
De se va scula /<"•//„///. şi va âmbla afară 19
• pe toegu, celu ce l'& loviţii să rămână nepedepsitu, decâtii numai timpulu câtii a jăcutu şi locurile le va plăti.
Şi de va lovi care-va pre servulu seu seu 20
pre serva sa cu toegulu, de va muri supţii
mâna luî, acesta se va resbuna. Eru de va 21
mai trăi una şeii diioe dile, nu se va re
sbuna; căci 'banulu luî este.
De se vorii certa bărbaţi între sine, şi 22
vorii lovi pre o femea grea, şi de va perde
ea prunculii eî ; dară altă vătămare nu va fi;
aceia se vorii supune la " globă, câtu va ce1 Reg. 8. 43. &
9. 3.
2Cron.6. 6. & 6
7. 16. & 12. 13. '
Ezra. 6. 12.
Neem. 1. 9.
c
P». 74. 7
Ier. 7. 10, 12.
( Fac. 12. 2.
d
Deut. 7. 13.
m Deut. 27. 5.
e
Ion. 8. 31.
/
—m
o
h
Oaptuu MI.
i
a Cap. 24. 8, 4.

Deut. 4. 14. &
6. 1.
Lev. 25. 39,
40, 41.
Deut. 16. 12.
Ier. 34. 14.
Dent. 15. IC,
17.
Cap. 12. 12. &
22. 8, 28.
Ps. 40. 6.
Neem. 5. «.
Vers. 2, 3.
1 Cor. 7. 6.
Fac. 9. 6.

L*V a*. 17.

Nuni. 35. 30,
34.
31. Mat. 86. 52.
2 Reg. 11. 15.
j Num. 35. 22. a Deut. 24. 7.
Deut. 19. 4, 5. j) Fac. 37. 28.
k 1 Şam. 24. 4, q Cap. 22. 4.
10, 18.
r Lev. 20. 9.
I Num. 35. 11.
Prov. 20. «0.
Deut. 19. 3.
Mat. 16. 4.
loi. 20. 2.
Mare. 7. 10.
m Num. 15. 80.& t i Şam. 3. 89.
35. 20.
t Lev. 25. 45,
Deut. 19. 11,
46.
ia.
u Vera. 30.
Ebr. 10. 2fi.
Dent. 22. 18,
n 1 Reg. a. 28—
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re-o bărbatulu femeeî, şi va otărî-o judecă23 toriî. Erii dacă altă vătămare va fi, se va
24 da vieţă pentru vieţă, " Ochî pentru ochi,
dinte pentru dinte, mână pentru mână, pi25 ciorii pentru picîoru, Arsură pentru arsură,
rană pentru rană, îmflătură pentru îmflâtură.
26
Erii de va lovi care-va ochîulu servului
seu, şeii ochîulu servei sale, şi-lu va orbi, 'Iu
27 valăsapre elu liberii pentru ochîulu luî. Şi
de va face să cadă dintele servului seu, seu
dintele serveî sale, elu 'Iu va lăsa liberii pen
tru dintele luî.
28
De va impunge unii bou bărbaţii seu femeă, incâtu să moră, x boulii acela se va ucide cu petre, şi carnea luî nu se va mânca;
29 eru domnulii boului va fi nevinovata. Erii
de va fi foştii boulii impungetorii de mai 'nainte, şi de va ti prevedutu domnulii seu, şi
elu nu l'a păzitu, şi boulii a ucişii bărbaţii
şeii femeă, boulii cu petre se va ucide, şi
30 încă şi domnulii şeii se va omorî. Erii de
î-se va impune luî unu preţu de rescumperare, elu de 'J rescumpărarea vieţeî sale va
3 1 da atâta, câtii se va impune luî. Eru de va
impunge feciorii şeii fetă, judecata se va face
32 dupre acesta lege. Şi de va impunge boulu
servii seu servă, să se dee stăpânului aces
tora ' treî-decî de sicii de argintii, şi a boulu
se va ucide cu petre.
33
Şi de va deschide care-va gropă, şeii de
va săpa gropă, şi nu o va acoperi, şi de
34 va cade intr'însa bou şeii asinii: Domnulii
gropeî să plătescă, dându bani stăpânului
lorii, şi stîrvulu va fi a luî.
35
Şi de va impunge boulu cuî-va pre boulii
vecinului, ca acesta să moră, ei vorii vinde
boulu celii viii, şi preţulii voru impărţi ; voru
36 impărţi şi stîrvulu. Eru de s'a sciutii, că
boulu şi mai 'nainte a foştii impungetorii,
şi domnulii şeii nu l'a păzitu, elu va da bou
pentru boii, eru stîrvulu a luî va fi.
22 |~\E va fura cine-va bou seu 6îe, şi o va
\J juughia, seu o va vinde, să plătescă cinci
boi pentru boii, şi "patru oi pentru oîe.
2
De se va afla furulu b spărgendii, şi fiindii
loviţii, va muri, c nu va fi, pentru d'însulu ver3 sare de sânge. Erii de se va face acesta după
resăritulii soreluî, atunci va fi pentru d'în
sulu oersare de sânge; furulu să plătescă
toţii; şi de nu va ave din ce, elu să se ^vindă
4 pentru furtulu seu. Eru furtulii, de se va
eafla viu încă iu mâna luî, fie boii, fie asinii,
fie oîe, elii să-lii f plătescă înduoitu.
5
De va pasce care-va ţ6râna şeii via altuia,
c Lev. 34. 20.
Deut. la. ti.
Mat. ft. 38.
x Fac. 9. 5.
K Vor». S2.
Nnm. 35. 31.
t VedeZech. 11.
U, 13.

Hat. atî. l'i.
Filji. 8. 7.
a Ver». 88.
Oliviu M.
a i! Şam. 12. 6.
VedeProv. 6.

6
c
d
e
/

31.
Luc. 19. 8.
Mat. 24. 43.
Nnm. 35. 27.
Cnp. 21. 2.
Cap. 21. 16.
Vede vers. 1,
7. Prov. 6. 31.

u Verii. 4.
h Cap. 21. (i.
Ver». 28.
j Dellt. 25. 1.
liCron. 19.10.
j Ebr. 6. 16.
k Fac. 31. 39.
1 Deut. 23. K,

şi de-î va mâna vita sa, ca să pască in ţerâna altuia, acela să plătescă cu cele mai
bune din ţerâna sa, şi cu ce este mai bunii
din via sa.
De va eşi focii, care să cuprindă spini,
şi să ardă clăi de grâii tăiaţii seu încă in
spice, seu ţerâna; celii ce a datu focii să plă
tescă fote.
De va da care-va vecinului seu argintii
seu vase spre păstrare, şi aceste se vorii fura
din casa luî ; " de se va afla furulu, elii să întorcă înduoitu. Erii de nu se va afla furulu,
domnulu casei se va aduce * judecătorilorii, că
elii n'a pusii mâna pe lucrulu apropeluî seu.
In veri-ce causă de nedreptate, Jie boii seu
asinii, seu oîe, seu vestmentu seu alţii lucru
perdutu, de care va dice care-va : Acesta este
alu meu ; ' causa amîndurora să vină înaintea
judecătorilorii, yt acela, pre care judecătorii
'Iii voru oseudi, să plătescă apropeluî şeii
înduoitu.
De va da care-va apropeluî seu spre pazire asinii, seâ bou, seu oîe, seu altă vită,
şi ea va muri, şeii se va strica, şeii se va
răpi, fără ca nimenea să fi vedutii; •'Jurămentulu luî lehova să fie intre amînduoî, că
u'a pusii mâna pe lucrulu apropeluî şeii, şi
domuulu vitei va lua stîmdu, şi celu-l-altu
nu va plăti nimica. Eru *•' de s'a furaţii din
casa luî, elii să plătescă pre stepânulii aceluîa. De va fi foştii sfâsciată, să aducă
cita sfâsciată de mărturia, ţi nu va plăti ni
micit.
De va lua care-va de la apropele seu vită
împrumuta, şi ea se va strica, şeii va muri,
si stepânulii nu a fontă, de faţă, o va plăti.
De fa<jă stăpânulii vitei va Ji, nu va plăti,
de a fostă unii năimiţii, să socotescă in
simbria.
' De va amăgi care-va o fecîoră, încă nelogodită, şi se va culca cu d'însa, să o indostreze, şi să o îee luî de femeă. Erii de
nu va voi părintele eî să o dee luî, elu va
cumpeni argintii dupre "' dostrea fecîoroî.
"Pre fermăcătore să nu o lase sătrăescă.
0 Toţii celii-ce se împreună cu vită să se
omore.
p Celii-ce sacrifică altora deî, decâtu numnî
luî lehova, să se perdă de totu.
?Pre străinii să nu -Iu strîmtorezî, nici săIii asuprescî, că şi voi străini aţi fostu in
pămentulu Egiptului.
T Pre nici o văduvă să nu o asupriţi, nici
pre unu orfaini. I)e-î veţi asupri, şi de vorii
29.
m Fac. 34. 12.
Deut. 22. 2!l.
1 Şam. 18. 2!,.
n Lev. 19. 46,
31. & 20. 27.
Deut. 18. 10.
11.

1 Şam. 28. 3, 9.
o Lev. 18. ÎS. &
20. 15.
p Num. 25. 2,
7, 8.
Dout. 13. 1, 2,
5, 6, 9. 13, 14,
15.417.4,3,5.

q Cap. 83. 9.
Lev. UI.33. i
25. 3!i.
Deut. 10. 1».
Ier. 7. 6.
Zeoh. 7. 10.
Mal. 9. 6.
r Dent. 10. 18. i
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16
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20
21
22
23

84. 17. 4 87.
19.
F». 94. 6.
Iu. 1. 17. 23.
& 10. 8.
Er.cc. 22. 7.
Zech. 7. 10.
Iu. 1. «7.

CAP. 22, 23.
' striga eî cătră mine, eu voiii ' audi strigarea
24 loră ; Şi " mânia mea se va aprinde, şi pre
voi vă voiu ucide cu sabia, şi " femeele vostre vorii rămâne văduve, şi fii! voştri orfani.
25
x De vei împrumuta argintii poporului meu,
anunţe saraculu care este lungă tine, să nu-î
fii lui ca unu cămătarii, şi să nu-i impună
26 camătă. Şi '•> de vei lua amanetu vestmentulu apropelui teii, să-lu înapoescî până la
27 apusulu soreluî; Căci acesta este singurulu
lui acoperimentu spre a-şî acoperi pelea sa;
in ce va dormi? Şi va fi, cândii va * striga
cătră mine, eu 'Iu voiu asculta pre d'însulu,
că eu sunt "induratorii.
28
Pre * judecători să nu-î blestemi, şi pre
domnitorulu poporului teu să nu-lii defaîmî.
29
Cu c prinosele ariei tale, şi cu ale tescului teu să nuîntărdii; pre d ântăiu-născutulu
30 d'intre fiii tei mi-lii vei da. ' Aşa să faci cu
boulu teu ţi cu oîa ta; ^şepte dile voru fi ele cu
muma lorii, eru in diua a opta mie le vei da.
31
Şi voi să fiţi mie omeni " sânţi, şi A să nu
mâncaţi carne sfâsciată de pe câmpuri; la
câni să o aruncaţi.
23 VfU " rădica strigare mincinosă, şi să nu dai
j^j mână cu omulu rău, ca să fii mărturii * min2 cinosii. c Să nu urmezi pre cei mulţi, spre a
face rău ; şi d intr'o judecată să nu mărturisescî,
abătendu-te cu mulţimea, aşa ca să abaţi
3 dreptatea. Nici pre celii neavutu in judecata
lui să nu-lu favorezî.
4
« De vei întelni boulu neamicului teu şeii
asinulu şeii rătăcindu, mână-lii lui a casă.
5 f De veî vede asinulu celui ce te uresce pre
tine, că a cădutii supţii sarcina sa, ferescete ca să nu-lu laşi pre acesta numai singurii,
ci veî lăsa loculu impreună cu d'însulu.
6
• Dreptatea săracului teu să nu o abaţi in
7 judecata lui. * De totă otărîrea nedreptă depărteză-te ! pre celii ' nevinovaţii şi drepţii să
n u - 1 ii faci să se omore ; că i nu voiu da drep8 ţaţe celui reu. Şi * daruri să nu iei, că da
rurile orbescu şi pre cei mai luminaţi, şi întorcu otărîrile celoru drepţi.
i Deut. 15. 9. &
«. 15.

IOT 35. 9.
Lac. 18. 7.
1 Ver». 27.
lor 34. 28.
P». 18. S. *
145. 1».

Ist. 5. 4.
u IOT 31. 23.
P«. 69. *4.
• Pi. 109. 9.
Plin. 5. 3.
x L«v. 25. S5.
36, 37.
Deal. 23. 19,
IO.
Neem. 5. 7.
P§. 15. 5.
Ezcc.18. 8, 17.
t Dent. 24. 6,
JO, 13, 17.
IOT ». fi. &
t*. 3, 9.
ProT.iO.16.*

22. 27.
1 Rog. 19. 10.
Cdjntitt 'JH.
Ezec.18.7,16.
Iov. 31. 34.
a Vers. 7.
Amo8. 2. 8.
Prov. 1. 10, 11,
i Vers. 23.
Lev. 19. 16.
15. * 4. 14.
a Cap. 34. 6.
Ps. 15. 3. &
Hat. 27. 24, 26.
2 Cron. 30. 9.
101. 5.
Marc. 15. 15.
Prov. 10. 18.
Lnc. 23. 23.
Ps. 86. 15.
Vede 2 Şam.
b Eccl. IO. 20.
Fapt. 24. 27. &
19. 27. ca 16. 3.
25. 9.
F«pt 23. 5.
0 Cap. 20. 16.
d Vers. 6, 7.
Iuda 8.
Deut. 19. 16,
Lev. 19. 15.
c Cap. 23. 16,
17, 18.
Deut. 1. 17.
19.
Ps.
35.
11.
Ps. 72. 2.
Prov. 3. 9.
Prov. 19. 5, 9, r. Dent. 22. 1.
d Cap. 13. 2,12.
28. & 24. 28.
Iov 31. 2».
& 34. 19.
Vede 1 Reg.
Prov. 24. 17. 4
e Deut. 15. 19.
21. 10, 13.
25. 21.
/ LeT. 22. 27.
Mat 26. 59,
Mat. 5. 44.
g Cap. 19. 6.
«n, 61.
Rom. 12. 20.
Lev. 19. 2.
Fapt. 6. 11, 13.
1 The». 5. 15.
Deut. 14. 21.
c Fac. 7. 1.419. / Deut. 22. 4.
h Lev. 22. 8.
*,
t.
g
Vers.
*.
Ezec. 4. 14. &
Cap. 32. 1. 2.
Deut. 27. 19.
44. 11.
Iot. 24. 15.
Iov 31.13,21.
Beci. 6. 8.
1 Şam. 15. 9.
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Şi pre ' străinii să nu-lii aauprescî, că voi
sciţi anima celui străinii, că şi voi străini
aţi foştii in pămentulii Egiptului.
"•Şese^ani să semeni pămentulii teu, şi să
strîngî fruptele de pe d'însulu. Şi in anulu
alu şeptelea să-lu laşi să stee, şi să rămână
nelucratii, pentru ca nevoîeşiî poporului teu
să mănânce ; Eru ce va mai rămâne, să mă
nânce ferele câmpului. Toţii aşa să faci tu
şi cu vita ta ţi cu maslinişulu teii.
In " şese dile să faci lucrurile tale, eru in
diua a şeptea să repausezî, pentru ca boulu
teu şi asinulu teii să repauseze, şi pentru ca
fiîulu servei tale şi străinulii să respire.
"Luaţi aminte la tote câte amu vorbitu
voiiî ; şi * numele deiloru străini să nu amin
tiţi, şi să nu se audă din gura vostră.
De « trei ori pe anu să serbătorescî mie.
" Serbătorea azimeloru să opăzescî; şepte dile
veî mânca azime, după cumii amu ordinatii ţie, pe timpulu luneî Abibu (apicdoră
noue) ; pentru că in acea lună ai eşitu tu din
Egiptu . şi înaintea mea * nimenea să nu se arete cu mână golă; Şi 'serbătorea secerişuluî, a prinoseloru lucruriloru tale, pre cari
le-aî semenatu pe câmpii ; şi " serbătorea cu
lesului la sfârşitulii anului, cându tu ţi-aî cu
leşii bucatele tale de pe câmpii. De "trei ori
in anii totă partea bărbâtescă a ta să se arete înaintea lui lehova, Dumnedeulu teu.
zSă nu-mî aduci sângele sacrificiului meu
cu dospiţii, nici să rămână grăsimea serbătoreî mele pe demâneţă. » Prinosele frupteloru d'ânteiii ale pământului teu, să le aducă
in casa lui lehova, Dumnedeulu teii.
* Să nu ferbî iedulii in laptele mumei sale.
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Dumnezeu promite a conduce ţi a scuti pre /în
lui Israelu şi a li da prosperitate.

"Ecce eii trămetii âiigerulu\meu înaintea 20
ta, ca sa te păzescă pe cale, şi să te ducă
in loculu ce ţî-amu pregătită. Feresce-te de 2 1
d'însulu, şi ascultă vocea lui, şi nu-lii *m£nia;
că elii c nu va erta fără-de-legile vostre; că
Isa. 1. 23. &
Isa. 10. 1, 2.
Ier. 5. 28. &
5. 23. & 33. 15.
7, 6.
Ezec. 22. 12.
Amoa. 5. 12.
Amos. 5. 12.
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Fapt. 24. 26.
A Vers. 1.
l Cap. 22. 21.
Lev. 19. 11.
Dout.10. 19. &
Luc. 3. 14.
24. 14, 17. &
Efes. 4. 25.
27. 19.
t Deut. 27. 25.
PB. 94. 6.
Ps. 94. 21.
Ezec. 22. 7.
Prov. 17. 15,
Mal. 3. 5.
86.
m Lev. 25. 3, 4.
Ier. 7. 6.
n Cap. 20. 8, 9.
Mat. 27. 4.
Deut. 5. 13.
j Cap. 34. 7.
Luc. 13. 14.
Bom. 1. 18.
o Deut. 4. 9.
k Deut. 16. 19.
Io». 22. 5.
1 Şam. 8. 3. &
Ps. 39. 1.
12. 3.
Efes. 5. 15.
1 Tiin. 4. 16.
2 Cron. 19.7.
Ps. 26. 10.
p Nuni.' 32. 38.
Prov. 15. 27.*
Deut. 12. 3.
17. 8, 23. &
los. 23. 7.
K. l .
Ps. 16. 4.

Osea 2. 17.
Zech. 13. 2.
g Cap. 34. 23.
Lev. 23. 4.
Deut. 16. 16.
r Cap. 12. 15. &
13. 6. & 34.
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Lev. 23. 6.
Deut. 16. 8.
Cap. 34. 20.
Deut. 16. 16.
Cup. 34. 22.
Lev. 23. 10.
Deut. 16. 13.
Gap. 34. 23.
Deut. 16. 16.
Cap. 12. 8. &
34. 25.
Lev. 2. 11.
Dent. 16. 4.
Cap. 22. 29. &
34. 26.
Lev. 23. 10,
17.
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c

Num. 18. 1»,
13.
Deut. 26. 10.
Neem. 10. 35.
Cap. 34. 26.
Dent. 14. 21.
Cap. 14. 19. &
32. 34. & 33.
2. 14.
Num. 20. 16.
loa. 5. 13. 4
6. 2.
Ps. 91. 11.
Isa. 63. 9.
Num. 14. 11.
Ps. 78. 40, 56.
Efes. 4. 30.
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22 d numele meii într'însulu este. firii de veî as
culta de vocea luî, şi veî face tote câte dicu
ea, '• eu voiii fi neamiculu neamiciloru teî, şi
23 irnprotivitoru improtivitoriloru teî. •''Căcîângerulu meii va merge înaintea ta, şi te va
f duce in pămenfnlii Amoreiloru, şi alii Heteilora, şi alu Ferezeiloru, şî alu Cananeiloru, şi alu Heveilorii, şi alu lebuseiloru ; şi-î
24 voiu stârpi pre d'înşiî. Să nu te * prosterni
la deiî acestora, nici să te inchinî lorii, şi
''după faptele lorii să nu facî; i ci să-î sfărimî
25 pre eî, şi stâlpii lorii să-î nimicescî. Ci voî
să ve * închinaţi luî lehova, Dumnedeulu vo
stru, şi ' elu va bine-cuventa pâuea ta şi apa
ta; şi ™eu voiu depărta boia din lucdîloculu
26 teii. " Nu va fi femeă care să perdă, nici
sterpă in pămentulu teu, şi numerulu dile27 lorii tale 'Iii voiu ° împlini. ' Frica mea o voiii
trămete înaintea ta, şi voiii » turbura toţii poporulii, contra căruia veî merge, şi voiii face,
ca toţi neamiciî teî să-şî intorcă spatele d'i28 naintea ta. Şi r voiu trămete vespî înaintea
ta, cari vorfi alunga pre Heveî şi pre Ca29 nanei şi pre Heteî de d'inaintea ta. ' Eii nu -î
voiii alunga pre eî de d'inaintea ta intr'unii
anii, ca pămentulu să nu rămână deşerţii, şi
30 ca ferele să nu se'mmulţescă contra ta. Cu
incetulu cu incetulu 'î voiu alunga de d'ina
intea ta, până ce te veî îmmulţi tu, şi veî lua
ţera in stăpânire.
31
Şi ' hotarele tale le voiii pune de la Marea-Rosiă până la Marea Filisteniloru, şi de
la deşerţii până la fluviu ; ră voiu " da in ma
nele vostre pre locuitorii aceluî pămentu, ca
32 tu să-î alungi pre d'înşii de d'inaintea ta. *'Să
nu faci cu d'înşiî nici cu deiî lorii legămeutu.
33 Eî să nu locuescă in pămentulu teu, ca nu
cumu-va să te tragă a păcătui contra mea;
că de te veî închina deilorii lorii, * acesta va
fi ţie cursă.
întărirea legămentwlm; Moisi se site pe munte.

24 C^ dise luî Moisi: Sue-te la îehova, tu şi
k^ Aaronii şi " Nadabu şi Abihu, * şi şeptedecî d'intre cei mai bătrâni aî luî Israelu,
2 şi să vă închinaţi de departe; Şi Moisi să
se apropie ° singurii cătră lehova, eru aceia
d Isa. 9. C.
k Dent. 6. 13. &
Mal. 3. 10, 11. r
Ier. 23. 6.
10. 12, 20. & o Fac. 25. 8. &
loan 10. 30,
11. 13, 14. &
a
35. a».
38.
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13. 4.
r Fac. U. 3.
los. 22. 5. &
Iov. 5. 26. &
Deut. 30. 7.
24. 14, 15,21,
42. 17.
Ier. 30. ZO.
fa. 55. 83. &
24.
/ Vers. tO.
«0. 10.
1 Şam. 7. 3. &
Cap. 33. 2.
12. 20, 24.
p Fac. 35. fi.
g los. 24. 8, 11.
Mat. 4. 10.
(Jap. 15. H,
A Cap. 80. 5.
I Deut. 7. 13. ft
1«.
H
i I,ev. 18. 3.
Deut. 2. 25. i
28. 5, 8.
Deul. 12. 30, m Cap. 15. 2(i.
11. 2f>.
Deut. 7. 15.
81.
IOK. 2. 9, 11. v
j Cap. 34. 13.
H Deut. 7. 14. &
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să nu se apropie, şi nicî poporalii să nu se
sue cu d'însulu.
Şi Moisi veni, şi spuse poporului tote cuviutele luî lehova şi tote legile luî; şi totu
poporalii respunse cu o gură, dicâudu : d Tote
cuvintele, câte le-a vorbiţii lehova le vomii face.
Şi Moisi ' scrise tote cuvintele luî lehova ;
şi sculându-se de demâneţă, zidi altariu supţii
munte, şi duoî-spre-dece •''stâlpi, după cele
duoe-spre-dece seminţii ale luî Israelu.
Şi trămese elu pre tenorii fiiloru luî îsraelii, cari aduseră olocauste, şi sacrificară
luî lehova. boi drepţii sacrificiu de bucuria.
Şi Moisi s lua jumătate din sânge, şi-/w puse
in strachină, şi jumătate din sânge 'Iu stropi
preste altariu. Apoi '' lua cartea legămentuluî, şi o ceti iu audulu poporului; şi eî diseră: 'Tote câte a vorbiţii lehova vomii face,
şi vomii asculta. Şi Moisi luându sângele,
stropi preste poporu, şi dise: Eccă •'sângele
legământului, care-lu făcu lehova cu voî dupre tote aceste cuvinte.
Şi k se suiră Moisi şi Aaronii, Nadabu
şi Abibu şi şepte-decî din bătrânii luî Isra
elu; Şi ' vădură pre Dumuedeulu luî Israelu;
şi supţii picîorele luî era ca unii lucra din
*" safiru, lucitorii ca " i usuşi cerîulu, cându este
seninii. Şi elu uu-şî "atinse mâna sa de cei
mai aleşi aî fiilorii luî Israelu ; Şi ' eî vădură
pre Dumnedeii, şi » mâncară şi băură.
Şi lehova dise luî Moisi : r Sue te la mine
pe munte, şi remăî acolo; şi-ţî voiu da 'table
de petră, adecă legea şi ordinele cari eu leamii scrisu, spre a-î invăţa pre eî. Atunci
Moisi se scula cu losua, ' servulâ şeii: şi Moisi
se " sui pe muntele luî Dumnedeu ; Şi dise cătră bătrâni : Remâneţî aici până ce ne vomii
re'ntorce noi la voî; şi eccă Aaronu şi Hurii
siint cu voî, ca orî-cine va ave certe să mergă la eî.
Şi Moisi se sui pe munte, şi " unii niioru
acoperi muntele. Şi •" mărirea luî lehova se
aşe^â pe muntele Sinaî, şi nuorulii 'Iu aco
peri şese dile. Erii iu a şeptea di chîămâ
pre Moisi din medîloculii nuoruluî. Şi privirea mărirei luî lehova pe verfulu muntelui
era asemenea unui a focii mistuitorii in ochii

DiMlt. 7. «0.
Io». 24. 12.
Deut. 7. 22.
Fac. 15. ÎS.
Num. 34. 3.
Dent. 11. 24.
loa. 1. 4.
1 Rc(ţ. 4. 21,
24.

P». Ti. 8.
Io». 21. 44.
Jude. 1. 4. &
11. SI.
Cap. 34. 12,
15.
Deut. 7. 2.
Cap. 34. 12.

a
k
c
d

3

4

5
6
7
8

9
10
11
12

13
i4

15
16

17

Un cap. 33. 80,
Deut. 7. 16. &
Dellt. 5. 27.
Cap. 18. 12.
12. 30.
Gal. 3. 1». 20.
83.
1 Cor. 10. 18.
loa. 23. 13.
e Deut. 31. 9.
r Ven. 1, 15, 18.
loan 1. 18.
/Fac.
88.
18.4
Jude. 8. S.
1 Tlm. 6. 16. t Cap. 31. 18. &
1 loan 4. 12.
l Şam. 18. 21.
31. 45.
38. 15, 16.
p«. ion. .10. S F.br. U. 18.
m Eiec. 1. 86. &
Deut. 5. 82.
A F.br. 9. 19.
10. 1.
t Cap. 32. 17. &
Apor. 4. 3.
t
Vei-H.
3.
_
33.
11.
(Vi^julu 24.
j Ebr. 9. 20. & n Mat. 17. 8.
u Vers. 8.
o (Jap. 19. 21.
f Cap. 19. 9, 1«.
Cap. 28. 1.
1». 20.
f Fac. 111. 13. &
Mal. 17. 5.
Lev. 10. 1. 2.
1 l'et. 1. 8.
Cap. 1. 5.
32. 30.
.r Cap. 16. 10.
k Vers. 1.
Num. U. 16.
Vera. 10.
Num. 14. 10.
J Vede Fac. 3->.
Ver». 13, 15,
Cap. 33. 80.
y Cap. 3. 8. &
M.
Deut. 4. 33.
18.
t'ap. 3. 8.
19. 18.
Jndc. 13. 22.
Vor». 7.
Jude-. 13. 22.
Deut. 4. 36.
Isa. ti. 1, 5.
q Fac. .11. 54.
Ebr. 12. 18, 29.
Cap. 19. 8.

CAP. 24, 25.
18 fiiloru luî Israelu. Şi Moisi intra in medîloculu miorului, şi se sui pe munte: şi a foştii
1 Moisi pe munte patru-decî de dile şi patru deci de nopţi.
Ordini pentru zidirea cortului şi pentru
uneltele sale.

25 O I lehova vorbi luî Moisi, dicendii : Spuue
2 O fiiloru lui Israelu, ca să-mî aducă
darii; acelu darii alu meu 'Iii veţi lua " de la
totu omulu, pre care-lu lasă anima sa mi-lu
3 dee bucuroşii. Şi acesta este darulii care veţi
lua de la d' inşii: Aurii şi argintii şi aramă;
4 Şi vânaţii, purpuriu şi carmesinu-roşiu şi bisii
5 albii şi peru de capră ; Şi peî de berbece roşite,
şi peî de viţelu de mare, şi lemnii de sittimu;
6 * Oleiu pentru candele, "aromate pentru oleîulu
7 ungereî, şi dtemăiă mirositore; Petre de
onice, şi petre de înfipţii, pentru " efodii şi
8 pentru f peptariu. Şi să-mî facă mie » sanctuaru, ca *eu să locuescu in medîloculu lorii.
9 'După tote câte-ţî voiii arăta, chipulu loca
şului şi chipulii tuturoru vaseloru luî, aşa
să faceţi.
10
Şi i să-mi faceţi mie chivotii de lemnu de
sittimu; lungimea lui să jie de duoî coţi şi ju
mătate, şi lăţimea luî de unu cotii şi jumătate,
11 şi inălţimea luî d' unu cotii şi jumătate. Şi
sâ-lu îmbraci cu aurii curaţii, pe din lă-întru şi pe din afară să-lii îmbraci, şi să faci
încadrare de aurii pe d'asupra luî jurii îm\'2 prejuru. Şi să torni pentru d'însulii patru
verigi de aurii, şi pre aceste să le pună la cele
patru colţuri ale luî ; duoe verigi de o parte
13 şi două verigi de rea-1-altă parte a lui. Şi
sa faci pârghii din lemnii de sittimu, şi
14 să le îmbracî cu aurii;
Şi să puni perghiele acele in verigele cele din laturile
chivotului, spre a se purta chivotulii cu e15 le. Şi *• perghielo voru rămâne in verigele
16 chivotului, şi nu se voru scote din ele. Âpoî să puni in chivotu ' mărturia, pre care
'ţi voiu da-o.
17
Şi "să faci şi acoperimentu propiţiătoru
din aurii curaţii; lungimea luî de duoî coţi
şi jumătate, şi lăţimea lui de unii cotu şi
18 jumătate. Şi să iaci şi diioî cherubimî de
aurii; lucru bătuţii să-î faci pre eî, din a19 minduoe laturile propiţiătoruluî. Şi pre unu
cherubimii să faci la unu capetii, şi pre alţii
cherubimu la altu capetu; din propiţiătorulii
să faci pre cherubimî la amînduoe capetele luî.
20 Şi * cherubimî vorii fi cu aripele intinse pe
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de asupra, acoperindu cu aripele propiţiăto
rulii, avendu feţele lorii intorse una cătră
alta, erii privirea cherubimilorii vorii fi spre
propiţiătoru. "Şi propiţiătorulii să-lii puni
preste chivotu de asupra, şi F in chivotu să
puni mărturia pre care o voiii da ţie. 7 Acolo mă voiu întruni cu tine, şi voiu vorbi
cu tine de pe propiţiătoru, rdin medîloculu
aceloru diioî cherubimî, cei de deasupra chi
votului mărturiei, tote câte voiii ordina ţie
pentru fiii luî Israelu.
Şi ' să faci şi o mesă de lemnii de sittimu ;
lungimea eî să Jie de diioî coţi, şi lăţimea ei
d'unii cotu, erii înălţimea eî d'unii cotu şi
jumătate. Şi să o îmbracî cu aurii curaţii,
şi să faci şi încadrare de aurii jurii imprejurîi; Şi să faci imprejurulii eî şi prevazii,
latu de o palmă; şi preste prevazii să faci
încadrare de aurii jurii imprejurii. Şi să faci
şi patru verigi de aurii, şi verigele să le puni
la cele patru colţuri, cari sunt la cele patru
picîore ale eî. Şi verigele să fie aprope de
prevazii, ca să se pună perghiî, spre a purta
mesa. Şi să faci perghiele de lemnu de
sittimu, şi să le îmbraci cu aurii, ca cu ele
să se porte mesa. Şi să faci eî ' talgere, căţiue, cupe şi urcîore, cari servescii la libaţiunî; din aurii curaţii să le facî pre ele.
Şi pe mesă să " puni pane de punere înainte,
care să Jie, pururea înaintea mea.
" Şi să facî unu policandru de aurii curaţii,
lucru bătuţii să facî policandru, fusulii luî,
şi ramurile luî, şi calicii luî, şi globuleţiî luî
şi florile luî să fie din aceeaşi bucată. Şese
ramuri să esă din laturile luî, trei ramuri
ale policandruluî dintr'o lăture, şi trei ra
muri ale policandruluî din altă lăture. Intr'o ramură să fie trei calici in forma florilorii de migdalii, cu globuleţulii şi cu florea; şi la altă ramură să Jie tre-î calici in
forma florilorii de migdalii, cu globuleţulii şi
cu florea; aşa să Jie la cele şese ramuri eşinde din policandru. Şi la policandru să
Jie patru calici in forma florilorii de migdalii,
cu globuleţiî lorii şi cu. florile lorii. Unii globuleţii să Jie supţii duoe ramuri eşinde din
policandru, şi altu globuleţu să jie supţii
cele-1-alte diioă ramuri eşinde din elu, şi alu
treilea globuleţu să fie eră-şî supţii duoe ramurî eşinde din elii; fii foţii aţa să fie supţii
cele şese ramuri eşinde din policandru. Globuleţiî şi ramurele luî să fie eşinde dintr'însulu, si toţii policandru să ft<> bătuţii din o
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37 bucată, de aurii curaţii. Şi să faci luî şi
şepte candele ; şi * aprindendu-le să le puni
38 pe elu, ca să » lumineze înaintea luî. Şi mucările luî şi tigăile luî tote să fie din aurii
39 curaţii. Policandru cu tote uneltele aceste
se va face <K«£r'unu talentu de aurii curaţii.
40 Şi " vedî ca tote aceste să le facî dupre chipulii ce s'a arătaţii ţie pe munte.
26 CJI ° locaşulii să-lu facî din dece covore de
^ inu subţire resucitu, de venătii, purpuriu
şi carmesinu-roşiii, cu cherubimî in ţesetură
2 alesă. Lungimea unuî covorii să fie de duoedecî şi optii de coţi, si lăţimea unuî covorii de
patrii coţi, tote covorele să aibă aceeaşî me3 sură. Cinci covore să fie prinse una cu alta,
şi cele-l-alte cinci covore să fie prinse una cu
4 alta. Şi să facî chiotorî venăte pe marginea
unuî covorii, pe marginea uneî împreunări ; aşa
să facî şi pe marginea covorului din urmă, la
5 altă împreunare. Cincî-decî de chiotorî să
facî la covorulii ânteiii, şi cincî-decî de chi
otorî să facî la marginea covorului, care este
la împreunarea a diioe; chiotorile voru veni
6 in potrivă una cu alta. Şi să facî cincî-decî
de copci de aurii, şi cu copcele să împreunî covorele unulu cu altulu; aşa va fi lo
caşulii llliulll.
7
Şi * să mai facî covore şi din peru de ca
pră pentru cortii de asupra locaşului; unii8 spre- dece asemenea, covore să facî. Lungi
mea unuî covorii să fie de treî-decî de coţî,
şi lăţimea unuî covorii de patru coţî; cele
unu:8pre-decfi covore să aibă aceeaşî mesură.
9 Şi să împreunî cinci covore de o parte, şi
cele-l-alte şese covore de altă parte, şi să îndiioescî alii şeselea covorii in faţa locaşului.
10 Şi să facî cincî-decî de chiotorî pe marginea
unuia din covorele cele din urmă, la împre
unare; şi cincî-decî de chiotorî pe marginea
11 covorului alii doilea, care se prinde. Şi să
facî copci cincî-decî de aramă, şi să puni
copcele in chiotorele, şi să împreunî cortulii;
12 şi aşa va fi unulii. firii ceea ce întrece
din covorele cortului, jumătatea covorului
care întrece, să acopere partea d'inapoî a 1613 caşului. Şi cotulu de la o lăture, şi cotulu
de la cea-1-altă lăture din ceea ce va în
trece din lungimea covorelorii cortului să flu
ture la laturile cortului ici şi colo, spre a
o acoperi.
14
Şi e să mai facî preste cortii alţii acoperementii din peî de berbece roşite, şi alţii.
acoperementii din peî de viţelii de mare,
pe de asupra.
15
Şi pentru locaşii să facî sceiidurî din
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lemnii de sittimii, puse in picîore. Lungimea
uneî scendure să fie. de dece coţî, şi lăţimea
uneî scendure de unii cotii şi jumătate. Şi
câte duoe urechi să aibă fie-care scendură,
ca una să se corespundă cu cea-1-altă; aşa
să facî la tote scendurele locaşului.
Şi să facî scendurele locaşului, duoe-decî
scendurî din partea sudică, spre medă-di. Şi
să facî patru-decî de picîore de argintă supţii
cele duoe-decî de scendurî; diioe picîore
supţii o scendurâ, pentru amîndiioe urechiele
eî ; şi diioe picîore supţii altă scendură pentru
amîndiioe urechîele eî. Aşa şi de cea-1-altă
parte a locaşului despre medă nopte să /ie
duoe-decî de scendurî, cu cele patru-decî de
picîore de argintii ale lorii; Diioe picîore
supţii o scendură, şi diioe picîore supţii altă
scendură. Şi in partea din fundulii locaşului
despre apusii să facî şese scendurî. Şi să mai
facî diioe scendurî in cele diioe ânghîurî din
fundulii locaşului. Şi să fie înpreunate joşii,
şi să fie împreunate susii, şi unite cu unii
cercii; şi aşa să fie cu amînduoe, cari au
să fie in cele diioe ânghîurî. Şi să fie optii
scendurî cu picîorele lorii de argintii in şese-spre-dece picîore; diioe picîore supţii o
scendură, şi duoe picîore supţii cea-1-altă
scendură.
Şi să facî drugi de lemnii de sittimu,
cinci pentru scendurele din o lăture a locaşu
lui; Şi cinci drugi pentru scendurele din
cea-1-altă lăture a locaşului; şi cinci drugi
pentru scândurele locaşului din fundii spre
apusii; Şi drugulii de la medî-loculu scendurelorii, ajungendii de la unu capii la cela1-altu. Şi scendurele să le îmbraci cu aurii,
şi verigele lorii să le facî de aurii, prin cari vei
petrece drugii ; şi drugiî să-î îmbraci cu aurii.
Şi aşa să-mî facî locaşulii d dupre forma
ce ţi s'a aretatu pe munte.
Şi esă facî perdea venătă, purpură, carmesmii-roşiă, şi din inii subţire resucitu; in
ţesetură alesă să o facî cu cherubimu pe
d'însa. Şi să puni pre d'însa pe patru stâlpi
de lemnii de sittimu, îmbrăcaţi cu aurii, câr
ligele lorii de aurii, puse pe patru 'picîore
de argintii. Şi să prindî perdeua de copci,
şi ^chivotulii mărturiei să-lu puni in lă-întrulii
perdelei, şi acea perdea să desparte voiiî
9 sânta de sânta sântelorii. Şi * să puni propitiătorulii pe chivotulu mărturiei in sânta
sântelorii. Şi ' mesa să o puni afară de perdeiia; şi •* policandrulu d'inaintea mesei in
partea despre ameţii a locaşului ; şi mesa să
o punî in partea despre medă-nopte.
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Şi la uşa cortului * să faci o perdea ve- fie de o sută de coţi, şi lărgimea de câte
nătă, purpură, carmesinu-roşiă, şi din inii cincî-decî de o parte şi de alta; şi înălţi
37 subţire resucitu, broderia alesă. Şi perdelei mea de cincî coţi; şi să fie de inii resucitu,
să-î faci ' cinci stâlpi de lemnu de sittimu, şi şi picîorele stâlpiloru de aramă. Şi tote u- 19
să-î îmbraci cu aurii, ţi cârligele lorii de aurii ; neltele locaşului pentru toţii servicîulu lui, şi
şi acestora să li torni cinci picîore de aramă. toţi ţeruşiî lui, precumii şi toţi ţeruşiî curţii
27 Ol să faci "altariu de lemnu de sittimu, »ă fie de aramă.
»^ lungii de cinci coţi, şi latu de cincî
Şi ' tu ordină fiiloru lui Israelu, ca să-ţî 20
coţi: pătraţii să fie altarulu; şi de trei coţi aducă oleiu curaţii din măsline vergure spre
2 înălţimea lui. Şi să faci lui corne iu cele luminare, pentru ca candelele să ardă ne
patru ânghiuri ale lui; cornele lui să fie încetaţii. In cortulîi întrunireî •''afară de per- 21
de o bucată cu elii, şi * să-lii îmbraci cu a- deiia, care spendură d'inaintea mărturiei, le
3 ramă. Şi să-î faci ole pentru scoterea ce- va pregăti o Aaronii şi fiii lui, ca să ardă îna
uuşeî, şi lopeţi şi talgere, şi furculiţe, şi ti- intea lui lehova, de cu seră până demâneţă.
găî pentru cărbuni; tote uneltele lui să le * Acesta va fi lege perpetuă, care se va păzi
4 faci de aramă. Şi să faci şi unii grătariii de fiii lui Israelu întru generaţiunile loru.
de aramă in forma reţelei, şi la grătariii să
Ordini pentru rânduirea preuţilorU ; vestmin
faci patru verigi de aramă, la cele patru
tele lorii, fi sânţirea lorii.
5 ânghîurî ale lui. Şi grătarulii să-lii puni
supţii cuprinsulu altarului de joşii, ca gră EARtl tu cbîamă la tine d'intre fiii lui 28
Israelu pre fratele teu " Aaronu, şi pre
tarulii să ajungă până la jumătatea alta6 rului. Şi să faci perghiî altarului, per- fiii seî cu d'însulu, ca să-mî fie mie preuţî:
ghiî din lemnu de sittimu, şi să-le îmbraci Aaronu, Nadabii şi Abibu, Eleazarii şi Ita7 cu aramă. Şi să petreci perghiele prin marii, fiii lui Aaronu. Şi * să faci lui Aa- 2
verigi, ca perghiele să fie de amînduoe la- ronu fratele teii vestminte sânte spre onore
8 tun ale altarului, pentru -i Iu purta. Şi şi spre podobă. Şi e să vorbescă tuturoru 3
să-lii faci din scânduri; aă fie scobiţii; bărbaţilorii cu cugetu înţelepţii, tuturoru a' după cumii ţi s'a are tatii ţie pe munte, aşa celora d pre cari î-amu împlinită eii cu spiritulii îuţelepciuueT, ca să facă vestmintele
să-lii facă.
9
Şi locaşului rfsă-î faci curte iu partea su lui Aarouii pentru a-lu sânţi, ca să-mî fie
dică, despre medă-di, perdelele curţii din mie preutii. Şi acelea sunt vestmintele cari 4
inii subţire resucitu, şi lungimea uiaeî lăture o le vorii face: 'Peptarulu, •'"efodulii, "mantia şi
10 sută de coţi; Şi stâlpii ei duoe-decî, cu A tunica pestriţă, mitra şi brîulii. Aşa vorii
picîorele lorii de aramă duoe-decî, şi cărli- face eî vestminte sacre lui Aaronu, fratele
1 1 gele stâlpiloru şi beţele de argintii. Aseme teu, şi fiiloru lui, ca să-mî fie mie preutii.
nea şi spre laturea despre medă-uopte să Şi vorii lua aurii, venătu, şi purpuriu, şi 5
aibă perdele lungime de o sută de coţi, cu carmesinu-roşiu, şi iuu subţire.
1 Şi efodulii să-lu iacă din auru, din venătu, 6
stâlpii lorii duoe-decî, şi cu picîorele lorii
de aramă duoe-decî; şi cârligele stâlpiloru şi Un purpurii, din carmesinu-roşiu şi din inii
12 beţele de argintii. Lărgimea curţii din lă subţire resucitu, ţesetură alesă. Elii să aibă 7
ture despre apusu de cincî-decî coţi perdele, duoî umerarî, cari se voru împreuna la cele
cu stâlpii lorii dece, şi picîorele lorii dece. diioe capete, şi aşa va fi împreunatii. Şi 8
13 Şi lărgimea curţii din laturea despre ostii, cingetorea cu care va fi încinsii, şi care cafi
14 despre resăritu, cincî-decî de coţi. Şi la o pe de-asupra efodvluî să fie toţii asemenea
parte cincî-spre-dece perdele, cu stâlpii lorii lucrate şi din o bucată cu elii: din aurii,
15 trei, şi cu picîorele lorii trei. Şi la cea-1- venătu, purpură, carmesinu-roşiu şi din inii
altă parte cincî-spre-dece coţi perdele, cu subţire resucitu. Şi să iei şi diioe petre 9
stâlpii lorii trei, şi cu picîorele lorii trei. onice, şi să sepî pe d'însele numele fiiloru
16 Şi pentru porta curţii o perdea de duoe- ui Israelu: Şese din numele lorii pe o 10
decî coţi, din venătu, purpurii şi carmesinu- petră, şi numele celorii-1-alţî şese pe ceroşiii, şi din inii subţire resucitu, cu stâlpii i-l-altă petră dupre nlndulu nascereî lorii.
17 lorii patru, şi cu picîorele lorii patru. Toţî Lucru de lapidarii!, de săpătură de sigilii, să 11
stâlpii curţii să fie încinşi cu verigi de ar sepî pe diioe petre numele fiiloru lui Isra
gintii; cârligele lorii na fie de argintii, şi pi- elu, şi in legături de aurii să le încasezi. Şi 12
18 cîorele loru de aramă. Lungimea curţii «« aceste diioe petre să le puni pe umerii efo* C«p. M. 37.
I C»p. 36. 38.

• Ctp. 3S. 1.

Ez<*. 43. 13.
b VedeNam.lfi.
38.
c Cap. 25. 40. (s
26. 30.
d Cap. 38. 9.

e Lev. 24. 2.
/ Cap. 26. 31.
33.
g Cap. 30. 8.
1 Şam. 3. 3.
2Cron. 13.11.

h Cap. 28. 43. t
29. 9, 28.
Lev. 3. 17. *
16.S4.&24. 9.
Num. 18. 23. &
19. 21.

1 Şam. 30. 25.
—

Capulă H8.
a Num. 18. 7.
Ebr. 5. 1, 4.

6 Cap. 29. ft. 29.
&31. 10. &3».
1, ».

Lev. 8. 7, 30.
Num. 20. 26,

88.
e Cap. 31. S, &
36. 1.
d Cap. 31. 3. ft
35. 30, 31.
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ilului. ca ele să fie petre de amintire pentru
fiii luî Israelu; şi •>' Aaronu va purta numele
lorii înaintea luî lehovape amînduoî umerii
13 seî * spre amintirea lorii. Şi să faci sponci
14 de aurii; Şi duoe lanţugele de aurii cu
raţii; fă-le pre aceste in forma sforeî, lucru
împletitii, şi pre aceste lanţugele împletite
le pune in sponcL
15
Şi Jsă faci şi peptarulu judecatei; ţesetură alesă, ca şi ţesetura efodului să-lii
faci pre elu; din aurii, venătu, din purpurii,
carmesinu-roşiu, şi din inu subţire resucitu.
16 Să fie pătraţii ţi duplu, şi să albă lungimea
17 de o palmă, şi lăţimea de o palmă. Şi ™ să
împli plinulu seu cu petre preţiâse; patru şire
de petre; In ânteîulu şiru voră fi: Unii sardonu, unii topazii şi unii smaragdii; acesta
18 să /eşiruluânteiu; Şi într'alu duoilea sirii:
Unu carbunculu, unii safiru şi unu diamantii.
19 In alu treilea şiru: Unu liguriii, şi unii agatii, şi unu ametistii. Şi'n alu patrulea
20 sirii: Unii chrisolitu, unii onichinu şi unii
îaspide; aceste in legături de aurii se voru
21 încasa. Şi petrele aceste să fie in numeru de
diioe-spre-dece, dupre numele fiiloru luî Isra
elu, sepate ca săpătura de sigilii, fie-care cu
numele şeii, dupre cele diioe-spre-dece semin22 ţiî. Şi să faci la peptarii lanţugele, in forma
23 sforeî, lucru împletitii din aurii curatu. Şi
să mai faci peptaruluî diioS verigi de aurii,
şi aceste duoe verigi să le puni la cele duoe
24 colţuri ale peptaruluî Şi pre cele duoe
lanţugele de aurii împletite să le prindî de
25 cele diioe verigi din colţurile peptaruluî. Şi
cele-l-alte duoe capete ale celorii diioe lan
ţugele împletite să le prindî de cele duoe
sponci, şi să le puni preste umerii efoduluî,
26 in partea de d'inainte. Şi să maî faci diioe
verigi de aurii, şi să le puni la cele-l-alte diioe
colţuri de joşii ale peptaruluî, la marginea
27 luî, care este din lă-întru, despre efodii. Şi
să mai faci diioe verigi de aurii, şi să le
puni la cei diioî umerarî ai efoduluî, de
desuptu, in partea anterioră a luî, tocmai in
loculii unde aceste se imbină, deasupra de
28 brîulii efoduluî. Şi peptarulu cu verigele
luî 'Iii voru lega cu sfore venătă de verigele
efoduluî, ca să stee ţepânu deasupra ciugetorei efoduluî, incâtii peptarulu să nu se
29 misce de pe efodii. Şi aşa va purta Aa
ronii numele fiiloru lui Israelu pe pepta
rulu judecatei, deaspra ânimeî sale, cândii
va întră in sanctuariii, "spre amintire perpe
tuă înaintea lui lehova.
j Vers. 29.
Cap. 39. 7.
k Vede loi. 4. 7.
Zech. 6. U.
l 0»p. 39. 8.
m Cap. 39. 10,
eto.

n Veri. 12.
| p Cap. 39. 28. 1 Ian. 53. 11.
o Lev. 8. 8.
7 Cap. 39. 30. )
Ezec.4.4, 5,6.
Num. 27. 21.
Zech. U. 20.
loan 1 29.
Deal. 83. 8.
r Vers. 43.
Ebr. 9. 28.
1 Şam. 28. 6.
1 Pet. !!. 24.
Lev. 10. 17. i
Etra 2. 63.
• Lev. 1. 4. & 22.
29. 9.
Neem. 7. 65.
27. 423. 11.
Num. 18. 1.

Si ° să puni in peptarulu judecatei Urimu 30
şi Tmiiiinii, cari să fie deasupra ânimeî luî
Aaronu, cândii va întră elii înaintea luî le
hova ; şi aşa Aaronu va purta ne'ncetatii ju
decata fiiloru luî Israelu pe anima sa, îna
intea luî lehova.
Şi p să faci mantia de supţii efodii toţii 3 1
venătă. Şi acesta la medîlocu să aibă gu- 32
ră, pentru intrarea capului, şi o tivitură să
fie împrejuri!; lucru ţesuţii, ca gura unei
platoşe, să fie, ca să nu se rampă. Şi pe 33
marginea luî să faci mere-granate in vânaţii,
purpurii, carmesinii-roşiu, pe marginea luî
jurii împrejura, şi printr/acestea clopoţei de
aurii jurii împrejura; încâtu să fie vara. clo- 34
[xiţclu de aurii şi unii măru-granatii, unu
clopoţelii de aurii şi unii mării-granatu, pe
marginea mantiei jurii împrejurii. Şi Aa- 35
ronfi se va îmbrăca cu d'însulu la serviciu,
ca sunet ulii luî să se audă, cândii va intra
in sanetuariii, înaintea luî lehova, şi cândii
va eşi; ca să nu moră.
Şi « să faci şi o placă de aurii curatu, 36
şi să sepî pe d'însa cu sepătura de sigilii:
SÂNŢIRE LUI IEHOVA! Şi acesta să o 37
legi de sforă venătă, şi va n la mitră; in
partea d'inaintea mitrei să fie. Şi va fi pe 38
fruntea luî Aaronu; şi Aaronu va r purta pă
catele lucrurilorii sânte, pre cari fiii lui Isra
elu le voru fi sânţitu in tote darurile lorii;
şi va fi pe fruntea luî totu-de-una, ca să-î
facă ' plăcuţi înaintea luî lehova.
Şi să teşi şi tunica din inu subţire; şi 39
mitra sar o faci din inu subţire; şi cingetorea
să o faci broderia alesă.
' Şi să faci fiiloru luî Aaronu tunice, şi 40
să faci pentru d'înşiî cingetorî, şi să faci
pentru d'înşiî căcîule, spre onore şi spre podobă. Şi să îmbraci pre ei cu aceste, pre 41
fratele teii Aaronu şi pre fiiî luî împreună cu
d'însulu ; şi să " ungi pre ei; şi să-î " sâuţescî ;
şi să-î santificî pre ei, ca să fie mie preuţî.
Şi să faci lorii x pulpane de inii, cari să li 42
acopere goliciunea corpului loră, şi cari să
fie de supţii copse până in susu de glesne.
Şi cu ele vorii fi îmbrăcaţi Aaronu şi fiiî luî, 43
cândii voru intra eî in cortulii întrunireî, seu
cândii se vorii apropia » de altariii, spre a
face serviciu iu sanctuariii; ca nu cumu-va
'purtândii pecatulu ore-căreî intinaţiuni, să
moră. " Acesta va fi lege perpetuă pentru Aa
ronu şi pentru seminţia luî după d'însulu.
SI acesta este cea ce vei face lorii, cândii 29
'î vei sânţi pre eî, ca să fie mie preuţî :
isa. 56. 7.
( Vers. 4.
Cap. 39. 27,
28, 29, 41.
Ezec. 44. 17,
14.
u Oap. 29. 7. &

30. 30. & 40.
15.

Lev. 10. 7.
ti Cap. 29. 9, ele.
Lev. cap. H.
Ebr. 7. 28.
a Oap. 39. 28.

Lev. 6. 10. &
16. 4.
Ezec. 44. 18.
y Cap. 20. 26.
i Lev. 5. 1, 17.
420.19,20.4

28. ».
Num. 9. 13. ic
18. 22.
a Cap. 17. 21.
Lev. 17. 7.
~~

CAP. 29.
"lea unu viţelu d'intre vite, şi duoî berbeci
2 fără defectu; Şi 6pânî nedospite, şi turte
nedospite, frământate cu oleîu ; şi plăcinte
nedospite, unse cu oleiu; aceste să le faci
3 din florea fainei de grăii; Şi punendu-le
într'unu panieru, adă-le in panieru cu vi4 ţelul ii şi cu cei duoî berbeci; Apoi adă
pre Aaronu şi pre fiii seî la uşa cortului
5 întrunireî, ' şi spală pre eî cu apă; rfŞi îea
vestmintele, şi îmbracă pre Aaronii cu tu
nica, şi cu mantia efoduluî, şi cu • efodulu
şi cu peptarulii ; şi-lu încinge cu cingetorea
6 efoduluî. •''Apoi pune pe capulu lui mitra,
7 şi preste mitră diadema sântă. Şi îea 3 oleîulu ungereî, şi-lii tornă pe capulu lui, şi
unge pre elu.
8
Dup'acea * să aduci pre fuTluî, şi sâ-î îm9 bracî cu tunicele. Şi încingendu pre eî cu
cingetorî, pre Aaronu şi pre fiii lui, pe ca
pulu loru să puni căcîule ; ca ' preuţia să fie
între eî prin lege perpetuă. Şi astii-felu vei
•> sânţi pre Aaronu şi pre fiiî seî.
10
Şi să aducî viţelulu înaintea cortului în
trunireî, şi * Aaronu şi fiiî şei sâ-şî pună mâ1 1 nele loru pe capulu viţelului. Şi să junghiî
viţelulu înaintea lui lehova la uşa cortului
12 întrunireî.
Şi ' luândii din sângele viţe
lului cu degetulii teu, săpuni pe m cornele al
tarului, şi celii-1-altu sânge să-lu verşi la pi13 cîorele altarului. Şi " să iei totâ grăsimea
care acopere măruntaiele, şi prapurulu de
pe maiu, şi amînduoî rănunchiî cu grăsimea
lorii, şi să le faci să fumege pe altariu.
14
Şi ° carnea viţelului, pelea şi balega să
le ardî cu focii afară de tabără; sacrificiu
pentru pecatu este.
15
Şi p să iei şi pre unulu din berbeci ; şi
Aaronu şi fiiî şei să-şî » pună manele lorii pe
16 capulu berbeceluî.
Şi să înjunghiî berbe
cele, şi luândii sângele lui, să-lu stropescî
17 pe altariu jurii împrejuru. Apoi să tai ber
becele in bucăţi, şi să-î spălî măruntaiele şi
picîorele lui cu apă, şi să le puni lungă cele18 1-alte bucăţi, şi preste capulu lui. Şi să
faci să fumege acestu berbece întregu pe
altarii ; că olocaustii este lui lehova, r mirosii plăcuţii, sacrificiu cu focu lui lehova.
19
'Apoi să iei şi pre alu duoilea berbece,
după ce Aaronu şi fiiî lui 'şî voru pune mâ20 nele lorii pe capulu berbeceluî; Şi să în
junghiî berbecele, şi luândii din sângele lui
să puni pe molele urecheî drepte a lui Aa
ronu, şi pe molele urecheî drepte a fiiloru
CapuliW.
• Un. 9. t.

ii Cap. 28. a.
Lev. 8. 7.
e C«p. K. 8.

i L«T. ». 4. * 8.

/ Lev. 8. 9.
j Cap. 28. 41.
a Cap. 38. 41. &
Lev. 8. 22. fir.
30. K.
|
Ebr. 7. *8.
Lev. 8. 13. fc . Lev. 1.4.48.
10. 7. 1 21. 10.
14.

M, n, n.
c C*p. 40. 11.
Lar. 8. 6.
Ebr. 10. M.

Nom. 35. 85.
* Lev. 8. ÎS.

t Nnm. 18. 7.

1 Lev. 8. 15.
m Cap. 27. 2. &

so. i.
n Lev. 3. 3.
o Lev. 4. 11, IU,

n.
Ebr. ÎS. 11.
p Lev. R. 18.
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seî, şi pe palmaculu manei drepte a loru,
şi pe degetulii celii mare a piciorului drepţii
alu lorii, şi cu celu-l-altu sânge să stropescî
preste altariu jurii imprejurii. Şi luândii din 21
sângele ce este pe altariu, şi din ' oleiulii un
gereî, să stropescî pre Aaronu şi vestmin
tele lui, şi pre fiiî lui, şi vestmintele fiiloru
lui cu d'însulu ; şi astu-felu " se va sânţi elu
şi vestmintele lui, precumii şi fiiî lui şi vest
mintele fiiloru lui cu d'însulu. Dup'acea să 22
îeî grăsimea din berbece, şi coda lui, şi
grăsimea care acopere măruntaiele, şi pra
purulu maiuluî, şi amînduoî rănunchiî cu
grăsimea de preste d'înşiî, şi spata dreptâ;
că acesta este berbecele deţ consecrare.
" Şi din panîerulu celu cu azime ce este ina- 23
intea lui lehova, să mal lei şi o pane, o
turtă de oleiu şi o plăcintă; Şi pre tote 24
aceste să le puni in manele lui Aaronu şi
in manele fiiloru lui, şi să le * legânî drepţii
darii legănaţii înaintea lui lehova. * Şi luân- 26
du-le din manele lorii, să le facî să fumege
pe altarii, deasupra olocaustuluî, întru mirosu plăcuţii lui lehova; sacrificiu cu focu
luî lehova este acesta. Şi să îeî şi * peptulu 26
berbeceluî de consecrare, carele este pen
tru Aaronu, şi după ce -Iu vei legâna drepţii
darii legănaţii înaintea luî lehova, ° va fi partea
ta. Şi vei sânţi * peptulu legănaţii şi spata 27
reclicată, care s'a legânatii şi s'a redicatu din
berbecele de cousecrare, care este pentru
Aaronu şi pentru fiii luî. Şi acestea c prin 28
lege perpetuă vorii fi ale luî Aarouii şi ale
fiiloru seî, de la fiiî luî Israelu ; că d este daru
redicatu; şi darulii redicatii, pre care l'aii adusii fiiî luî Israelu din sacrificiele lorii de
bucuria, acelu daru redicatu se cade să fie
a luî lehova.
Şi vestmintele sacre ale luî Aaronu e vorii 29
fi după d'însulu ale fiiloru luî, ca eî îutr'însele să se ungă, şi iu ele 'să se sânţescă.
y Şepte dile se va îmbrăca cu ele A acela d'in- 30
tre fiiî luî, care va urma archiereii in loculu luî, si carele va intra in cortulu intrunireî, ca să servescă in sanctuaru. Apoi 31
luândii berbecele de consecrare, carnea luî
să o •' ferbă in locu sânţii. Şi Aaronu şi 32
fiiî luî să mânânce carnea acestui berbece,
şi J pânea cea din panieru, la uşa cortului
întrunireî. k Eî le voru mânca pre aceste, 33
priu cari s'a făcuţii espiarea, pentru a-î
sacra si a-î sânţi. Şi ' altulu dintr însele să
nu mânânce, că sunt sânte. Şi de va re- 34
•7 Lev. 1. 4—8.
r Fac. 8 21.
» Ver«. 3.
Lev. 8. 22.
I C.'ip. 30. HS,
31.

Lev. 8. 30.

u Veri. 1.
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« Num. 20. 2fi.
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mâne ce-va din acesta carne a consecrăreî
şi din pane până a duoa di, "rămăşiţa o
veî arde cu focii; acesta nu se va mânca,
că lucru sânţii este. ,
35
Şi veî face cu Aaronu şi cu fiii luî, după
curau amii ordinată ţie; "şepte dile veî
36 sânţi pre eî. Şi in totă diiia veî maî "sacri
fica şi unii viţelii drepţii- sacrificiu pentru
pecatii, pe lungă sacrificiele de espiare, şi
veî curaţi altarulu, făcendii espiare pentru
37 elu, J'şi-lii vei unge, ca să se santifice. In
şepte ţlile veî face espiare pentru altaru,
şi-lu veî sânţi pre elii ; q şi aşa altarulu va fi
lucru pre sânţii: r toţii celu ce se va atinge
de altaru, sânţii să fie.
Legea pentru olocaustele de fie-care (ţi.

38
39
40

41

42
43
44
45
46

Şi acesta este ceea ce veî sacrifica tu
pe altaru : * diioî muei de câte unii anii cei
aduce tu ' in totă diiia ne'ncetatu: Pre unii
mnelu 'Iu veî sacrifica " deinâueţă, şi pre alu
diioîlea mnelii' Iii veî sacrifica intre amîndiioe
serele; Şi vel pune a decea parte din efa
de florea fainei, frămentată cu a patra parte
din unii hinu de oleiii curaţii; şi ca libaţiune, vinii a patra parte din unii hinu, pentru unii mnelu. ţii pre alii duoîlea mnelu
'Iii veî '' sacrifica intre amîndiioe serele ; şi
veî urma cu d'însulii ca cu darulu de pane
demâneţă şi ca cu libaţiunea luî, intru mirosu plăcuţii, sacrificiu cu focii luî lehova.
Acesta va fi * olocaustii perpetuu in generaţiuuile vostre, la porta cortului întrunireî,
inaintea luî lehova, y unde eu me voiu intnini
cu voi, spre a-ţî vorbi ţie acolo. Acolo
me voiu intruiii cu fiii luî Israelu, şi locvlu
acela ' se va sânţi de mărirea mea. Şi voiu
sânţi cortulii întrunireî şi altarulu; şi pre
Aaronii şi pre fiii luî voiii ° sânţi, ca să fie
mie preuţî. Şi b voiu locui in medîloculii
fiilorii luî Israelu, şi voiu fi lorii Dumnedeii ;
Şi eî vorii cunosce că c eii sunt lehova Dumnedeulu lorii, carele î-amu scoşii pre d'înşiî
din pămentulu Egiptului, ca să locuescii in
medîloculii lorii. Eii sunt, lehova Dumnedeulii lorii.
Se mat dau ordini pentru uneltele cortului; şi lu
crătorii ceî mal de frunte se aşedă.

30 C? I s& foci *?i " altaru * pentru ardere de tăJj maia; din lemnu de sittimii să-lu faci
2 pre elu. Lungimea luî să fie de unii cotii,
î Cron. ». 4. &
Pt. 141. 3.
m Lev. 8. 32.
13. 11. &31.3,
Dan. 9. 21.
n Enod. 40. 12.
Kzra 3. 3.
x Vers. 38.
Lev. ». 3.1,84,
1 Vede Dan. i».
Cap. 30. 8.
36.
27. & 12. 11.
Num. 28. R.
o Ebr. 10. 11.
Dan. 8. 11, 12,
p Cap. 30. 26, 28, « 2 Ueg. Ifi. ÎS.
Kzeo.
46.
13,
13.
»!». & 40. 10.
ţ Cap. 40. 10.
14, 15.
' y Cap. 25. 22. &
r Cnp. 30. 2».
v 1 Reg. 18. 29,
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şi lăţimea lui de unii cotii; pătraţii să fie; şi
înălţimea luî de diioî coţî ; şi cornele luî să
fie traxe din elii. Şi să-lu îmbraci cu aurii
curaţii, atâtii acoperişulii luî deasupra, câtii
şi laturile luî juru imprejuru, şi cornele luî ;
şi să-î faci şi incadrtire de aurii jurii impre
juru. Şi să-î faci diioe vergi de aurii supţii incadrare, la diioe din laturile sale, in cele duoe
unghiuri, ca să servescă pentru a petrece
prin ele perghiî, cu cari se va purta. Şi
să faci şi perghiele luî din lemnii de sittinni. şi să le îmbraci cu aurii. Si să-lu
puni d'inaintea perdelei ce speri^ură înaintea
chivotului de mărturia, in faţa '' propiţiâtorului, carele este de asupra mărturiei, unde
me voiii întruni cu tine. Şi Aaronii va face
să fumege preste d'însulii d temăiă aromatică
in totă demâneţă; cându eva pregăti elii can
delele, va face să %fumege acesta temăiă.
Şi intre amîndiioe serele, cându Aaronii va
aprinde candelele, va face să fumege te
măiă perpetuă înaintea luî lehova, in generaţiunile vostre. Pe d'însulu să nu aduceţî nici o temăiă -^de altu-feliii, nici olo
caustii, nici darii de pane, şi nici libaţiune
să nu versaţi preste d'însulu. Ci numaî
espiare va face " Aaronii preste cornele ace
stuia o dată pe anii. Espiare va face elii pre
ste acestu altaru in toţii anulii o dată, in
tru generaţiunile vostre, cu sângele sacrifi
ciului de espiure pentru pecatu. Pre sânţii
luî lehova va fi acesta.
Şi lehova vorbi luî Moisi, diceuclîi :
* Gândii tu veî face dupre numerulii lorii numerarea fiiloru luî Israelu, totu îusulii va da
luî lehova ' rescumperarea pentru sufletulu
şeii, cândii 'î veî uumera pre eî, ca să nu
fie nici o i plagă, cându 'i veî numera pre
eî. * A cesta voru da: totu insulii, care va
trece prin numerare, va da o jumătate de
siclu, dupre siclulii sanctuarului ; .' siclulii are
diioe-decî de ghere. m O jumătate de siclu va
fi darii luî lehova. Toţii îusulii carele va
trece prin numerare, de duoe-deci de ani
şi maî susu, va da darii luî lehova. n Avutulii nu va da maî mult u. nici saraculîi maî
puţinii de o jumătate de siclu, cându veţi
face darii luî lehova pentru ° espiarea sufletelorii vostre. Şi veî lua acelii argintii de
espiare, şi-lu * veî da pentru lucrulu cortutui întrunireî, şi va fi fiiloru luî Israelu spre
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CAP. 30, 31.
i amintire luî lehova pentru espiarea sufleteloru vostre.
17
Şi lehova mal vorbi luî Moisi, dicendu:
18 'Să mai faci şi unu spălătorii efe aramă, şi
picîorulii luî de aramă, pentru spălaţii, şi
să-lu ' pună intre cortulu întrunireî şi între
19 altariu, şi să tornă apă într'însulu. Şi Aaronii şi fiiî luî 'şî * vorii spăla dintr'însulu
20 manele şi picîorele lorii. Gândii voru intra
eî in cortulu întrunireî, se voru spăla cu
apă, ca să nu moră; seu cândii se voru apropia de altaru, ca să servescă, ca să facă
să ardă vre-unu sacrificiu cu focii luî le21 hova. Şi-şî vorii spăla manele şi picîorele
lorii, ca să nu moră. "Acesta va fi lorii
lege eternă, luî Aaronii şi seminţiei luî in
generaţiunile lorii.
22
Şi lehova mal vorbi luî Moisi, dicendu:
23 Şi să îeî " aromate de cele maî alese, * smirna
cea maî curată cinci sute sicii, şi scorţişoră aromatică pe jumătate atâta, auoe sute
cincî-decî sicii, şi y calamii aromaticii duoe
2*1 sute cincî-decî sicii; Şi z casia cinci sute
ricli, dupre siclulu sanctuarului; si oleiu de
25 măslini unu ° hiiui. Şi să faci dmtr'aceste
oleiu pentru ungerea sacră, unsore ameste
cată după artea făcetoriloru de mirii. b 026 leîulu ungereî sacre va fi acesta. c Şi să ungi
cu d'însulu cortulu îutrunireî şi chivotulu
27 mărturiei; Şi mesa cu tote uneltele eî, şi
policandrulu cu tote uneltele luî, şi alta28 rulu temăîereî; Şi altarulu de olocauste cu
tote uneltele luî, şi spălătorulu cu picîorulii
29 luî. Şi să le sânţescî pre aceste, ca să fie
pre sânte ; d totu ce se va atinge de d'însele
30 sântu să fie. ' Asemenea să ungî şi pre Aaronu şi pre fiiî seî, să-î sânţescî pre eî, ca
31 să fie mie preuţî. Şi să vorbescî fiiloru
luî Israelii, dicendu: Acesta va fi mie oleiu de ungere sacră întru generaţiunile
32 vostre. Nicî unu corpii de omii să nu se
ungă cu d'însulu, şi nicî dupre amestecătura
luî să nu faceţî luî asemenea; ea 'acesta este
33 lucru sacru; lucru sacru va fi vouî! " Verîcine va face dupre amestecătură aseminea
luî, şeii cine va da dintr'însulii altuîa, *sterpise-va din poporalii seu.
34
Şi lehova dise luî Moisi: ' îe aromate:
Stacte şi onice, şi galbenii, aromate, şi temăiă curată, din totulii in greutate d'o po35 trivă. Şi dintr'aceste să pregătesc! temăiă,
amestecătură aromatică, făcută j dupre artea
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făcetoriloru de miră; punendii sare, ca să
fie curată ţi sântă. Şi dintr aceste veî pisa 36
menuntii, şi dintr'însele veî pune d'iuaintea
mărturiei in cortulu întrunireî, * unde me
voiu întruni cu tine. !Pre sântu va ti vouî.
Şi temăiă ce veţi face, dupre amestecătura a- 37
cestuia m să nu vî faceţî ; acesta va fi ţie sânţii
luî lehova. " Verî-cine va face acesteia asemi- 38
nea, ca să mirose, sterpi-se-va din poporulu şeii.
SI lehova vorbi luî Moisi, dicendu : " Vedî, 31
eu anume amu chîămatu pre Bezaleelu, 2
6 fiîulu luî Uri, fiîulii luî Huru,diu seminţia
luî Iuda; Şi-lu c împluiii cu spiritulu luî 3
Dumnedeii, cu înţelepciune, cu iscusinţă, cu
sciintă şi cu toţii feliulu de artă. Ca să na- 4
scocescă planuri spre a lucra in aurii, in
argintii şi iu aramă, A sculpta in petre şi 5
a le lega, a tăia lemue, şi totu felulu de
lucru a lucra. Si ecce î-amii maî daţii luî 6
pre d Aholiabii, faîulii luî Ahisamacii, din se
minţia luî Danii; şi iscusinţă amu pusu in
totu omulii « cu cugetu înţelepţii, ca eî tote
acele să facă câte amii ordinatii ţie. •''Cor- 7
tulii întrunireî şi » chivotulu mărturiei, * propiţiătorulii de deasupra acestuia, şi tote
uneltele cortului ; Şi ' mesa cu tote uneltele 8
eî, şi •>' policandrulu celii din aură curaţii cu
tote uneltele luî, şi altarulu teuiăîerei ; Şi 9
* altarulu de olocauste cu tote uneltele luî,
şi 'spălătorulu cu picîorulii luî; Şi '"vestmin- 10
tele de serviciu, şi vestmintele sacre ale
archiereului Aaronii, si vestmintele fiiloru
seî de preuţiă ; " Şi oleîulii ungereî şi ° te- 11
maia aromatică pentru sanctuaru; să le facă
aşa, cumu ţî-amii . ordinaţi! ţie.
Ordini pentru Sabatu; Mâini se pogorî de pe
munte cu tablele legei.

Şi lehova mal vorbi luî Moisi, dicendu:
Şi tu vorbesce fiiloru luî Israelu, dicendu:
pCu adevăraţii, voi să păziţî sabatelc inele,
că aceste sunt semne intre mine şi 'iitre voi
in generaţiunile vostre; ca voi să sciţi, că
eii sunt lehova care ve sânţescii pro voi.
'Păziţi dară sabatului că elii se cade să fie
sânţii vouî: r Verî-cine 'Iii va profana, se va
omori; cine va face intr'acea di verî-uniî
lucru, sterpi-se-va sufletulu acela din popo
rulu şeii. • Şese dile se va lucra, şi in a
' şeptea di este sabatulu, di de repaosii, sântă
luî lehova. Cine va face verî-unu lucru in diua
sabatului se va omorî. Aşa fiiî luî Israelu
să păzescii sabatulu, serbândii sabatulu in
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generaţiunile lorii, prin legămentii perpetuu.
17 Acesta intre mine ş'intre fiii luî Israelu este
" semnii perpetuu ; căci " in şese dile făcu le
hova cerîulii şi pămentulu, şi intr'a şeptea
di se repausâ şi resuflâ.
18
Şi Domnulu, după ce sfârşi vorbirea cu
Moisi pe muntele Sinaî, 'î dede cele *duoe
table ale mărturiei, table de petră scrise cu
degetulu luî Dumnedeii.
Idololatria si pedepsirea poporului.

32 Ol poporulu vedendu, că Moisi " intărdia
t^5 torte de a se pogorî de pe munte, se adu
na poporulu imprejurulii luî Aaronu, şi-î dise:
*Scolă-te! fâ-ni deî, cari să cmergă înain
tea nostră; că ce s'a intemplatii cu acelu
omu, cu Moisi, care ne-a scosu pre noi din
2 pămentulu Egiptului, nu scimu. Şi Aaronu
li respunse : Scoteţî rf cerceii de aurii, cari
sunt in urechîele femeeloru vostre ţi a fiiloru
voştri şi fi feteloru vostre, şi-î aduceţi la
3 mine! Şi toţii poporulu scose toţi cerceii
cei de aurii, cari aveau eî in urechîele lorii,
4 şi-t aduseră luî Aaronu ; ' Carele luându-î
din manele lorii, după ce cu dalta făcu
forma, li făcu lorii unii viţelii turnaţii. Şi
eî diseră: Aceştia sunt deiî teî, o Israele!
cari te-aii scosu pre tine din pămentulu E5 giptuluî. Acesta vedendu Aaronu, zidi altarii
înaintea luî, şi Aaronu f striga, dicându : Ser6 bătore luî lehovu este mâne! Şi eî se sculară
a diioa di de demâueţă, şi sacrificară olocauste, şi aduseră sacrificii de bucuria; şi g po
porulu se puse la mâncare şi băutură, şi
se sculară să joce.
7
Şi lehova dise lui Moisi : * Scolă, şi te \
pogoră, că poporulu teii, pre care tu l'aî
scoşii din pămeutulii Egiptului', s'a ' stricata.
8 Kî curendu forte s'aii abătuţii de la calea,
cure lî-amii foştii y'ordinatu eii; eî 'şî făcură \
viţelu turnaţii, şi se prosternură înaintea luî,
şi-î sacrificară, şi-î diserâ: k Aceştia, o Israele l
sunt deiî teî, cari te-aii scoşii pre tine din
9 pamentulii Egiptului! Şi lehova dise luî
Moisi : ' Eii vădii acestii poporii, şi eccă, este
10 poporii tare la cerbice. Acumii "' lasă-me,
ca " mânia mea să se aprindă asupra loru,
şi să-î mistuescu pre d'înşiî ; erii " pre tine
te voiţi face naţiune mare.
11
''Atuncîa Moisi se ruga luî lehova, Dumnedeulu şeii, şi dise : Pentru ce, lehova, se au Var». ÎS.
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prinde mânia ta asupra poporului teii, pre care
tu l'aî scoşii din pămentulu Egiptului cu pute
re mare şi cu mână tare? q Pentru ce Egiptenii sa vorbescă şi să dică: Elu cu cugetii
reu î-a scoşii pre eî, ca să-î omore prin aceşti
m u 1 1 n. şi să-î perdă de pe faţa pămentului?
Intorce-te de la aprinderea mâniei tale, şi
te r îmblândesce de acestii reîi, ce cugeti po
porului teii; Adu-ţî aminte de Abraamii şi
de Isaacii şi de Israelu, servii teî, cărora tu
lî-aî 'juraţii pe tine însu-ţî, şi lî-aî promisii:
1 Eii voiii îmmulţi seminţia vostră ca stelele
ceriului; şi toţii pămentulu acesta pre care
l'amu promisa, 'Iu voiii da seminţiei vostre,
ca să-/M moscenescă in eternii. Şi lehova
se "îmblândi de acelu reu, ce cugeta să-lu
facă poporului şeii.
Şi " Moisi se re'ntorse, şi se pogorî de
pe munte, avendu cele duoă table ale măr
turiei in mână, table cari erau scrise pe
amînduoe părţile lorii, şi dincoce şi dincolo
scrise. Şi * tablele erau lucrulu luî Dumnedeii, şi scriptura era scriptura luî Dumne^eii, săpată pe table. Şi losua audindii
vocea poporului in strigătulu seu, dise lui
Moisi: In tabără e strigaţii de resbelu. Şi
elu '» respunse : Acesta voce nu e strigare
nici de invingetorî, nici strigare de invinşî;
ci eii audii voce de cântece de jocii. Şi
apropiându-se elii de tabără, v vedu viţelulu
şi joculii in chorii, şi se aprinse de mânia
Moisi, şi lepăda din manele sale tablele, şi
le sfârimâ supţii munte. * Şi lua elu viţelulii, pre care-lîi făcuseră eî, ŞÎ-/M arse in
focii, ŞÎ-/M sdrobi in pulbere menuntă; şi
pulberea o preserâ in apă, şi făcu pre fiii
luî Israelu să bee dlntr'insa.
Şi Moisi dise luî Aaronu : ° Ce ţî-a făcuţii
ţie acestii poporii, de aî adusii asupra luî
pecatulu celu mareV Şi Aaronu 'î respunse :
Mânia domnului meii să nu se aprindă!
6 Tu sciî că poporulu acesta este porniţii spre
reu. Eî 'mî diseră: cFă-ni deî, cari să mergă
înaintea uostră ; că ce s'a întâmplaţii cu acelii ornii, cu Moisi, care ne-a scoşii pre noi
din pămentulu Egiptului, nu scimu. Şi eti
lî-amu disii: Cine are aurii? să-lu scotă;
şi eî mi-/w dederâ mie, şi eii 'Iii aruncaiu
in foca, şi d eşi acestii viţelu.
Şi Moisi vedendu, că poporulu era despoîatii, căci Aaronu 'Iii ' despoiese, ca să fie
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CAP. 32, 33.
26 ocară la neamiciî seî; Stete in porta ta
berei, şi dise: Cine este a lui lenova? să
rină la miue! Atuncîa toţi fiii lui Levi se
27 strînseră pe lungă d'îusulu. Şi elii li dise:
Aşa dice lehova, Dunmedeulîi luî Israelu:
Fie-care din voi să-şî încingă sabia sa la
copsa sa, şi să treceţi, fi să vă întorceţî
prin tabără, de la o portă până la cea-1-altă;
şi să -''ucidă fie-care pre fratele seu, şi fie
care pre amiculu seu, şi fie-care pre apro28 pele şeii. Şi fiii luî Levi făcură dupre cuventuliî luî Moisi: şi iutr'acea di cădură moi-ţl
29 din poporu la trei mie bărbaţî. " Căci Moisi
li dise: Sânţiţi-vă astă-dî luî lehova, ucidfndu fie-care chîaru pre fiîulii seu, şi pre
fratele seu; pentru ca să dee astă-^î bine-cuventarea «a vouî.
Moisi se ragă pentru poporit ; depiirteză cortulil ;
caută mărirea lut lehova.

30

Şi a duoa di dise Moisi cătră poporu:
*Voî aţi făcuţii pecatu mare forte; şi acumii
me voiu sui la lehova, ' pote voiii J face espi3 1 are pentru pecatulu vostru. Şi Moisi * se'utorse eră-şî la lehova, şi dise: O, roi/u-te!
poporulu acesta a făcuţii pecatu mare forte,
32 căcî 'şî 'făcudeî de aurii: Acuinu seu ertăli pecatulu, seu de nu, m sterge-me pre mine
33 « din cartea ta, pre care ai scris'o. Şi lehova
dise luî Moisi : ° Pre celii ce a păcătuiţii in
contra inea, pre acelu 'Iu voiii şterge din
34 cartea mea. Şi tu acumu mergi, şi condu
pre poporulu acesta la locuia, de care amu
vorbiţii ţie ; p ecce, unii ângeru alu meu va
merge înaintea ta; dară i iu diiia de pedep
sire voiu pedepsi şi acestu pecatu alu lorii.
Aşa lehova lovi pre poporu pentru T fa
35
cerea viţelului, pre care-lu făcu Aaronii.
38 SI lehova dise lui Moisi: Mergi! sue-te,
tu ° şi poporulu pre care l'aî scoşii din
pămentulu Egiptuluî, in pămentulu, pre ca
re cu jurămentu l'amu promisu luî Abraamii,
lui Isaacu şi luîlacobu, dicendu: * Seminţiei
2 tale 'Iu voiu da pre elu; (cŞi eu voiii trămete unu ângeru înaintea ta, d şi voiu aluuga
pre Cananeî, şi pre Amoreî, şi pre Heteî,
şi pre Ferezeî, şi pre Heveî, şi pre lebuseî :)
3 In * pămentulu, unde curge lapte şi miere ;
7 dară eu nu mă voiu sui in medîloculu teu,
/ Snm. K. 5.
D*m. 3S. 9.
i Xum. «5. 11,
1*. 13.
Deal. 13. 6—
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Cap. 32. 13.
c Cap. 32. 34. &
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g Cap. 32. 9. A
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45.
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căcî tu escî poporu g tare la cerbice ; ca să
nu te * perdu iutr'acestă cale.
Şi poporulu audindu aceste durerose cuvinte, toţi se 'întristară; J şi nimenea nu pu
se pe sine podobele sale. Cii lehova dişese luî Moisi : Di fiilorii luî Israelu : * Voi
xvnteţî poporu tare la cerbice; o clipă nu
mai de aşî păşi ' in mediloculii teii, te-aşî
mistui; acumu dară aruncă de pe tine po
dobele tale, şi voiii ™ vede cea ce voiu face
cu tine. Şi fiii luî Israelu 'şi scoseră podobele lorii la muntele Horebii.
Şi Moisi luă cortulii, şi-lii întinse afară
de tabără, departe de tabără, " şi-lii numi
pre acesta—cortulu întrunireî ; şi a foştii, că
verî-cine ° căută pre lehova, mergea la cor
tulu întrunireî, care era afară de tabără.
Şi cândii eşi Moisi afară la acelu cortu,
toţii poporulu se scula, şi fie-care sta * la
uşa cortului şeii, şi se uîta (lupii Moisi,
până ce intra elu in cortu.
Şi iudată ce intra Moisi iu cortu, stâlpii
de nuorii se pogoria, şi sta la uşa cortului,
şi Dommdu » vorbîa cu Moisi. Şi toţii poporulu vedea stâlpulu de uuorii stându !a
uşa cortului; şi poporulu se scula toţii, şi se
rprosteruu fie-care la uşa cortului şeii. Şi • Iehova vorbîa cu Moisi faţă in faţă, precumu
vorbesce ornii cu amiculu şeii ; şi Moisi se re'nturnâ in tabără, şi ' servulu seu losua, fiîulii luî
Nunii, omu tenerii, nu se depărta de cortii.
Şi Moisi dise cătră lehova: Eccă, " tu mî-aî
disu : Du poporulu acesta l Dară tu nu mî-aî
făcuţii cunoscuta pre acela, pre care veî
să-lii trămeţî cu mine ; şi tu aî disu : " Eu
te-amii cunoscuţii pe nume, şi aî aflaţii charii
iu ochii meî. Acumii dară, * de amu aflaţii
charii in ochii tei, ^aretă-mî, rogu-te, calea
ta, ca să te cunoscu pre tine, şi să aflu
charii in ochii tei ; şi te uită, că acestu
poporu este * poporulu teii. Şi Domni/tu dise:
0 Faţa mea va merge înainte, şi eu 'ţî voiu
da ţie *repausii. Şi Moisi dise cătră d'însulii :
0 Dacă faţa ta nu va merge înainte, atuncîa,
nu ne maî duce d'aicîa. Şi întru ce se va
cunosce, că amii aflaţii cnaru in ochiî teî,
eii şi poporulu teii? ddac,ă nu într'acesta, că tu
veî merge împreună cu noî ? aşa e noi vornu fi
însemnaţi, eu şi poporulii teii, maî mulţii
j Lov. 10. ti.
i Sain. 1». 21.
1 Keg. 21. 27.
2 Reg. 1». 1.
Ezra 9. 3.
Est. 4. 1, 4.
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Ezec 24. 17,
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45, 46.
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p Num. 16. 27.
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r Cap. 4. 31.
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Deut. 34. 10.
t Cap. 24. 13.
u Cap. 32. 34.
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Fac. 18. 19.
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19.
Pa. 95. 11.
2 Tim. 2. 19. c Vcra. S.
x Cap. 34. 9.
Cap. 34. 9.
y Pf. 25. 4. t 27. d Num. 14. 14.
11.&86. 11. & e Cap. 34. 10.
Deut. 4. 7, 34.
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2 Şam. 7. 23.
Io«l 2. 17.
1 Reg. 8. 53.
P». 147. 20.
a Cap. 13. 21.*
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decâtii tote poporele ce svnt pe faţa pămentului.
Şi lehova dise luî Moisi: 'Eu şi acesta
ce dicî tu acumii voiu face; căci » tu aî aflaţii
charu in orhiî mei, şi eu te-amii cunoscuta
pe nume. Şi Moisi 'i dise: Rogu-te, Domne!
fă ca să vădii ''mărirea ta! Şi Dommdu 'î
respunse : ' Voiii face ca să trecă pe d'inaintea ta totă bunătatea mea; şi numele luî
lehova 'Iu voiii rosti înaintea ta, că i sunt
îndurătorii c.ătră cela ce voiii să fiii îndură
torii, şi miluescu pre celu ce voiii să miluescu.
Şi-î dise: Tu faţa mea nu o veî vede, că
*omulu nu ine pote vede, şi să remână viu.
Apoi di;.i> lehova: Eccă aida unii locu la
mine! şi tu stai pe acea stâncă. Şi va fi,
cându va trece mărirea mea, te voiii pune ' in
spărtura acelei stânci, şi te voiii ™ acoperi cu
mâna mea, până ce voiu trece. Apoî trăgendu mâna mea de la tine, tu-mî veî vede
dosulii, eru faţa mea " nu se va vede.
Moisi eră-şi se sue pe munte; legnmentulii
se'nnoesce.

34 Cjl lehova dise luî Moisi: "Tăie-ţî duoe table
[^ de petră, asemenea celoru d'ânteîe, * şi eu
voiu scrie pe aceste table cuvintele, cari erau
pe tablele cele d'ântăîe, pre cari le-aî stri2 catii. Şi fiî gata pe demâneţă, ca de demâneţă să te sui c pe muntele Sinaî ; şi a3 colo să stai pe verfulii muntelui. Şi nime
nea să nu se d sue cu tine, şi nimenea nici
să se vedă pe totu muntele; nici oie nici
boii să nu pască in apropierea muntelui
aceluia.
4
Şi Moisi tăia duoe table de petră, ase
menea celoru d'ânteiu;şia duoa di se scula
de deuiâneţă, şi se sui pe muutete Sinaî,
după cumu 'î ordinase lehova; şi lua in
5 mână cele diioă table de petră. Şi lehova
se pogorî in niioru, şi stete acolo cu d'însulu,
6 şi « rosti numele luî lehova. Şi lehova trecendu pe d'inaintea luî, rosti: lehova, le
hova, J Deii induraţii şi milostivii, îndelungiirăbdătorii, plinii de » inilă şi de * credinţă ;
7 "Celii ce păstreză milă in mii de genfraţiunî,
J celu. ce ertă nedreptatea, fără de legea şi
pecutulu, şi * carele nimica nu lasă nepedep10.
| e Cap. M. lt». 1 P«. 8«. 15.
f YK. 19. 11.
{ laa. 2. 21.
Num. 14. 17.
Ioc. 5. 16.
Ier. 32. 18.
m P». 91. 1, 4. / Nuni. 14. 18.
a Vers. 12
Dan. 9. 4.
ii Vers. 80.
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A Vers. 80.
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lin. 5. & 14o. it Cap. 23. 7, 21.
a Cap. 38. 16.
18.
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19.
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Ion. 24. 19.
Deut. 10. 1.
Deut. 5. 24.
loel ». 13.
Iov 10. 14.
Jude. li. W. A; b Vern. 28.
g Pa. 31. 19.
Mic. 6. 11.
13. S2.
Deut. 10. 2, 4.
Horn. 2. 4.
Nab. 1. 3.
c Cap. 19. 20. & h P«. 57. 10 & l Cap. 4. 31.
IUL. 6. 5.
24. 12.
Apoc. 1. 16.
IU». 4.
m Cap.8S.I6.lfi.
17.
d Cap. 19. 12, i Cap. 20. 6.
n Cap. 33. 3.
Vede cap. 24.
13, 21.
Deut. 5. 10.
o Deut. 88. 9.

sitii; care pedepsesce nedreptăţile părinţiloru in fiî şi iu fiii fiilorii, până într'a
treia şi a patra generaţiune. Şi Moisi cu
grăbire ' prosternendu-se la pămentu, se în
china; Şi dise: Domne! de amii aflaţii charii
in ochii teî, rogu-te, Domne ! m vino in medîloculu nostru ; că " acesta este poporii tare la
cerbice; tu dară ni ertă nedreptăţile nostre
şi păcatele nostre, şi ne fă pre noi ° moscenirea ta.
Şi Dommdu ţlise: fiece! f eu făcu legămenţii; in faţa a totu poporulu teii voiu
«face minunî, cari n'aii maî foştii in totu
pămentulu, nici la tote naţiunile; şi totu
poporulu, in medîloculii căruia escl tu, va
vede lucrările luî lehova; că r înfricoşaţii va fi
aceea ce voiii face eii cu tine. * Păzesce ceea
ce-ţî ordinaiu astădî! ecce, 'eu voiii alunga de
d'iuaintea ta pre Amoreî, şi pre Cananeî şi
pre Heteî şi pre Feriseî şi pre Heveî şi pre
lebuseî. " Feresce-te să nu faci legămentii
cu locuitorii pămentuluî, in care veî intra,
ca să nu se facă " cursă in medîloculii teu.
Ci voi x altarele lorii să le stricaţi, şi stâlpiî
lorii să le sfăriinaţî, şi » chipurile lorii de
Astarte să le tăeţî. Şi să nu te prosternî
la z altu deii ; că lehova se ° numesce geloşii ;
elu este Dumuedeu 'geloşii. c Ca nu cumuva să faci vre-unii legămentii cu locuitorii
acelei teri, ca nu d desfrenândii după deiî
lorii, şi sacrificândii deiloru lorii, care-va să
te ' chiame şi pre tine, şi să -'"mănânci şi tu
din sacrificiele loru; Şi din » fetele lorii să
nu îeî femei pentru fiiî teî, ca nu fetele lorii
* desfrenândii după deiî lorii, să facă ca şi
fiiî teî să desfrâneze după deiî lorii. ' Să nu
faci ţie deî turnaţi
Serbătorea •? azimeloru să o tini; şepte
dile să mânâncî azime, după cumii amu
ordinatu ţie, la timpulii otărîtu alii luneî Abibii (xpicelor& noue), că într'acea lu
nă alii luî A' Abibii aî eşitu tu din Egiptii.
'Totu celu ce deschide matricea, alii meii
este ; şi totu -mascululu ânteiu-născutu din
vitele tale, fie din vacă, fie din oîe. Dară
m âuteiu-născutulii asineî să-lii rescumperi cu
unii mnelii; şi de nu-lii veî rescumpera pre
elii, să-î frângî gutulu. Pre toţii ânteiii-nă-
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Jude. 2. 17.
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Ier. 3. 9.
23. 15.
Ezec. 6. 9.
k Cap. 13. 4.
r Num. 25. t.
1 Cap. 13. 2, 12.
l Cor. 10. 27.
&. 22. 29.
f Ps. IOH. 88.
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1 C'or. 8. 4, 7,
Luc. 8. 88.
m Cap. 13. 18.
10.
g Deut. 7. 3.
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CAP. 34, 35.
scutulu d'intre fiii teî să-lii rescumperî. Şi
înaintea mea nimenea să nu se arete " cu
mână golă.
21
"Şese dile să lucrezi, eru in a şeptea ţii
să repausezî, chîaru in timpulu aratului şi
a seceratului să repausezî.
22
f Să serbezi şi serbătorea septemâneloru,
a prinoselorii din secerişulu de grău; precurnii şi serbătorea culesului, la sfârşitulu
fie-cărul anu.
23
i De trei ori pe anii totă partea vostră
bărbătescă să se arete înaintea Domnito
rului lehova, Dumnedeulu lui Israelu.
24
Că eu voiîi r alunga pre naţiuni de d'inaintea ta, şi voiu 'lărgi hotarele tale ; şi cându
te ve.î sui tu, ca să te areţî înaintea lui
lehova, Dumnedeulu teu, de trei ori pe anii,
atuncîa ' nimenea nu va pofti pămeutulu teu.
25
u Să nu aduci sângele sacrificiului meu cu
aluatu dospita ; şi ° din sacrificîulu serbătoreî
pasceloru să nu remână nimica până de26 manetă. Şi x prinosele ânteiloru tale frupte
din ţerâna ta să le aduci in casa lui le
hova, Dumnedeulu teu.
»ledulu să nu-lu ferbî in laptele mumei
sale.
27
Şi lehova diseluî Moisi: Scrie-ţî 'aceste
cuvinte! că eii in cuprinsulu acestorii cu
vinte amu încheiaţii legământu cu tine şi
28 cu Israelu. Şi Mowi " rămase acolo cu le
hova patru-decî de dile şi patru-decî de
nopţi, nemâncându pane şi nebendu apă.
Şi Domnuiu * scrise pe acele table cuvintele
legământului: cele dece cuvinte.
Moisi se pogore de pe munte, şi dă poporului
ordinele lui Dumnezeu.

29

30
31
32
33
34

Şi a f»st n. cându se pogoria Moisi de
pe muntele Sinai, ţenendu in manele sale cele
c duoe table ale mărturiei, cându se pogoria
elu de pe munte, Moisi nu sciîa, că d pelea
feţei lui strălucîa, vorbindu elu cu Dumnefau. Şi Aaronu şi toţi fiii lui Israelu
vedendii pre Moisi, că pelea feţei lui strălucesce, se temură a se apropia de d'însulu.
Şi Moisi 'î chiămâ, şi Aaronu şi toţi mai
marii comunităţeî se întorseră la d'însulu,
şi Moisi vorbi cu ei. Şi dup'acesta toţi fiii
lui Israelu se apropiară, şi e elu ordina loru
tote despre câte 'î vorbise lehova pe muntele Sinaî. Şi Moisi sfârşindu de a vorbi
cu ei, 'şi puse-^velu preste faţa sa. Şi Moisi,
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Deut. 16. 16.
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u Cap. 23. 18.
f Cap. 12. 10.
z Cap. 23. 19.
Deut. 26. 2, 10.
j Cap 23. 19.

Deut. 14. 21.
z Vers. 10.
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31. 9.
a Cap. 24. 18.
Dent 9. 9, 18.
6 Vers. 1.
Cap. 31. 18. &
3i. 16.
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* când intra înaintea lui lehova ca să vorbescă
cu d'însulu, 'şi scotea scelu velii, până ce eşîa.
Şi cându eşîa, elu spunea fiiloru lui Israelu
ceea ce 'i se ordinase. Atuncîa fiii lui îs- 35
raelîi vedeau faţa lui Moisi, că pelea feţei
lui strălucîa. Şi Moisi eră-şî punea velulu
preste faţă sa, până ce se întorcea, ca să
vorbescă cu d'însulu.
Darurile de bună voia ale poporului pentru
cortu; lucrători se otărescu.

SI Moisi strînse totă comunitatea fiiloru 35
lui Israelu, şi li dise : " Aceste sunt lucru
rile, pre cari le-a ordinatu lehova să le fa
ceţi: * Şese dile să lucraţi. Eru diua a şeptea "2
să fie vouî sântă, sabatu de repausu lui
lehova ; toţii acela, care va lucra într'însulu
să se omore. c Să nu aprindeţi focu nici în- 3
tru'una din locuinţele vostre iu diua sabatului.
Şi Moisi ţlise cătră totă comunitatea fii- 4
lorii lui Israelu : d Acesta este cuventulu, pre
care l'a ordinatu lehova, ^icându: Aduceţi 5
din averile vostre darii lui lehova, efie-care,
după câtu 'Iu va lăsa anima, bucuroşii să
aducă lui lehova: aurii, şi argintii, şi ara^nă;
Şi venătii, şi purpurii, şi carmesinu-roşu, şi 6
inu subţire, şi peru de capră; Şipeîdeber- 7
bece roşite, şi peî de viţelu de mare, şi lemnu
de sittimu; Şi oleiu pentru luminare, şi-'' aro- 8
mate pentru oleiu de ungere, şi pentru temăiă aromatică; Şi petre onice, şi petre de 9
infibulatu pentru efodii şi pentru peptaru.
Şi * toţi omeniî iscusiţi d'intre voi să vină, şi l O
să facă totu ceea ce a ordinatu lehova: *L6- 11
caşulu cu cortulu seu, şi acoperementulu şeii,
cupele lui, scândurile lui, pârgiele loru, stâlpii
lui cupicîorele lui; ' Chivotul ii şiperghiele 12
lui, propiţiătorulii şi perdeiia ce se întinde
(fînaintea chivotului. ' Mesa cu perghiele eî, 13
şi cu tote uneltele eî, şi * pânile punereî îna
inte; lSi policandrulu pentru luminare, şi 14
uneltele lui, şi candelele lui, şi oleîulu de luminatu. "' Şi altarulu de temăiă, şi perghiele 1 5
lui, " şi oleîulu de ungere, şi " temăiă aroma
tică, şi perdeua de la uşă, de la uşa loca
şului: p Altarulu de olocauste, şi grătarulu 16
seu de aramă şi perghiele sale şi tote unel
tele sale, spălătorulii şi picîorele lui : » Co- 1 7
vorele curţii cu stâlpii şi picîorele loru,
şi perdeua de la uşa curţii; Ţeruşii Io- 18
caşului şi ţeruşiî curţii cu sforele loru ; rVest- 19
mintele de preuţiă pentru serviciu in sanc10. 2, 4.
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t mu u ; vestmintele sacre ale archiereuluî
Aaronu, şi vestmintele fiiloru lui, pentru
preuţiă.
Şi totă comunitatea fiiloru lui Israelu se
duse de d'inaintea luî Moisi; Şi veniră toţî,
pre cari 'î ' trăgea anima, şi toţî pre cari spiritulu 'î îndupleca, aducendu darulii luî lehova pentru lucrulu cortului întrunire!, pen
tru toţii servicîulii şeii şi pentru vestmintele
sacre. Şi veniră bărbaţii cu femeele, toţî pre
cari 'î trăgea anima, ţi aduseră bolduri,
cerceî, anele, salbe şi totu felîulu de lucruri de
aurii ; toţî aduseră dani de aurii luî lehova.
Şi ' totu omulu la care se afla venătu, purpurii,
şeii carmesinu-roşiu, şeii inii subţire, şeii perl
de capră, seu peî de berbeci roşite, şeii peî
de viţelu de mare, le aducea. Şi totu otmdv carele putea să aducă darii, argintii
seu aramă, eî acestu darii aduceau luî le
hova. Şi totu omulu, la care se afla lemnii
de sittimu, pentru totu felulii de lucru spre
servire, elii "Iu aducea. Şi tote femeele cele
" iscusite cu manele lorii torceau, şi tortulu
'Iii aduceau: venătu, purpurii, carmesinuroşjji, şi inii subţire. Şi tote femeele, a cărorii anima le îndupleca la arta acesta, torceau perii de capră. * Şi ceî maî mari aduceau petre onichine, şi petre de infibulatii,
pentru efodu seu pentru peptarii ; Şi * aro
mate şi olein pentru luminaţii, şi pentru oleîulii de ungere, şi pentru temăiă aroina- \
ticH. Fiii luî Israelu aduseră * de bună-voîă j
darii luî lebova, toţî bărbaţii şi tote femeele, j
pre cari 'î îndupleca anima să dee pentru
totu lucrulu acela, pre care-lu ordinase le \
hova prin Moisi să se facă.
Şi Moisi dise cătră fiii luî Israelu: Ve
deţi ! * Domnulfi a chîămatu anume pre Bezaleelu, fiîulii luî Uri, fiîulu luî Hurii, din
seminţia lui Iuda; Şi l'n umplută cu spiritulu luî Dumnedeu : cu iscusinţă, cu înţe
legere, cu sciiută şi cu toţii felulu de artă;
Şi ca să născocescă planuri, spre a lucra in
aurii, in arginta şi in aramă; A sculpta in
petre, şi a le lega ; lemne cu măestriă a tăia,
şi a tace totu felulu de lucruri măestrite.
Şi mal puse in anima luî darulii, ca elu şi
pre alţiî să înveţe ; atâta elu cută şi ° Aholiabu,
fiîulu luî Ahisamacu, din seminţia luî Danii.
Şi-î b umplu de iscusinţă, spre a face totu lu
crulu săpătorului, a ţesetoruluî maestru, şi
a cusutoruluî in veuătii, iu purpurii, in carmesinu-roşiu, şi in inii subţire; şi a ţeseto
ruluî intr'o singură boîă, ca să tacă şi să
născocescă verî-ce planu măestritu.
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Zidirea cortului, ţi facerea uneltelor», sacre ţi
a veştmintelor^.

SI Be/aleelu şi Aholiabu, şi toţî bărbaţii 36
" ceî iscusiţi, cărora dăduse lehova iscu
sinţă şi pricepere, ca să scie cumu să facă totu
lucrulu de trebuinţă pentru servicîulu * sanc
tuarului, făcură tote, cumu ordinase lehova.
Şi Moisi chîămâ pre Bezaleelu şi pre Aho- 2
liabii, şi pre toţî bărbaţii ceî iscusiţi, într'a
c cărora animă dăduse lehova iscusinţă in măestriă, şi pre toţî aceia, pre cari-î indupleca
anima, ca să păşescă la acelu lucru, şi să-lu
facă pre elu. Şi eî luară d'inaintea luî Moisi 3
tote acele daruri, pre cari fiii luî Israelu le d aduseră pentru lucrulu serviciului sanctuarului,
ca să-lii facă. El şi după începerea lucrului
'i maî aduceau luî daruri de bună-voîă in totă
demâneţa. De aceea veniră toţî maeştrii ceî 4
iscusiţi, cari făceau toţii lucrulu sanctuarului,
fie-care de la lucrulu ce-lu făcea ; Şi diseră 5
luî Moisi: ' Poporalii aduce maî mulţii decâtii
este destulu pentru lucrulu, care lehova a
ordinatii să se facă. Şi Moisi ordina să se 6
facă strigare mare prin totă tabăra, dicendu: Nimenea, bărbaţii seu femeă, să nu
maî facă lucruri spre dăruirea sanctuarului.
Aşa opri elii poporalii de a maî aduce. Că 7
materiele aduse eraii de ajunau pentru a face
toţii lucrulu acela, şi încă maî rămânea.
f Şi toţî omenii ceî iscusiţi împreună cu Iu- 8
oratorii făcură locaşulii din dece covore de
inu subţire resucitu, din venătu, din purpurii,
şi din carmesinu-roşiii ; ţeseturâ alesă cu cherubimî le făcură pre ele. Lungimea unui 9
covoru era de duoe-decî şi optii de coţi;
şi lărgimea unui covoru de patru coţi; tote
covorele aveau aceeaşi măsură. Şi cinci co- 10
vore fură împreunate unulu cu altulii, şi
e'ră-fi cincî covore fură împreunate unulu
cu altulii. Şi făcură şi chîotorî venăte la 11
marginea unui covoru, pe marginea unei îm
preunări; aşa făcură la marginea covorului
celude la împreunarea de pe urmă. "Cinci- 12
deci de chîotorî făcură eî pe marginea ântăîuluî covoru, şi cincî-decî de chîotorî pe
marginea covorului celii de la împreunarea
a diioa ; chîotorele^ una împotrivă alteia erau.
Şi făcu şi cincî-^ecî de copci de aurii, şi 13
cu copcele împreunară covorele unulu cu al
tulii, aşa că locaşulii era unulu.
* Şi făcură şi covore din perii de capră 14
pentru cortii, deasupra locaşului; unii-spredece covore făcură.
Lungimea uuuî co- 15
voru em de treî-decî de coţi, eru lărgimea
uuuî covoru de patru coţi; cele unu-sprea C'ap. 31. ti.
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16 dece covore o măsură aveau. Şi împre
unară cinci covore deosebi, şi şese covore
17 deosebi. Şi făcu cincî-decî de chîotori pe
marginea covorului din urmă la împreunare,
şi cincî-decî de chîotorî pe marginea unuî
1 8 alta covoru, a celui de la co-împreunare. Şi
inaî făcură şi cincî-decî de copci de aramă, cu
cari să se împreuneze cortulii, ca să fie unulu.
19
'Şi pentru cortii făcu acoperemântu din
peî de berbece roşite, şi altă acoperementu
din peî de viţelu de mare, pe deasupra.
20
i Şi scândurile pentru locaşu le făcură din
21 lemnu de sittimu, punendu-le in picîore. Lun
gimea unei scânduri de dece coţi, şi lărgimea
22 unei scendurî de unii cotu şi jumătate. Şi
fie-care scândură avea duoe urechi puse una impotrivă alteia. Aşa făcu elii la to23 te scendurele locaşului. Şi scândurele le
făcu elu pentru locaşu, duoe-decî pentru
24 partea sudică, despre ainedă-di. Şi făcu patru-decî de picîore de argintă, ca să le pună
suptu cele duoe-decî de scendurî, duoe pi
cîore supţii o scândură, pentru cele duoe
urechi ale eî, şi eră-şl duoe picîore suptu
cea-1-altă scândură pentru cele duoe urechi
25 ale eî. Aşa şi pentru cea-1-altă parte a
locaşului despre medă-uopte făcu elu duoe26 deci de scânduri; Şi cele patru-decî de
picîore de argintu ale lorii: duoe picîo
re suptu o scândură, şi eră-şl duoe picîo27 re suptu cea-1-altă scândură. Şi pentru
partea din fundu a locaşului, despre apusu,
28 făcu elu şese scânduri. Şi duoe scânduri
făcu elu iu cele duoe unghiuri ale locaşului
29 in partea din fundu. Şi aceste erau împreu
nate josu, şi erau împreunate susii, şi unite
prin unu cercii; aşa făcu elu cu amînduoe,
30 la cele duoe unghiuri. Şi aţa erau optu
scendurî cu cele şese-spre-dece picîore de
argintu, duoe picîore suptu fie-care scândură.
31
Şi făcu * pârghii din lemnu de sitimii, cinci
pentru scândurile de la o lăture a locaşului ;
32 Şi cinci perghiî pentru scândurile de la cea1-altă lăture a locaşului, şi cinci pârghii pen
tru scândurile locaşului la laturea despre
33 apusu. Şi pârghia de la medîlocii o fă
cu aşa ca să trecă prin inedî-loculu scenduriloru, de la unu capetu la celu-1-altu.
34 Şi scândurile le îmbrăca cu aurii, "şi verigele lorii le făcu de aurii, ca să petrecă
perghiele printr'însele ; şi pârghiele le îm
brăca cu aurii.
35
Şi ' perdeua o făcu din vânaţii, purpurii,
carmesinu-roşiu, şi din inii subţire resucitu,
ţesetură alesă o făcu pre ea, cu cherubimî.
36 Şi făcu pentru d'însa patru stâlpi din lemnu
de sittimu, şi le îmbrăca cu aurii; şi cărli• Cap. S6. 14.
i Cap. M. 14.

k Cap. W. 26.
i Cap. M. «1.

Cap. 26. 36.
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gele loru de aurii; şi turna pentru d'însele
patru picîore de argintu.
Şi m perdeua pentru uşa cortului o făcu 37
din veiiătu, purpurii, carinesinii-roşiu, şi din
inu subţire resucitu, broderia alesă. Făcu 38
şi cinci stâlpi cu cârligele lorii, ale cărora
capiteluri 'î îmbrăca cu aurii, precumu şi be
ţele lorii ; şi cele cinci picîore ale lorii erau
de aramă.
DUP'acesta Bezaleelu făcu şi a chivotulu 37
din lernuii de sittimu; lungimea lui de
duoî coţi şi jumătate, şi lărgimea lui de unu
cotii şi jumătate, şi înălţimea lui toţii de unu
cotu şi jumătate. Şi-lîi îmbrăcă cu aurii 2
curaţii pe din întru şi pe din afară, şi-î făcu
încadrare de aurii jurii împrejura. Şi turna 3
patru verigi de aurii pentru elii la cele patru
colţuri ale lui: duoe verigi de o lăture, şi
duoe verigi de cea-1-altă lăture.
Şi făcu 4
şi pârghii din lerumT de sittimu, şi le îm
brăca cu auru. Şi petrecu perghiele acele 5
in verigele cele din laturile chivotului spre
a purta chivotulu.
Şi făcu şi * propiţiătorulu din auru curaţii; 6
lungimea lui de duoî coţî şi jumătate, şi
lărgimea lui de unu cotii şi jumătate. Şi 7
făcu şi duoî cherubimî de auru; bătuţi 'î
făcu pre eî de amînduoe laturile propiţiătoruluî. Pre unii cherubimu la unu capetu 8
alu chivotului, şi pre celu-1-altii la altă capetu
alu lui; din propiţiătorti făcu elu pre che
rubimî la amînduoe capetele lui.
Şi che- 9
rubimî erau cu aripele întinse pe deasupra,
acoperindu cu aripele lorii propiţiătorulu,
şi avendu-fî feţele loru întorse una cătră alta ;
privirea cherubimilorii era spre propiţiătoru.
Şi făcu c şi mesa din lemnu de sittimu; 10
lungimea ei de duoî coţî, şi lărgimea eî de
unu cotii, şi înălţimea ei de unu cotu şi jumă
tate. Şi o îmbrăca cu auru curatu, şi-î făcu 1 1
eî şi încadrare de aurii jurii împrejura. Şi fă- 12
uu împrejurulu eî şi unu prevedu, laţii de o
palkuă, şi împrejuru preste prevedulii 'î făcu
încadrare de auru. Şi pentru d'însa turna şi 13
patru verigi de aurii, pre cari le puse la cele
patru colţuri ale celoru patru picîore ale eî.
Şi aprope suptu prevedu erau verigile, ca în- 1 4
tr'însele să petrecă perghiele, spre a purta
mesa. Şi perghiele le făcu din lemuii de 15
sittimu, şi le îmbrăca cu auru, ca să se porte
mesa. Şi elu făcu din auru curatu şi unei- 16
tele de pusă pe mesă; d talgerele, căţuie, şi
cupele, şi ulcîorele eî, din cari se făceau libaţiunî.
Şi făcu şi ' policandrulu din auru curatu, 1 7
bătutu 'Iu făcu, şi fusulu luî, ramurile lui,
calicii luî, globuleţii luî şi florile ce eşiau
t Cap. 25. 17.
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18 dintr'însulă. Şi şese ramuri eşîaă din costele policaudruluî, treî ramuri dintr'o lăture,
19 şi treî ramuri din cea-1-altă lăture. Intr'o
ramură din aceste erau treî calici, iu forma
floriloră de migdală, cu globuleţi şi cu flori;
şi treî calici in forma floriloră de migdală
cu globuleţî şi cu flori erau într'altă ra
mură; aşa era la cele şese ramuri, ce eşîaă
20 diu policaudru. £ru la policandru erau pa
tru calicî iu forma florei de migdală cu glo21 buleţiî loră şi CM florile loru. Şi era una
globuleţu suptă duoe ramuri eşite din poli
caudru, şi altă globuleţă suptă celc-l-alte
dăoe ramuri eşite din elu, şi alu treilea
globuleţu suptă duoe ramuri eşite din elă ;
aşa erau la tote şese ramuri eşite din elu ;
22 (ilobuleţiî şi ramurile luî eşiaă din elă, pitotă
policandrulu era bătută din o bucată de aură
23 curată. Şi-î făcu şi candelele luî şepte, şi
mucăiile luî şi tigăele luî din auru curată.
24 Dintr'wui talentă de aură curată făcu elă
policandrulă cu tote uneltele lui.
25
•'Şi făcu elă şi altarulii de temăiere din
lemuu de sittimu; lungimea luî de una cotă
şi lărgimea luî de una cotă, pătrată 'Iu făcu ;
şi înălţimea luî - de dăo'i coţî, şi cornele
26 luî eşiaă diutr'îusulă. Şi-lă îmbrăca cu aurii
curată ; atâta acoperişulu de deasupra, câtă şi
păreţii luî jură imprejură, şi cornele luî. Şi-î
făcu luî şi încadrare de aură jurii îrnpre27 jură. Şi-î făcu luî şi dăoe verigi de aură
suptă încadrare, iu unghiurile luî de aminduoe
laturile, ca îutr'usele să se petrecă perghiî,
28 spre a-lă purta. Şi pergliiele luî le făcu din
29 lemuă de sittimă, şi le îmbrăca cu aurii. Şi
făcu " oleîulu uugerei sacre, şi temăia aroma
tică curată, dupre arta făcetoriloră de miră.
38^1 "făcu altarulii de olocauste din lemuii
J^ de sittimu: lungimea luî de cinci coţi,
şi lărgimea luî de cinci coţî ; pătraţii ; şi îiiăl2 ţimea lui de treî coţî. Şi făcu iui corne
in cele patru unghiuri ale luî; dintr'însulă
eşîaă cornele luî; şi-lu îmbrăca cu aramă.
3 Şi făcu tote uneltele altarului : olele, lopeţele,
talgerele, furculiţele, şi tigăile pentru cărbuni;
4 tote uneltele luî le făcu elă de aramă. Şi
făcu pentru altară şi unii grătară de aramă,
in forma reţelei, suptă cuprinsulu luî, josă
5 până la medîlocă. Şi turna patru verigi la
cele patru ungîurî ale grătarului de aramă,
6 ca îutr'îusele să petrecă perghiele. Şi per
ghiele le făcu din lernnu de sittimu, şi le
7 îmbrăca cu aramă. Şi petrecu perghiele
prin verigcle de la laturile altarului, spre a se
purta cu ele; şi-lă făcu din sceudurî, scobită.
8
Şi făcu * spălătorulu de aramă şi picîorulă luî de aramă, diu oglindele fenteeloru,
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cari se strîuseră in mulţime la porta cortu
lui îutrunireî.
Şi făcu şi ' curtea in partea sudică, despre medă-di, cu perdelele curţii din inii sub
ţire resucitu, in lunyiine de o sută coţi. Cu
stâlpii lorii duoe-deci, şi cu picîorele loru de
aramă duoe-decî, şi cârligele şi beţele stâlpiloru de argintii. Asemenea şi iu partea
despre medă-nopte alte perdele, in lungime de o
sută de coţi, cu stâlpii lorii duoe-decî, şi cu pi
cîorele lorii duoe-decî de aramă ; erii cârligele
şi beţele stâlpiloru de argintii. Şi in partea
despre apusii erau perdele /;* lunyiine de cinci
deci de coţi cu stâlpii lorii dece, şi cu pi
cîorele loru dece, eru cârligele şi beţele stâl
piloru de. argintii. Şi in partea osticii, despre
resăritii, de cincî-decî de coţi. Pe o parte/act*
perdele de ciuci-spre-dece coţi, cu stâlpii
loru trei, şi cu picîorele loru treî; Şi de altă
parte a porţii curţii i:ră-><l perdele de ciucîspre-dece coţi, aşa ea să vină totu atâtea
perdele şi de o parte şi de cea-]-altă parte,
cu stâlpii lorii treî, şi cu picîorele loru treî.
Tote perdelele curţii jurii împrejura «râu
din inii subţire resucitu. Şi picîorele stalpiloru erau de aramă, şi cârligele stâlpiloru
şi beţele loru de argintu, şi capitelurile loru
îmbrăcate cu argintii, şi stâlpii curţii erau
i/icinsî cu beţe de argintii. Şi acoperemeutulii de la porta curţiî 'Iii făcu ţesetură alesă, din venătii, purpură, carmesinii-roşiu,
şi din inii subţire resucitu; lungimea luî de
duoe-decî de coţi, şi lărgimea şi înălţimea
lui de cinci coţi, dui>re mesura perdeleloru
curţiî; Cu cei patru stâlpi aî loru, şi cu
cele patru picîore ale loru de aramă; eru
cârligele lorii de argintu, şi imbrăcătura capiteluriloru şi beţele lorii de argintă; Şi
toţi rf ţeruşiî cortului şi aî curţii jură împre
jură de aramă.
Acesta este socotela pentru 'locaşulă mărturieî, făcută dupre ordiuulii luî Moisi prin
întrebuinţarea Leviţiloră, -'supţii conducerea
luî Itamaru, fiîulu lui Aarouu preutulu, După
ce •' Itezaleelii, nîulu lui Uri, tiîulă luî Hurii,
din seminţia luî Iuda, făcu tote, pre cari
le ordinase lehova luî Moisi; Şi cu elu Aholiabu fiiulu luî Ahisamacii din seminţia luî
Danii, sepătoru de petre, şi cu ci maeştrii şi
lucrătorii in vânătă, iu purpură, iu carinesiiiuroşiii şi iu iuti subţire.
Totă aurulă întrebuinţata iu lucrarea pentru totu lucrulă sanctuarului, aurulă adusă
darii fu : duoe-decî şi uoiie de talente, şepte
sute treî-decî de sicii, dupre *siclulu sanc
tuarului.
Şi argintulii celoru numeraţî aî comuni*
/Num. 4.28, 33.
8. t 18. î.
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CAP. 38. 39.
tăţeî /«: o sută de talente, şi o mie şeptesute şepte-decî şi cincî de sicii, dupre si26 clulu sanctuarului. Câte o ' becă pe capii,
adecă jumătate de siclu, dupre siclulu sanc
tuarului de la totu însulu, care trecu prin
uumerătore, de duoe-decî de ani şi maî susii;
de la i şese sute trei mie, cincî sute şi cincî27 deci de inşi. Din acestu argintii de o sută
de talente se turnară * picîorele sanctuarului,
şi piciorele perdelei ; adecă o sută de picîore
la o sută de talente, câte unu talentu de pi28 ciorii. Şi din cei o mia şepte sute şeptedecî şi cinci de sicii făcu elii cârligele stâlpiloru, şi îmbrăca capitelurile lorii, şi făcu
şi beţe la d'însele.
29
Şi arama darului fu: şepte-decî de ta30 lente, şi duoe mii patru sute de sicii. Şi
dintr'îusa făcu elu piciorele cele de la porta
cortului întrunireî, şi altarulu de aramă, cu
grătarulii seu de aramă, şi tote uneltele al31 tarului; Precumu şi picîorele stâlpilorii imprejurulii curţii, şi picîorele stâlpilorii de la
porta curţii, şi toţi ţeruşiî de la locaşulu,
şi toţi ţeruşiî curţii jurii împrejura.
39 O I făcură din " venătu, din purpura şi din
^ caruiesiuu-roşiu, vestmintele preuţilorii
spre serviciu in sanctuarii; şi făcură şi b vest
mintele sacre pentru Aaronu ; c dupre cumii
ordinase lehova lui Moisi.
2
rf Şi făcu efodulu din aurii, din veuătu, din
purpuru, din carmesmu-roşiu, şi din inii sub3 fire resucitii. Şi intinseră plăci, şi le tăîară
in fire subţiri, pre cari să le ţese cu venătu,
purpurii, carmesinu-roşiu şi cu inii subţire,
4 ţesetură alesă. Şi-î făcură umerarî împre
unaţi unulu cu altulii ; la amînduoe capetele se
5 împreunară. Şi cingătorea efoduluî, care era
deasupra lui, era din aceeaşi 'materia şi toţii
aţa lucrata: din aurii, venătu, purpuru, car
mesinu-roşiu şi din inii subţire resucitii; du
pă cumii ordinase lehova lui Moisi.
6
'Şi făcură cele duof petre onichine, şi le
prinse in legături de aurii, săpate cu săpă
tură de sigilu dupre numele fiiloru lui Is7 raelu. Şi le puseră pe umerariî efoduluî,
ca ele na Jie petre de f amintire pentru fiii
lui Israelii; după cuinii ordinase lehova lui
Moisi.
8
y Şi făcu şi peptarulu, ţesetură alesă, Iu
'-•raţii ca şi efodulu : din aurii, venătu,
purpuru, carmesinu-roşiu, şi din inii subţire
H resucitu. Pătraţii era; şi înduoitu făcură ei
peptarulu; lungimea lui de o palmă, şi liir10 gimea lui de o palmă, înduoitu. * Şi inşirară
iiitr'iusulu patru şiruri de petre ; in ănteivlii.
şiru erau: sardoniu, topazu şi smaragdu; a11 cesta fu ânteiulu şiru; Alu duoilea şiru:
• Cap. 30/19, | k Cap. 26. la, > ~câpHl& 39.
i 35. 19.
ÎS.
«i, 25, 38.
a Cap. 35. 23. j c Cap. 28. 4.
l Snm. 1. 48. i
—
| b Cap. 31. 10. fc d Cap. 88. 6.
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carbunculu, safirii şi diamantii; Alu treilea 12
sirii: liguriii, agatu şi ametistii; Şi alu patru- 13
lea sirii : crisolitu, onichinu, şi îaspide. Aceste
erau prinse in legături de aurii pv-ge tote in le
găturile lorii. Şi aceste petre cu numele fii- 14
lorii lui Israelu eraiî duoe-spre-dece, dupre
numele lorii, şi sepat* cu săpătură de sigilu,
fie-care cu numele şeii, dupre cele duoespre-dece seminţii. Şi făcură la peptarii 15
lânţugele in forma sforeî, împletitură alesă
din aurii curaţii. Şi-î făcură şi duoe sponci 16
de aurii, şi duoe verigi de aurii, şi pre cele
duoe verigi le puseră la cele duoe colţuri ale
peptaruluî. Apoi pre cele duoe lâuţugele îm- 17
pletite de aurii le acăţară de cele duoe verigi,
din colţurile peptaruluî. firu pre cele-l-alte 18
duoe capete ale celorii duoe lânţugele împle
tite le acăţară de cele duoe sponci, şi le puseră
preste cei duoî umerarî aî efoduluî, ca săfm
in partea luî de d'inainte Şi-î maî făcură 19
incă duoe verigi de aurii, pre cari le pu
seră la cele duoe colţuri de joşii a pepta
ruluî, la marginea lui pe dinăuntru despre
efodii. Şi-î mat făcură alte duoe verigi de 20
aurii, pre cari le puseră la cei duoî ume
rarî aî efoduluî, de desuptu in partea de d'iuainte a luî, in locuia impreunăreî, deasupra
de brîulii efoduluî. Şi peptarulu cu veri- 21
gele luî 'Iu legară cu sforă veuătă de verigele efoduluî, ca să stee ţepânii deasupra
de cingetorea efoduluî, ca peptarulu să nu
se misce de pe efodii; după cumii ordinase
lehova luî Moisi.
'Şi făcură şi mantia de supţii efodii, ţese- 22
tură alesă, toţii venătu. Şi acesta la medi- 23
locii SMSM avea o gură, asemenea cu gura
platoşei, şi imprejurulii gureî avea tivitură
jurii irnprejuru, ca să nu se spâutice. Şi pe 24
marginea acelei mantie făcură mere-grauate,
in coldre vânaţii, purpuru şi carmesinii-roşiu,
in jire resucite. Şi mal făcură şi i clopoţei 25
de aurii curaţii ; şi puseră clopoţei pr'intre
merele-granate la marginea mantiei, jurii împrejurulii mereloru-granate ; Ca să fie totu 26
unu clopoţelii şi unu măru-granatu, şi e'ră-%1
unii clopoţelii şi unii măru-granatu pe totă
marginea acelei mantie jurii imprejuru, pen
tru serviciu ; după cumii ordinase lehova luî
Moisi.
*Şi făcură şi tunici de inii subţire, ţese- 27
tură alesă, pentru Aaronu şi fiii luî; 'Şi mi- 28
tră de inii subţire ; şi căcîulele cele frumose
din iuu subţire; şi "pulpane de inii subţire
resucitu; "Şi cingetorea demn subţire re- 29
suciţii, din venătu. purpuru, carmesinu -roşiii,
broderia alesă; după cumii ordinase lehova
lui Moisi.
< Cap. 88. 9.
| h Cap. 28. .17, , j Cap. 28. 33.
/ Cap. 28. 12. | etc.
] k Cap. 28. 39, 40.
g Cap. 88. 15. | i Cap. 28. 31. | ( Cap. 28. 4,39.

Ezec. 44. 18.
m Cap. 28. 42.
n Cap. 88. 39.
6*
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31
32
33

34
35
36
37
38
39
40

41
42
43

°Şi făcură şi placă pentru diadema sacră
din aurii curată, şi separă pe d'iusa cu săpă
tură de sigilii: SÂNŢIRE LUI IEHOVA.
Şi puseră preste ea sforă venătă, cu care
să lege mitra, deasupra eî; după cumu ordiuase lehova luî Moisi.
Şi aşti se sfârşi toţii lucrulii la locaşulu
cortului iutruoireî; şi fiii lui' Israelu făcură
tote, f cuinii ordinase lehova luî Moisi; eî aşa
făcură.
Şi eî aduseră la Moisi locaşulu, cortulu,
şi tote uneltele luî, cârligele luî, şi scân
durile luî, perghiele luî, stâlpii luî şi picîorele
luî; Acoperimentulu de peî de berbece ro
şite, acoperimeutulu de peî de viţelu de m:ire, şi perdeua despârţitore ; Chivotulu măr
turie! şi perghiele eî, şi propiţiătorulu ; Mesa
cu tote uneltele eî, şi pânea punereî "înainte ;
Policandrulu cehi din aură curatu, cu tote
candelele sale, candelele iu rondă aşedate,
şi tote uneltele luî; şi oleîulii pentru lurninare; Şi altarulu de aurii; şi oleîulu de un
gere; şi temăîa aromatică, şi perdeua de
la uşa cortului; Şi altarulu de aramă, cu
grătarulu luî de aramă, perghiele lui şi tote
uneltele luî; spălătorulu şi picîorele luî; Per
delele curţii; stâlpii eî şi picîorele loru; per
deua de d'iuaintea porţii curţii, funiele eî, ţeruşiî şi tote uneltele de serviciu pentru 16caşulii cortului întrunire!; Vestmintele ţe
sute pentru serviciu in sanctuaru; vestmin
tele sacre pentru Aaroim preutulu, şi vestmintele fiiloru luî pentru preuţiă. Aşa fiii
luî Israelu » făcură totu lucrulii, cumu ordinaşe lehova luî Moisi. Şi Moisi vedu tote
lucrurile, şi ecce eî făcură tote cumu ordi
nase lehova ; eî aşa făcură. Şi Moisi 'î '' bine
cuvânta pre d'înşiî.
Cărţulii se aşe$ă, şi se Umple de mărirea lui lehova.

40 O J lehova vorbi cătră Moisi, dicendu: In
i^ diua ănteîa a " lunei âuteîe să aşed î b 16caşulii cortului îutrunireî; Şi cintr'îns
însulu să
puni chivotulu mărturiei, şi d'iuaintea chivo4 tuluî sa atârni perdeua. Apoi d să puni mesa,
şi "să aşedî pe d'îusa cele de pusii; dup'acea -''să aduci policandrulu, şi să aprindî can5 delele luî. "Şi altarulu de aurii pentru temăiă să-lii puuî d'iuR iuţea chivotului măr
turiei, şi să atârni perdeua d'inaintea uşeî
6 locaşului. Şi să puni şi altarulu de olocauste înaintea uşeî locaşului cortului îutru7 uireî. Şi ''spălătorulu să-lii puni intre cor
tulu întrunireî şi'utre altară, şi iutr'însulu să
o Cap. 28. 38,
37.
p Vers. ii, 43.
Cap. 25. 40.
q Cap. 35. 10.

r IMY. 9. 22, 23.
Num. 6. 83.

puni apă. Şi să aşedi curtea jurii împrejură,
şi să puni perdeua la uşa curţii. Şi să iei
oleîulu de ungere, şi să ' ungi locaşulu şi
tote diutr'însulu, şi să-lîi sânţescî pre elfi, şi
tote uneltele luî, ca să fie lucru, sânţii. Şi
să ungi şi altarulu ele olocauste, şi tote uneltele luî, si să sânţescî altarulu, ca J să fie
altarii pre sântă. Şi să ungi spălătorulu şi
pici >rele luî, şi să-lii sânţescî. k Apoi să aducî şi pre Aarouu şi pre fiii luî înaintea
uşeî cortului întrunire!, şi să-î spălî pre eî
cu apă. Şi să îmbraci pre Aaronu cu vest
mintele sacre, şi să-lii ' ungi, şi lă-lu sânţescî,
ca să-mî preuţescă. Şi să aduci şi pre fiii
lui, şi să-î îmbraci cu tunici. Şi să-î ungi
pre eî, cumă aî uusu şi pre părintele loru,
ca sâ-ini preuţescă; şi acrută ungere a loru
va servi lorii de ™ preuţiă totii-de-uua in geueraţiunile lorii.
Şi Moisi făcu tot..', cumu lehova a ordi
nată luî; aşa le făcu. Şi in âuteia <jii a
luueî ânteia din auulii alu duoilea "locaşulu
era aşedatu. Şi Moisi aşedâ locaşulu, şi
punendu picîorele luî, aşedâ scendurile luî,
sili puse perghiele lorii, şi întocmi stâlpii lorii:
Şi întinse cortulu de asupra locaşului, şi
preste cortu puse aco;!erimentulu; după cumu
ordinase lehova luî Moisi.
Apoî lua ° mărturia, şi puse in chivotu,
şi puse perghiele la chivotu, şi aşedâ propiţiâtorulu pe chivotu de asupra. Şi aduse
chivotulu iu locaşu, şi p atârna perdeua d'iua
intea luî, ca ea să acopere chivotulu mărtu
riei; după cumu ordinase lehova luî Moisi.
* Şi puse mesa iu cortulu întrunireî, in
partea locaşului despre medă-nopte, afară
de perde. '' Şi de asupra eî puse in rondă
pâuile înaintea luî lehova; după cumu ordi
nase lehova luî Moisi.
' Apoî puse policandrulu in cortulu întrunireî, iu dreptuliî mesei, de cea-1-altă parte
a locaşului despre mt'dă-di. Şi 'aprinse candelele înaintea luî lehova; după cjirau ordi
nase lehova luî Moisi.
" Apoî aşedâ şi altarulu celu de aură iu
cortulu întruuireî, d'inaintea perdelei. "Şi de
asupra luî făcu să fumege temăiă aromatică ;
după cumu ordinase lehova lui Moisi.
x Şi aşedâ perdaua la uşa locaşului. » Şi
altarulu de olocauste 'Iu puse dinaintea uşeî
locaşului in cortulu întrnnireî, şi pe d'însulă
- aduse olocauste şi dară de pane; după curau
ordinase lehova luî Moisi.
" Şi puse spălătorulu intre eortulu întru-
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CAP. 1.
nireî şi altarii, şi intr'insulu puse apă de
31 spălată. Şi Moisi şi Aarouii şi fiii luî 'şî spă32 Iau dintr'însulu manele şi picîorele ; Câudu
intrau eî iii cortulu iutruuire'i, şi cându se
apropiau de altarii, se spălau; * după cumii
ordinase lehova luî Moisi.
33
' Apoi făcu elu curtea împrejurulu locaşului şi a altarului, şi puse perdeua la uşa
cortului. Aşa Moisi sfârşi lucrulu.
34
* Atunci niiorulu acoperi cortulu întrunirei, şi mărirea lui lehova umplu lâcaşulu.
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| Şi Moisi "nu putea intra in cortulu întrunireî, 35
că nuorulii se pusese preste d'însulu, şi mă
J rirea luî lehova umpluse locaşulu. f Şi cându 36
uuorulu se rădica de pe locaşu, fiii luî Israelii plecau din locu ; acesta se făeu in tote
călătoriele lorii. Şi » dacă nuorulu nu se re- 37
! dica, nici eî nu pornîau până in diua, cându
acesta se redica. Că h nugrulu luî lehova era 38
deasupra locaşului dina, eru noptea era focu
într'însulu, înaintea ochilorîi a totă casa lui '
i Israelu in tote călătoriele loru.

LEVITICULU.
A TREIA CARTE A LUl MOISI.
Legea olocaustului.

2

3
4
5

6
7
8
9

10
11

lehova ° chîâmâ pre Moisi, şi vorbi că- ! lungă altaru, in partea despre medă-nopte,
tră d'insulu * din cortulu întrunireî, di- înaintea luî lehova; şi fiii luî Aaronu, preuţiî,
cendu: Vorbesce fiiloru luî Israelu, si li di: ' să stropescă sângele luî asupra altarului jurii
' Gândii care-va din voî va aduce darii de împrejurii. Şi să-lii taie in bucăţi, cu capulu
vite luî lehova, să aduc;i darulu seu din şi cu grăsimea luî; şi preutulii să-le pună
! de asupra lemneloru, cari sunt pe foculu
ciredă seu din turmă.
De i-a ii. darulu şeii olocaustu dlu ci celîi de pe altaru. Şi menuntaîele şi picîoredă, atunci să-lu aducă masculii d fără de rele să le spăle cu apă, şi preutulii să le atecţii la uşa cortului întrunireî ; să-lii aducă ducă tote aceste, şi să le ardă pe altaru ; şi
de buuă-voiă înaintea lui lehova; "Şi să-si ca Ji. olocaustu, sacrificiu cu focu, mirosu
pună uiâna sa pe capul ii olocaustuluî; şi-î plăcuţii luî lehova.
Şi de va fi. darulu ce ca aduce olocaustu
va fi/bine-primitu 'spre espiarea luî: Şi să
junghie h junculu înaintea lui lehova, si iiiî i lui lehova din paseri, elii să aducă darulu
luî Aaronii 'preuţiî să aducă sângele iwî, şi j seu din ° turturele seu din pui de porumbii.
să > stropescă sângele jurii împrejurii asupra Şi preutulii să-lii aducă la altaru, şi să-î
altarului, care este la uşa cortului întrunireî; sugrume cu unghia capulu, şi să-lii ardă pe al
Şi să despoie acelii olocaustu, şi să-lu tăia taru, şi sângele luî să se scurgă pe păretele
in bucăţile sale. Şi fiii luîAaronu preutulii altarului; Şi guşa sa cu penele împreună scosă facă focu pe altarii, şi să * pună lemne pe ! ţendu-le, să le arunce Alungă altaru, despre
focu. Şi fiii luî Aarouu, preuţiî, să aşe^iă resăritu, inloculii cenuşeî; Şi să-lu despice cu
bucăţele, w capulu şî CM grăsimea do asu aripele sale, fârăsă-lii 'desfacă in diioe; şi pre
pra lemneloru, ce sunt in foculu de pe al- utulii să-lii ardă pe altarii. deasupra lemnelorii,
taru. firii menuntaîele luî şi picîorele lui să cari .uintu pe focu. r Acesta este. olocaustu,
le spăle cu apă; şi preiitulu să le ardă tote sacrificiu cu focii, mirosu plăcuţii luî lehova.
pe acelu altaru; aresta eah- olocaustu, sacri
Legea ilarului de pane.
ficiu cu focu, 'mirosii plăcuţii luî lehova.
Şi de ca f darulu şeii de olocaustu din S~ I de va aduce care-va " darii de pane luî
lehova, să fie darulu luî din florea fa
turmă, din oi seu din capre, să aducă unii masculu " fără defecta ; " Şi să-lii junghie pre elu inei; şi să toruă preste d'însa oleiii, şi să
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LEVITICULtF.

Legea sacrificiului de bucuria.
2 pună preste d'însa temăiă; Şi să o ducă
la W/ZM/M din fiiî luî Aaronu, preuţiî, şi acesta SI de va Ji darulu cuî-va " sacrificiu de bu- SJ
să îee dintr'însa unii pumnii de acea făină
curia, de-lu va aduce din ciredă, fie mas
şi din acelii oleiu şi totă temăiă, şi preu culii seu femină, să-lă aducă luî lehova b fără
tulu să facă să fumege pe altaru 6 aminti defectii; Şi c să pună mâna sa pe capulii da- 2
rea sa drepţii sacrificiu cu focii, mirosii plă- ruluî seu, şi să-lii înjunghie la uşa cortului
3 cutii luî lehova. Şi c remăşiţa din acelu darii îutrunireî ; şi fiii luî Aaronu, preuţiî, să strode pane va ji a lui Aaronu şi a fiiloru seî, pescă sângele preste altaru jurii împrejurii.
ca dlucrulii pre sântu între sacrificiele cu Şi din acestii sacrificiu de bucuria să aducă 3
elii sacrificiu cu focii luî lehova: d grăsimea
focii ale luî lehova.
4
Şi de veî aduce ca darii de pane lucru care acopere menuntaîele şi totă grăsimea
copţii in cuptoru, să jle turte nedospite, din de la menuntaîe; Şi ceî diioî rănunchî cu 4
florea fainei, frământate cu oleiu, şeii plă grăsimea loru de pe d'înşiî, cea de pe copse,
şi prapurulu de pe maiu; cu rănăuchiî îm
cinte nedospite, ' unse cu oleiu.
5
Şi dacă darulii teii de pane ca /?' darii preună să le scotă. Şi fiiî luî Aaronu să 5
prăjită in tigaia, afund să fie din florea fă- le ' facă aâ fumege pe altaru, lungă olo6 iiieî, nedospită, frământată cu oleiu. t'Lu veî caustii, de asupra lemneloru, ce svnt pu«e pe
frânge in bucăţi, şî veî turna preste d'îusulu focii. Sacrificiu cu focii, mirosii plăcuţii luî
lehova este acesta.
oleiu; darii de pane este.
7
Şi de ea Ji darulii teu de pane fripţii pe
Şi de va ji darulii şeii, care aduce elii 6
grâtaru, să se facă din florea fainei, cu o- lui lehova drepţii sacrificîulii şeii de bucuria,
8 leiu. Şi darulii de pane făcuţii diutr'aceste, darii din turmă, ./ie masculii şeii femină, /să-lii
să-lii aduci luî lehova, dându-lu preutuluî, aducă fără defectii. De va ji acestii darii 7
9 care-lu va duce la altaru; Şi preutulu va alu şeii uuii mnelii. să-lii aducă înaintea luî
lua din darulii de pane /partea de amintire şi lehova; Şi să pună mâna sa preste capulu 8
o va face să fumege pe altaru; acesta este darului seu, şi să-lu junghie d'inaintea cor
s sacrificiu cu focii, mirosii plăcuţii luî le- tului întrunireî; şi fiiî luî Aaronu să stro10 hova. Şi * remăşiţa din darulii de pane aă pescă sângele luî asupra altarului jurii îm
fie a lui Aaronu şi a fiiloru luî; lucru pre prejurii. Şi din acesta sacrificiu de bucuria să 9
sânţii intre darurile cu focii făcute luî le aducă sacrificiu cu focii luî lehova: grăsimea
luî, şi totă coda, scoţendu-le la osulii spinare,
hova este.
11
Nici unu darii de pane, care veţi aduce şi grăsimea care acopere menuntaîele, şi totă
luî lehova, nu se va face 'dospiţii, că ni grăsimea de la menuntaîe; Şi ceî diioî ră- 10
micii dospiţii, nici cu miere, nu veţi face nimeni cu grăsimea lorii d« pe d'înşii, cea
să fumege in nici uuîi sacrificiu cu focii de pe copse, şi prapurulu de pe maiii; cu
răuunchiî împreună să le scotă. Şi preutulu 1 1
luî lehova.
12
* In darulii de prinose veţi pute aduce şi pre aceste să le facă să fumege pe altaru,
pre aceste luî lehova, dară nu se vorii pune «mâncare de sacrificiu cu focii adusii luî lehova.
Şi dacă darulu luî va Ji capră, elii să o 12
'„pe altaru drepţii mirosii plăcuţii.
13
Şi tote darurile tale de pane cu sare să * aducă înaintea luî lehova; Şi să pună mâna 13
le * sări; şi 'sarea legământului Dumnedeuluî sa pe capulu eî, şi să o junghie d'inaintea
teii să nu laşi să lipsescă de pe darurile cortului întrunireî; şi fiiî luî Aaronu să strotale; ra in tote darurile tale să aduci sare.
pescă sângele eî asupra altarului jurii îm
14
Şi dacă veî aduce luî lehova darii de pa prejura. Apoi dintr'acesta să aducă darulu 14
ne din ânteîele frupte ale tale, " să aduci spice şeii drepţii sacrificiu cu focii luî lehova: gră
de curendii copte, prăjite la focii, şi " grăunţe simea ce acopere menuntaîele, şi totă grăsi
de spice bătute; aţa să aduci tu darulu din mea de la menuntaîe ; Şi ceî diioî rănunchî 1 5
15 priuosele tale: Şi f preste d'însulii să torni şi grăsimea de pe d'înşiî, cea de pe copse,
oleîu, şi să tornî temăiă; ca darii de pane şi prapurulu de pe maiii; cu rănunchiî îm
16 este acesta. Şi preutulu să facă să fumege preună să le scotă. Şi preutulu pre aceste 16
«partea de amintire din grăunţele şi din o- să le facă să fumege pe altaru, mâncare de
leiii şi cu totă temăiă ; sacrificiu cu focii luî sacrificiu cu focii, mirosii plăcuţii. ' Totă gră
simea este a luî lehova. J Lege perpetuă să 17
lehova este acesta.
!> Vers. 9.
Num. 18. 9.
Cap. 5. 12. & c Esod. 29. t.
K. îs. & 24. 7. : f Vcr». 2.
Isa. (!6. 3.
g Ksod. 29. 18.
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h Veri. S.
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k Marc. 9. 49.
Marc. 8. 15.
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Luc. 12. 1.
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Cap. 23. 10,
14.
11.
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a Cap. 7. 11,29.
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6 Cap. 1. 3.
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fie acesta pentru generaţiunile vostre intru cortului întrunireî; Şi bătrânii comunităţeî
tote locuinţele vostre, ca totă * grăsimea şi * să pună manele lorii pe capulu viţelului
'sângele să nu mâncaţi.
înaintea luî lehova, şi să se junghie viţe
lulu înaintea luî lehova. ° Şi preutulu celu
Legea sacrificîuluî pentru, pecatu.
l uusu să aducă din sângele viţelului la cor4 OI lehova vorbi lui Moisi, dicândii: Vor- I tulii întrunireî; Şi preutulu să întingă de2 i^ besce fiiloru luî Israelu, o"icendii : " De j getulii şeii in sânge, şi de şepte ori să stro
va păcătui care-va prin nesciinţă im potriva pescă cu acesta înaintea luî lehova spre
ori-căruîa din ordinele luî lehova, fuwndă perdeua; Şi dintr'acelu sânge să pună pe
ceea ce nu se cade a face, şi va fi făcuţii cornele altarului, care aţă înaintea luî le
3 vre-unulii dintr'aceste : h Dacă preutulîi celii hova in cortulu întrunireî. Şi toţii sângele
uusu va fi pecătuitu, trăgendu pre poporu celu rămasă să-lii torne la picîorulii altaru
in pecatu; elfi pentru pecatulu şeii, ce-lii va lui de olocauste, ce stă la uşa cortului infi făcuţii, să aducă luî lehova drepţii sacri trunireî. Şi totă grăsimea luî să o îee
ficiu pentru pecatu unii c viţelii fără clefectu ; dintr'însulii, şi să o facă să fumege pe al4 Şi să aducă viţelulu d la uşa cortului întru- taru. Şi să facă p cu viţelulu, după cumu
nireî, înaintea lui lehova, şi să pună mâna a fâcutu cu viţelulu sacrificiului pentru pe
sa pe capulu viţelului, şi să junghie viţe- catu, aşa să facă cu elii; * şi preutultt să facă
5 lulu înaintea Iul lehova; Şi preutulu celu espiare pentru d'înşii; şi se va erta lorii.
uusu ' să îee din sângele viţelului, şi să-lii Şi viţelulu rămasă să-lii scotă afară din ta6 aducă la cortulu întrunireî: Şi preutulu bară, şi să-lii ardă, după cumii a arşii şi pe
sa întingă degetulu seu in sânge, şi de viţelulu celu de mai 'nainte. Acesta este sa
şepte ori să stropescă din sânge înaintea crificiu pentru pecatu alu comunităţeî.
l luî lehova spre perdeua sanctuarului. Şi
Cându va păcătui unulii d'intre mai mari,
preutulu •'să pună din acelîi sânge preste şi va r face vre-una din cele oprite de le
cornele altarului de temăiă aromatică, ca hova Dumnedeulii şeii, ce nu se cade a face,
rele este înaintea luî lehova in cortulu în dară din nesciinţă, şi se va face vinovaţii;
trunireî ; şi » totu sângele remăau a viţelului • După ce pecatulu prin care elii a pecătuitu
să-lu torne la picîorulîi altarului de olo- i se va face cunoscuţii; atuncî elii să aducă
causte. care este la uşa cortului întrunireî. darulu seu unii ţîapii fără defectă; Şi ' să-şî
8 Şi totă grăsimea viţelului adusă ca sacrificiu pună mâna sa pe capulu crapului, şi să-lu
pentru pecatu să o înalţe, adecă grăsimea junghie in loculu unde se junghiă olocace acopere menuntaîele, şi totă grăsimea de ustele. înaintea luî lehova. Sacrificiu pen
J* pe menuntaie; Şi cei duoî rănunchî cu grăsi tru pecatu e,Kte acesta. "Şi preutulu să îee
mea de pe d'inşiî, cea de pe copse, şi pra- cu degetulu din sângele sacrificiului pentru
purulu de pe ruaiu; cu rănunchiî împreună pecatu, şi să-/w pună pe cornele altarului
10 sale scotă; h După cuinii s'a înălţaţii de pe de olocauste, era cflă-l-altă sânge să-lii torne
viţelulu sacrificiului de bucuria; şi preutulu la picîorele altarului de olocauste. Şi totă
să facă să fumege pe altarulii de olocauste. " grăsimea luî să o facă să fumege pe acestu
1 1 ' Şi pelea viţelului cu totă carnea luî împre altarii, ca şi grăsimea sacrificiului de bu
ună cu capulu luî, şi picîorele lui, cu me- curia ; x şi preutulu să facă espia^e pentru
12 nuntaîele şi cu balega luî; Adecă totu vi d'însulii de pecatu; şi i se va erta luî.
ţelulu rf/nrtuu să-lu scotă afară din tabără
Şi » dacă care-va din poporulii de rondu
intr'unii locii curaţii, î unde se lepădă ce va păcătui prin nesciinţă, făcendu vre-una
nuşa ; şi * sa-lii ardă cu lemne pe focii ; unde din cele oprite de lehova, adecă din cele
se versă cenuşa, acolo să se ardă.
ce nu se cade a face, şi se va face vino
13
Şi ' dacă totă comunitatea luî Israelu va vaţii ; După ce = păcătuiţi ce, l'a făcutu i se
pecatui prin neaciiuţă, '" şi fapta a fostu ne- va face cunoscuţii, să aducă darii o îedă
sciutâ de comunitate; şi ea va fi făcutu fără defectu pentru pecatulu ce l'a făcutu.
vre-una din cele oprite de lehova, ce nu se "Şi să-şî pună mâna sa pe capulu sacrifi14 cădea a face; şi s'a făcuţii vinovată: După ce cîuluî pentru pecatu, şi să junghie sacrifipecatulu ce l'a făcuţii i se va face cunoscuţii, ciulu pentru pecatu in loculu unde se juiiatunci comunitatea să aducă unii viţelu drepţii ghiă olocaustele. Şi preutulu să îee din
sacrificiu pentm pecatu, aducendu-lu înaintea sângele aceluia cu degetulu, şi să pună pe
k V»r-< 16. eoni
D.'nt. 12. Ifi.
pare ni cap
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cornele altarului de olocaustu; erii celă-l-altu
sânge alu lui toţii aă-lii verse la picîorele
altarului. Şi * preutulu să îee totă grăsimea
lui, ' dupre cumu s'a luaţii grăsimea sacri
ficiului de bucuria; şi să o facă să fumege
pe altaru, d mirosii plăcuţii lui lehova; ' şi
preutulu să facă espiare pentru d'însulii;
şi-î se va erta lui.
firii de va aduce mnelu drepţii sacrifi
ciu pentru pecatu, 'să-lu aducă femină fără defectii; Şi să-şî pună mâna sa pe
capulu sacrificiului pentru pecatu, şi să o
junghie sacrificiu pentru pecatu in loculu
unde se junghiă olocaustele; Şi preutulii
să îee cu degetulu seu din sângele acelui
sacrificiu pentru pecatu, şi să ungă cornele
altarului de olocauste; şi remâşiţa sângelui
să o verse la picîorele altarului. Şi totă
grăsimea sa să o îee, dupre cumu a luaţii
grăsimea de la oîe pentru sacrificîulii de
bucuria, şi acesta preutulu să o facă să fu
mege pe altaru » lungă sacrificîulii cu focii a
lui lehova. * Aşa să facă preutulu espi
are pentru pecatulu şeii care l'a făcuţii;
şi-î se va erta lui.
Legi despre sacrifictele pentru vină.

5 Ol de va pecătui care-va, martorii fiiudii,
O ° după ce şî-a audiţii cuvintele jurămentuluî, pentru cele ce a vedutu, seu. cari
cdtu-felu a sciutu, şi nu le-a descoperiţii, va
2 * purta vina sa. Seu c de va atinge care-va de
unii lucru necuraţii, fie acela mortăciunea
unei fere necurate, şeii mortăciunea unei
vite necurate, seu mortăciunea unei teretore necurate, şi acesta nu s'a sciutu de
3 elii; acela va ji necuraţii şi d vinovaţii; Şeii
de se va atinge care-va de • necurăţenia a
unui omu, fie aceea verî-ce necurăţenia, prin
care se pângăresce omulu, şi acesta n'a sciutu,
şi in urmă i s'a făcuţii cunoscută, vinovaţii
4 va fi. Şeii de va jura care-va, rostiudii in
aprindere, ca să /facă reii şeii să s facă bine,
dupre cumu omulu rostesce, jurândii; şi elii
acesta nu a sciutu, eru dup'aceea i s'a fă
cuţii cunoscuţii, vinovaţii va fi intr'uua din5 tr'aceste. Şi cândii s'arii internpla, ca care
va intr'una dintr'aceste să se facă vinovaţii,
să * mărturisescă pecatulu, in care a păcă6 tuitii; Şi din turmele lui să aducă lui le
hova sacrificîulii şeii de vină pentru peca
tulu seu ce l'a făcuţii, o oie seu o capră,
drepţii sacrificiu pentru pecatu; şi preutulu
a
»
e
ii
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c Cap. U. 21,
28, 31, 39.
Num. 19. 11,
13, 16.
rf Ver«. 17.
t Cap. 12, & 13.
15.

/Vede 1 Şam.
25. 22.
Fapt. 23. 12.
g Vede Mar*1.. 6.
23.
A Cap. 16. 21. ft
26. M.
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va face espiare pentru d'însulii pentru pe
catulu seu.
Şi ' de nu-î va da mâna, ca să potă aduce oîe seu capră, să aducă lui lehova
pentru pecatulu şeii ce l'a făcuţii duoe i tur
turele, seu duoî pui de porumbii, unulu sa
crificiu pentru pecatii şi celii-1-altu de olo
caustu. Şi pre aceste să le aducă la preutu,
care să aducă sacrificîulii pentru pecatu
mai ânteiii, şi să * sugrume cu unghia capulu
lui de la grumazii, fără &-lu despărţi; Şi
din sângele sacrificiului pentru pecatu să
stropescă păretele altarului, eru ' celii-1-altu
sânge să se storcă la picîorele altarului.
Sacrificiu pentru pecatu este acesta, firii
pre celii-1-altu să- Iu pregătescă olocaustu,
dupre * datină. n Şi preutulu să facă espiare
pentru d'însulii de pecatulu şeii ce l'a fă
cuţii; şi-î se va erta lui.
Dară dacă nicî atâta nu-î va da mâna,
ca să aducă duoe turturele şeii duoî pui
de porumbii, atunci elii, fiindu-că a păcă
tuiţii, să aducă drepţii darii a decea parte
din efâ de florea fainei ca sacrificiu pen
tru pecatu ; ° oleiii să nu torne, nicî temăiâ
să nu pună preste d'însa; câcî sacrificiu
pentru pecatu este acesta. Şi să o aducă
la preutu; şi preutulu, luândii dintr'însa
pumnulii plinii ' drepţii amintire, să o facă
să fumege pe altaru » lungă sacrificiele cu
focu ale lui lehova. Acesta este sacrificiu
pentru pecatu. rŞi preutulu să facă espiare
pentru d'însulii de pecatulu ce elii l'a fă
cuţii in vre-unulii din aceste lucruri; şi-î
se va erta lui ; firii ' remâşiţa va fi a preutuluî, ca şi darulii de pane.
lehova mal vorbi lui Moisi, dicendii:
' Gândii cine-vava face vre-o nelegiuire, pecâtuindii prin nesciiuţă in cele consecrate
lui lehova, " acela să aducă lui lehova sacri
ficiu pentru vina sa unii berbece fără de
fectii d'intre oi, dupre preţuirea ta ; preţuia
in sicii de arginta, dupre " siclulii sanctua
rului, potriviţii cu vina. Şi ceea ce va fi
păcătuita elii in cele consecrate să plâtescă; şi pe deasupra x să mai adaogă a cincea parte, care să o dee preutuluî ; y şi pre
utulu prin acelii berbece pentru vină va
face espiare pentru d'însulii, şi-î se va ertaluî.
Şi dacă * cine-va va pecătui, fâcendu vreuna din cele oprite de lehova, ce nu se cade
o face ; a dară nu a sciutu, şi s'a făcuţii * vino
vaţii; va purta vina sa; cŞi să aducă preuEzra JO. 11, m Cap. 1. 14.
n Cap. 4. 26.
12.
i Cap. 12. S. & o Num. 5. 15.
p Cap. i. 2.
14. 21.
j Cap. 1. 14.
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tuluî unii berbece fără defectă din turmă, dupre preţuirea ta, drepţii sacrificiu pentru vi
nă; * şi preutulu să facă espiare pentru greşela
făcută de d'însulii prin nesciinţă, şi la care
n'a luaţii seină, -şi-î se va erta luî. Sacri
ficiu pentru vină este acesta, că f vinovaţii s'a
făcuţii in contra luî lehova.
lehova vorbi luî Moisi, diceudii: Gândii
care-va va păcătui, şi va ° face vre-o ne
legiuire in contra luî lehova, * tăgăduind apropeluî lucrulu ce-î l'a ' pusu in păstrare, seu in
manele luî l'a încredinţaţii; seu lucrulu ce s'a
răpită, seu a d incelatu cu ce- va pre apropele
seu ; Şeii ' aflândii lucru perdutu, pre acela 'Iii
va tăgădui, seu va f pune jurămentu strîmbu,
asupra a ori-ce lucru ce se intemplă omuluî să facă, şi a/fa a păcătuiţii; Va fi, dacă
elii a păcătuiţii, şi s'a făcuţii vinovata; atunci elu să intorcă acelii lucru ce l'a răpitu, şi incelăcîunea cu care a incelatu, seu
pusulu in păstrare, ce î s'a încredinţata, şeii
lucrulu perdutu care l'a găsiţii; Seu verî-ce
altu lucru pentru care elii a juraţii strîmbu,
să » plătescă intregu preţîulu, şi să adaogă a
cincea parte maî mulţii, şi să-lu dee celuia,
alu cuî a fostă lucrulu, in diiia sacrificiului
şeii pentru vină. Şi să aducă luî lehova
sacrificiu pentru vina sa unii * berbece fără
defeetu din turmă, dupre preţiuirea ta, aducendu-lu preutuluî drepţii sacrificiu pentru vină. ' Şi preutulu să facă espiare pen
tru elu înaintea luî lehova, şi-î se vorii
erta lui tote acele ce a făcuţii, prin cari
se face vinovaţii.
Regule pentru sacnficiele enumerate mai susil.
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!ji lehova vorbi luî Moisi, dicendii ; Spu
nă luî Aaronii şi fiiloru luî, diceudii: Acesta este legea pentru olocaustu: Olocaustulii să Jie pe vetra de pe altaru totă
noptea până demâneţă, şi foculii altarului
10 să ardă asupra luî; ^'Şi preutulu fiindu imbrăcatu cu vestmentulii luî de inii şi cu
pulpanele luî de inii, să-şî acopere goliciu
nea sa, şi să-şî rădice cenuşa pre care o a
făcuţii foculii olocaustului, celu mistuiţii pe
1 1 altaru, şi să o verse * lungă altaru. ' Şi să se
desbrace de vestmintele luî, şi să se imbrace cu alte vestminte, şi să scotă cenuşa
12 afară din tabără mla unii locii curaţii, firii
foculii de pe altaru să ardă asupra lui, şi
să nu se stingă; şi preutulu in totă demâ
d Ver». 16.
t Eir» 10. 3.
fwMli *
« Num. 5. 6.
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F»pL 5. 4.
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neţă să ardă lemne pe d'însulu, şi asupra
acestora să aşede olocaustulii, şi să se facă
să fumege "grăsimea sacrificieloru de bucu
ria. Pururea să ardă foculu pe altaru; de 13
locii să nu se stingă.
"Şi acesta este legea darului de pane: 14
Fiii luî Aaronii să-lii aducă înaintea luî le
hova, înaintea altarului; Şi să îee din a- 15
ceştii darii de pane unii pumnii de florea
fainei, şi din oleîulu şeii, precurmi şi totă
temăîa ce este deasupra darului de pane;
şi pre acele să le facă să fumege pe altaru,
f amintire a sa, spre mirosu plăcuţii luî leho
va. firii i remăşiţa dintr'însulii să e mănânce 1 6
Aaronii şi fiii seî ; ' cu pane nedospită să se
mănânce in locii sânţii; in curtea cortului
întrunireî să o uiânânce. * S:i nu se cocă 17
dospiţii; ca partea lorii ' amu datu-o clin sacrificîele mele cu focii ; " pre sântă esfe, ca
şi sacrificîulii celu pentru păcatu şi celii pen
tru vină. Numai "partea bărbâtescă d'intre 18 •
fiii luî Aaronii să mănânce dintr'însa; -"lege
perpetuă este acesta întru generaţiunile vostre,
pentru sacrificiele cu focii ale luî lehova.
y Toţii celii ce se atinge de d'însele sânţii să fie.
Şi lehova vorbi luî Moisi, dicendii: 'A- 19 20
cesta este darulu luî Aaronii şi alu fiiloru
seî, pre care să-lu aducă luî lehova, in diiia
cândii care-va (fintre el se va unge : a decea
parte din ° efă florea fainei drepţii darii per
petuii de pane; jumătate dintr'însulii demâ
neţă, şi jumătate despre seră. In tigaia să 21
'Iu pregătescă cu oleiu, şi bine prăjită să 'Iu
aducă, şi iu bucăţi mănunte să-mî aducă darulii de pane întru mirosu plăcuţii luî le
hova. Şi preutulu, carele d'intre fiii luî Aa- 22
ronu b se va unge in loculii luî, acela să pre
gătescă acelii ftaru; lege perpetuă este acesta; c toţii să-lii ardă lui lehova; Căci totu 23
darulu de pane a preutuluî să se ardă totu;
să nu se mănânce.
Şi lehova vorbi luî Moisi, diceudii: Vor- 24 25
besce luî Aaronii şi fiiloru seî, dicendii: dAj cesta este legea sacrificiului pentru pecatu :
: Se va junghia sacrificîulu pentru pecatu îna1 intea luî lehova ' intr'acelii locii, unde se
l junghia olocaustu; ^pre sânţii este. a Acelii 2fi
preutu care aduce sacrificîulu pentru pecatu,
acela să-lu mănânce ; să se mănânce * in loco.
sânţii, in curtea cortului întrunireî ; ' Toţii 2 7
celii ce se va atinge de carnea luî, să fie
sântu; şi ceea ce din sângele acestuia se va
q Cap. 2. 3.
Ezec. 44. 29.
T Ver». 26.
Cap. 10. li.
13.
Num. 18. 10.
< Cap. 2. U.
t Num. 18. »,
10.

u Ejod. 29. 37.
Vers. 85.
Cap. 2. 3. &
7. 1.
» Vom. 29.
Num. 18. 10.
x Cap. 3. 17.
y Eiod. 29. 37.
Cap. »2. 3—7.

r,
a
d
c
d
e

Enod. 29. 2.
Esod. 16. 36.
Cap. 4. S.
Esod. 29. 25.
Oap. 4. 2.
Cap. 1. 3, 5,
U. & 4. 24,
19, 33.
/ Ver». 17.

Cap. 81. 18..
j Cap. 10. 17,
1H.
Num. 18.9, 10.
Kicr. 44. 2«.
29.
Ii Ven. 16.
i Esod. 29. 37.
k 30. t»,
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stropi pe vre-unu vestmentu, partea cea stro28 pită să spălî iu locu sânţii. Şi vasulu de
Iutii in care se va fi fertu, J să se spargă;
dară de va fi foştii fertu iu vasii de aramă,
29 să se frece, şi să se spăle cu apă. * Totă
partea bărbătescă d'intre preuţî să mânân30 ce acesta; l pre sânţii este. ™ Şi toţii sacrificîulii pentru pecatu, din alu căruia sânge
se va fi adusîi in cortulii întrunireî, spre a
face espiare in sanctuarii, acela să nu se inânânce; cu focii să se ardă.
7 Ol" acesta este legea sacrificiului pentru vină,
2 i^ * pre sânţii este : c In loculii unde se j un
ghia olocmistu, să se junghie şi sacrificiu
pentru vină; şi sângele lui să se stropescă
3 pe altaru jurii împrejura. d Şi totă grăsimea
d'într'insulu să se aducă, cu, codă şi cu gră4 simea care acopere menuutaîele; Şi cei diioî
rănunchî cu grăsimea lorii de pe d'înşiî, cea
de pe copse, şi prapurulu de pe MIM i u; cu
5 ceî diioî rănunchî împreună să le scotă. Şi
preutulu să le facă să fumege pe altaru ca
sacrificiu cu focii lui lehova ; sacrificiu pen6 tru vină este. " Totă partea bărbătescă d'in
tre preuţî să-te mănânce ; in locii sânţii să
se mănânce ; f pre sântu este.
7
Sacrificîulu pentru vină să fie toţii ase
menea ca şi y sacrificiulu pentru pecatu ; aceeaşî lege să fie pentru unulu şi pentru altulti. Acelii preutii, care va fi făcuţii espiare
8 cu d'însulii, a lui este. Şi preutulu, care
a adusii olocaustii pentru care-va, acelii
preutii va ave pentru sine pelea olocaustuluî,
9 care l'a aciuau. Şi * toţii darulii de pane,
care se coce in cuptorii, şi totu ce se gătesce
pe grătarii şeii in tigae să fie a preutuluî
10 care l'a adusii. Dară totu darulii de pane,
frămentatu cu oleiu, seu care este uscaţii, să
fie a tuturorii fiiloru luî Aaronii, a unuia
ca şi a altuîa.
11
Şi ' acesta rste legea sacrificiului de bu12 curia, pre carc-lu veţi aduce luî lehova. Dacă
acestu darii 'Iii veţi aduce pentru mulţumire,
atunci împreună cu acelii sacrificiu de mul
ţumire să se aducă turte nedospite, frămân
tate cu oleiu, şi plăcinte nedospite •'unse cu
oleiu, şi florea făineî fertă ca turte, frămen13 tată cu oleiii. Pe lungă aceste turte va aduce ca darii şi * pane crescută, împreună cu
sacrificîulu de mulţumire pentru bucuriele
1 4 sale. Şi elu din tote acele daruri să aducă luî
lehova câte o bucată, drepţii darii rădicaţii;
1 yi acesta să fie a aceluî preutu, care stropesce
j C»p. 11.3.1. &{
Bbr. 18. 11.
—
ÎS. 11.
k Vcr«. ÎS.
C
jaf
i 1~H 7
Num. ÎS. 10.
a Cap. ."i, & (î.
I Vcm. 25.
m Cap. 4. 7, 11,
1—7.
12, 18, 21. & b Cap. 6. 17,25.
10. 18. & 16.
& 21. 82.
27.
c C»p. 1. 3, 5,

11. & 4. 14, !
10.
2!l. 33.
j Cap. 2. 3.
d Ksod. 29. 1.1. g Cap. fi. 25, 26.
Cap. 3. 4, !),
& 14. 13.
10. H, 15, 16. h Cap. 2. 3, 10.
% 4. 8, 9.
Nrnn. 18. 0.
e Cap. 6. 16,17,
B/.ec. 44. 29.
18.
i Cap. 3. I. *
Num. 18. ti,

sângele sacri6cîeloru de bucuria. mŞi carnea
sacrificiului de mulţumire din darulii seu de
bucuria să se mânânce toţii într'aceeaşî di,
in care se va aduce; şi să nu lase nimicu
dintr'însa până demâneţă. Şi " dacă sacrificiulii care se aduce ca ji votu, şeii unii darii
de bună-voîă, atunci acelii sacrificiu a luî
să se mânânce într'aceeaşî di, in care se
va aduce: şi de va rămâne ce-va d'intr'însulu, să se mânânce a duoa di. Erii de
va rămâne ce-va carne din acelii sacrificiu
şi până a treia di, să se ardă cu focii. Şi
dacă cine-va va mânca a treia di din carnea
aceluî sacrificiu de bucuria, nu va fi bineprimitu; şi celuî ce l'a adusii pre elu, nu i
se va ° socoti in bine ; p urîcîune va fi ; şi însulii
care va mânca d'intr'însulu va purta vina
sa. Şi carnea aceea, care se va atinge de
ce- ca necurata, să nu se mânâuce; cu focii să
se ardă. Dară din cea-l-altă carne, totu celii
curaţii să mânânce d'intr'însa. Şi însulii
care * fiindii necurata, va mânca din carnea sacrificîelorii de bucuria a luî lehova, r sterpi-seva sufletulii acela din poporalii şeii. Şi însulii, care se va atinge de unu lucru necu
rata,^ 'necurăţiă de OTim,jie 'vită necurată,
fie " terătorii necuraţii, şi va mânca din carnea
sacrificiului de bucuria, care este a luî le
hova, " sterpi-se-va sufletulu acela din poporulii şeii.
Şi lehova vorbi luî Moisi, dicendii: Vorbesce fiiloru luî Israelii, dicendii : * Totă gră
simea de bou şeii de oie seu de capră, să
nu o mâncaţi. Şi grăsimea mortăcîuneî şi
grăsimea de animalii sfăscîatu să ci servescă
la orî-ce alţii lucru, dară să nu o mâncaţî.
Că totu celii ce va mânca grăsimea uiieî
vite, care se aduce sacrificiu cu focii luî le
hova, însulu acela ce a mâncaţii sterpi-seva din poporalii şeii. '•> Şi sângele să nu mâncatî in tote locuinţele vostre, nicî de paseri
nicî de vite. Toţii îusulu, care va mânca
din orî-ce sânge, sterpi-se-va sufletulu acela
din poporalii seu.
Şi lehova vorbi luî Moisi, dicendîi: Vorbesce fiiloru luî Israelii, dicendii: z Celii ce
va aduce luî lehova sacrificîulu şeii de bu
curia, acela să aducă elii însuşî darulii seu
luî lehova din sacrificîulu seu de bucuria;
Cu ° înseşi manele sale să aducă sacrificîele
cu focii luî lehova; să aducă grăsimea
cu peptulii împreună, pentru ca să legâne * peptulii ca darii legănaţii înaintea luî
M. 18, 81.
| 8.
o Num. 18. 27.
j Cap. 2. 4.
Ii Cap. 11. 10.
\um. 6. 15.
1I.41.& 111.7.
k Anin*. 4. 5.
1 Num. 18. 8, 7 Cap. 1.1. 3.
r Pac. 17. 11.
11. 19,
s Cap. li. &13,
m Cap. 22. SO.
& 15.
n Cap. 19. 6,7,

< Cap. 11. M,
28.
« Ezi>c. 4. 14.

v Verii. 20.
x Cap. 3. 17.
y Fac. 9. 4.
Cap. 3. 17. &
17. 10—14.

15

16

17
18

19
20
21

22 23
24
25
26
27
28

30

z Cap. 3. 1.
a Cap. 3. 3, 4,
9, 14.
(. B«od. îa. 84,
17.

Cap. 8. 27. &
îl. 21.
Num. 6. 20.

CAP. 7, 8.
31 lehova. Şi c preutulu să ardă grăsimea pe
altaru, d erii peptulii să fie a luî Aarouii şi
32 alu fiiloru seî. Şi " spata cea dreptă din sacrificiele vostre de bucuria încă să o daţi pre33 utuluî ca darii rădicaţii. Şi acea spata drep
tă să fie partea aceluia d'intre fiiî luî Aaronu,
care va fi adusii sângele şi grăsimea sacri34 ficiuluî de bucuria: Că eii luaiu de la fiiî
lui Israelu Speptulude legănare şi spata de redicare diu sacrificiele lorii de bucuria, şi
datu-le-amii luî Aaronu, preutulu, şi fiiloru
luî. prin lege perpetuă, de la fiiî luî Israelu.
35 Acesta ente partea ungereî luî Aaronu şi a
ungereî fiiloru luî, din sacrificîele cu focii
ale luî lehova, hotârîte lorii din diua, in care
Moui 'î presentâ luî lehova, spre a fi luî pre36 uţî ; Pre care lehova ordina a se da loru
de cătră fiiî luî Israelu, " din diua in care
unsu-i-au elu, prin lego perpetuă in gene
raţiuuil e lorii.
37
Acesta este legea* pentru sacrificîulu de
olocauste, ' celii de pane, J celti pentru pecatii,
'celii pentru vină, ' celii pentru consacrare, şi
38 "celii pentru sacrificiele de bucuria, Precare
lehova o dădu luî Moisi pe muntele Sinaî,
in care di elii ordina fiiloru luî Israelu, " ca
eî să aducă darurile !oru luî lehova, in pustiiulu SinaL
Aaronă yi fiii lui consacraţi de preuţi ; daru
rile lorii mistuite prin focii din ceriu.

8 Ol lehova vorbi luî Moisi, diceudu : ° Ie
2* i^ pre Aaronu şi pre fiiî luî cu d'însulii,
şi 'vestmintele, şi coleîulii de ungere, şi viţe
lulu sacrificiului pentru pecatii, şi duoî ber3 beci, şi panierulii cu aziiuă; Şi adună totă
4 comunitatea la uşa cortului întrunireî. Şi
Moisi tăcu a«a, dupre cu mii 'î ordina lehova;
şi se aduna totă comunitatea la uşa cortu
lui întrunireî.
5
Şî Moisi dise cătră comunitate: ''Acesta
este ceea ce a ordinatu lehova să se facă.
6 Şi Moisi aduse pre Aarouii şi pre fiiî seî, • şi-î
V spăla cu apă ; f Şi pe d'însulii puse » tuni
ca, şi-lii încinse cu brîulu, şi-lii îmbrăca cu
mantia, şi puse pe d'însulii efodulu, şi-lii
încinse cu cingetorea efoduhiî, şi-î lega efo8 duium acesta; Şi-î * puse peptarulu, şi in
9 peptaru puse tlrimii şi Tumimii ; ' Şi-î puse
in capii mitra, şi pe mitră in partea de d'inainte 'î puse placă de aură, diademă sacră;
dupre cumii -'ordinase lehova luî Moisi.
10
*Şi Moisi lua oleîulii ungereî, şi unse locaşulu şi tote câte erau într'îusulu, şi le cout Cap. S. 5, 11,
15.
U.
Nnm. 18. 18,
' Ven. M.
19.
< Ten. 34.
Dout. 18. 3.
Cap. 9. n.
j Enod. 40. 13,
Nun. «. M.
15.
' Ewd. ». M.
Cap. 8. 1», 30.
Cap. 10. U, i A Cap. 6. 9.

i
j
k
l

Cap. 6. 14.
Cap. 25.
Vers. 1.
Bând. 29. 1.
Cap. 6. 80.

m Vers. 11.
n Cap. 1. 2.
—

Capulîi. 8.
a E»o<l. 29. 1,2,
3.

b Enort. 28. 2, 4.
c Bsort. 30. 24,
25.
d Eaod. 29. 4.
e Esod. 29. 4.

sacra. Şi cu d'însulii stropi altarulii de şepte 1 1
ori, şi unse altarulii şi tote uneltele luî, şi
spălătorulu cu picîorulu luî, ca să le consacreze pro ele. Şi din ' oleîulu ungereî turna 12
pe tMjiiilii luî Aaronu, şi-lii unse, ca să-lii
cousacreze pre elii. mŞi Moisi aduse şi pre 13
fiii luî Aarouii, şi-î îmbrăca cu tunicele loru,
şi-î încinse cu brîele, şi li lega căcîulele ;
după cumu ordinase lehova.
71 Şi apropia viţelulu de sacrificîulu pentru 1 4
pecatii; şi Aaronu şi fiii seî "puseră manele
lorii pe capulu viţelului de sacrificiu pentru
pecatii; Şi Moisi, junghiându-/», ''lua sânge, 15
şi cu degetuM seu unse comele altarului
jurii împrejuru, şi curaţi altarulii; erii remaţiţa sângelui o turna la piciorele altarului ;
şi aşa 'Iii consacra, şi tăcu espiarea pentru
d'însulu. ' Şi Moiti lua totă grăsimea de pe 16
menuntaie, şi prapurulu cela de pe maiu, şi
amîndfioî rânunchii cu grăsimea lorii ; şi Moisi
le făcu să fumege pe altaru. firii pre viţelulu 17
remasu, adecă pelea luî, carnea lui şi balega
luî, le arse cu focii afară din taberă ; după
cumii r ordinase lehova.
* Şi apoi 'i aduse şi berbecele de olocaustu; 18
şi Aarouii şi fiii seî 'şî puseră manele loru
pe capuhi acelui berbece ; Şi Moisi Vw jun- 19
ghiâ, şi cu sânge stropi altarulii jurii împre
juru. Şi tăîâ berbecele în bucăţi-, şi capulu, 20
bucăţele şi grăsimea le făcu să fumege Moisi ;
firu menuntaîele şi piciorele Iul le spăla cu 21^
apă, şi Moisi făcu să fumege acelu berbece
întregii pe altaru ; olocaustu, mirosii plăcuţii
fu acesta, sacrificiu cu focii luî lehova;
' după cumii ordinase lehova luî Moisi.
Apoi " aduse şi pre alu duoilca berbece, 22
pre berbecele de consacrare, şi-şî puseră
Aaronu şi fiii lui manele lorii pe capulu berbeceluî: Şi Moisi, junghiându-/M, lua din 23
sângele luî, şi puse pe molele urechîei cele
drepte a luî Aarouii, şi pe palmaculii mâneî luî celei drepte, şi pe degetulii celii
re
alii picioruluî luî celii drepţii. Şi aduse M ••! 24
şi pre fiii luî Aaronu, şi lua din sânge, . t
puse pe molele urechîei celei drepte a lor ă,
şi pe palmaciî mânelorii drepte a lorii, şi pe
degetele cele mari ale picîorelorii lorii cele
din dreptă ; şi cu sângele remasu stropi Moisi
altarulii jurii împrejuru. " Şi lua grăsimea şi 25
coda şi totă grăsimea cea de pe menuntaie,
şi prapurulu de, pe inaiii, şi pre cei duoî rănuiichî cu grăsimea lorii împreună, şi spata
cea dreptă; l Şi din panierulu cu azime, cari 26
erau înaintea luî lehova, lua elii o turtă ne( Esod. 29. 7. & p Esod. 29. 12,
E»od. 29. 5.
EROI!. 2». 4.
30. 30.
36.
Esod. 28. :tO.
Cap. 21. 10, 12.
Cap. 4. 7.
ElW. 4,'t. 20,
E»od. 29. 6.
P». 123. 2.
Esod. 28. 37, n Esod. 29. 8, 9.
26.
îl Eiiod. 29. 10.
Ebr. 9. 22.
ete.
k Esod. 30.26—
Ezoc. 43. 19. q Esod. 29. 13.
o Cap. 4. 4.
29.
Gap. 4. 8.

/
g
h
i
j

r Ksod. 2'J.
{.'tip. 4. 11,
t Esod. 29.
( Ksod. 29.
n Enod. 29.

14.
12.
15.
18.
19,

31.

v Esod. 29. 22.
z Eaod. 29. 33.
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dospită, şi o turtă de pane făcută cu oleiu,
şi o poga.ce, şi le puse pe grăsime şi pe spata
27 cea dreptă; Şi pre tote aceste le puse elu
'•> pe manele luî Aaronu şi pe manele fiiloru
luî, legânându-le dreptă darii legănaţii îna28 intea luî lehova. * Şi Moisi le lua din ma
nele lorii, şi le făcu să fumege pe altarulu
olocaustuluî drepţii darii de consacrare, in
tru inirosu plăcuţii, sacrificiu cu focii luî le29 hova. Şi Moisi lua peptulii, şi-lu legânâ
drepţii darii legănaţii înaintea luî lehova;
că acesta fu a partea luî Moisi din acelii ber
bece de consacrare ; după cumii ordinase
lehova.
30
Şi 6 Moisi lua din oleîulu ungereî şi din
sângele ce era pe altaru, şi stropi pre Aa
ronu şi vestmintele luî, şi pre fiii luî, şi vest
mintele fiiloru luî cu elu, şi aţa consacra
elu pre Aaronu şi vestmintele luî, şi pre fiii
luî şi vestmintele fiiloru luî cu d'însulu.
31
Şi Moisi dise cătră Aaronu şi cătră fiiî
luî: ' Ferbeţî carnea la uşa cortului întrunireî,
şi acolo o mâncaţi împreună cu pânea de
consacrare cea din panierii, dupre cumii
amii ordinatti eii, dicendu: Aaronu şi fiiî luî
32 să le mănânce pre aceste. d Eru ce va remâiie din acea carne şi din acea pane, cu
33 focii să ardeţi ; Şi din uşa cortului întruni
reî şepte dile să nu eşiţî, până ce nu se vorii
împlini dilele consacrare! vostre ; că voî in
34 « şepte dile aveţi să fiţî consacraţi. /Precumîi
se făcu astă-oM, toţii aşa ordina lehova să
se facă fi de acuma înainte, spre a face es35 piare pentru voî. Şi la uşa cortului întru
nireî veţi rcmâne şepte dile, diiia şi noptea.
ca să s păziţî ceea ce a ordinatu lehova să
pâziţî, pentru ca să nu muriţi ; că aşa-mî este
36 ordinatu. Şi făcu Aaronu şi fiiî luî tote câte
ordina lehova prin Moisi.
9 Cjl "a opta di Moisi chîămâ pre Aaronu şi
2 k^ Pre n" seî- Ş' Pre bătrânii luî Israelu ; Şi
«jise luî Aaroiui: 'Ie unu viţelu spre sacrificiu
pentru pecatu, " şi uuu berbece pentru olocaustii, amîmiuoî fără defectu, şi-î adă luî
3 lehova. Şi vorbesce fiiloru luî Israelu, di
cendu: d Luaţi unu qîapu spre sacrificiu pen
tru pecatu, şi unii viţelu, şi unii înnelii, amînduoî de câte unii anii ţi fără defectu,
4 pentru olocaustu; Şi unii taurii, şi unii ber
bece pentru sacrificîulii de bucuria, spre a-t
sacrifica înaintea luî lehova; şi 'darii de pane
frămeutată c u oleiu; că/astă-dî se va ireta
vouî lehova.
y Esoil. 29. 24,

ele.
i Esort. 29. 25.
a Esod. 29. 26.
b Eeort. 29. 21.
& 30. 30.
Suni. 3. 3.
e Eiod. m. 31,

31.
d Esod. !9. 34.
< Esod. 29. 30,
35.
EZM. 43. 15,
96.
/ Bbr. 7. 1«.
g Num. S. T. k

9. 19.
Deut. 11. 1.
1 Rog. 2. 3.
Capulu g.
a, E:or. 43. 87.
8. E.od. 29. 1.
Cap. 4. S. *

Şi eî aduseră acele ce ordina Moisi înaintea cortului întrunireî ; şi totă comunitatea
se apropia, şi stătu înaintea luî lehova. Şi
Moisi dise: Acesta este ceea ce v'a ordinatu
lehova, faceţî-o; şi 3 mărirea luî lehova se va
areta voiiî.
Şi Moisi dise luî Aaronu: Apropiâ-te de
altaru, şi * fă sacrificîulii teu pentru pecatu,
şi olocaustulu teu, şi fă espiare pentru tine
şi pentru poporii ; şi ' adă şi darulu pentru poporu, şi fă espiare pentru d'însulu, dupre
cumii ordina lehova.
Şi Aaronu se apropia de altaru, şi junghiâ viţelulii sacrificiului pentru pecatu care
era pentru d'însulu; J Şi fiiî luî Aaronu aduseră sângele la d însulii; şi elii, întmgendu-şî degetuluin sânge, *puse pe cornele al
tarului; erii cela-l-altu sânge 'Iu turna la picîorele altarului. 'Eru grăsimea, şi rănunchiî, şi prapurulii de pe maîulu sacrificiului
pentru pecatu, le făcu să fumege pe altaru,
m dupre cumii ordinase lehova luî Moisi; " Şi
carnea cu pelea o arse cu focii afara de
taberă. Şi junghiâ elu şi olocaustulu; şi
fiiî luî Aaronu întinseră sângele la d'însulu,
0 şi elu 'Iii stropi preste altaru jurii împrejuru.
pŞi-î întinseră luî şi olocaustulu, tăîatu in bucăţî, şi capulu Iul, şi le făcu să fumege pe
altaru. *Şi spălându elii mănuntaîele şi amînduoe picîorele le făcu să fumege lungă
olocaustu pe altaru.
rŞi aduse elii sacrificîulii celii pentru poporii, şi luându ţiapulu sacrificiului pentru
pecatu, care era pentru poporu, 'Iu junghiâ,
aducendu-lii drepţii sacrificiu pentru pecatu,
ca şi pre celii d'ânteiii. Apoi aduse olocaustulu, şi făcu cu d'însulu ' dupre datină. Şi
aduse şi 'darulii de pane; şi luându o mână
plină diiitr'însulu, 7w făcu să fumege pe altaru,
" pe lungă olocaustulu celii de demâneţă. Şi
junghiâ elii taurulii şi berbecele ca " sacrificiî de bucuria pentru poporu; şi fiiî lui
Aaronu 'î iutinseră sângele, şi elii 'Iii stropi
pe altaru jurii împrejuru; Şi grăsimea de
taurii şi cea de berbece şi coda, precumu
şi grăsimea ce acopere mănuntaîele şi rănunchiî, şi prapurulii de pe maiii ; Tote aceste grăsimi le puse deasupra pepturilorii, şi
x făcu să fumege grăsimea pe altaru. Şi pepturile şi spata dreptă le legânâ Aaronu » ca
darii legănaţii înaintea luî lehova, dupre
cumii ordina Moisi.
Şi Aaronu redicându-şî manele spre po-
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porii, ' bine-cuveutat'a pre d'însulă, şi se po
gon de pe altaru, după ce sfârşi sacrificîulu
pentru pecatu şi olocaustulîi şi sacrificîele
'23 de bucuria. Şi Moisi şi Aarouu intrară in
cortulu întruuireî, şi eşindu eî de acolo, biiiecuveutnră pre poporu ; ° şi mărirea lui lehova
24 se arăta la totu poporulu. Şi * focii eşi de
d'inaintea lui lehova, şi uiistui pe altarii
olocaustulîi şi grăsimea. Acesta vedend'o
poporulu, ' strigară, şi cădură pe felele lorii.
Pecatulu yt pedepsirea lui Nadabîi şi a lui Abibu ;
legi pentru preuţt.

10 Ol niî lui Aaroiiii, " Nadabii şi Abihu, * luk^ ându fie-care căţuea sa, puseră intr'însele
focii, şi puseră tămâia deasupra; şi eî adu
seră inaiutea lui lehova focii " străinii, ceea
2 ce elu nu lî-a ordinatu. Şi d focii eşi de
d'inaintea luî lehova, care-i mistui pre eî,
3 şi eî muriră înaintea luî lehova. Şi Moisi
dise luî Aaronu: Acesta este ceea ce vorbi
lehova, dicendu: Sânţi-mă-voiu intru ceî • ce
se apropia de mine, şi in faţa a totu po4 porulu me voiu/mări. "Şi Aaronu tăcea. Şi
Moisi chîămâ pre Mişaelu şi pre Elzafanu,
fiii luî * Uzielii, unchîulu luî Aaronu, şi li
dise : Veniţi, şi ' luaţi pre fraţii voştri de d'ina5 iuţea sanctuarului, afară din tabără. Şi eî
se apropiară, şi dus'au pre eî, îmbrăcaţi in
tunicele lorii, afară din tabără; dupre cumii
disese Moisi.
6
Şi Moisi dise luî Aaronu şi luî Eliazaru
şi lui Itamaru, fiiî luî: Capetele vostre •'să
nu descoperiţi, şi vestmintele vostre să uu
le rupeţî, ca să nu muriţi; şi ca Domnulii
să nu se * intărîte asupra a totă comunitatea;
ci fraţii voştri, totă casa luî Israelu, să plângă
peuti i acesta ardere, pre care o aprinse le7 li' i va. ' Şi voi din uşa cortului întrunire! să
uu eşiţî, ca să nu muriţi; n că oleîulu ungereî celu de la lehova este preste voi. Şi eî
făcură dupre cuvintele luî Moisi.
89
Şi lehova vorbi luî Aaronu, diceudu: "Vinii
şi beutură îmbetătore să nu beţî, nici tu,
uicî fiiî teî cu tine, câudu veţi intra in cor
tulu întrunireî, ca să nu muriţi. Acesta va
ji lege perpetuă intru geueraţiunile vostre:
10 Pentru ca să puteţi ° deosebi intre lucrulii
sautu şi intre celu profanii, şi intre celu
11 curatu şi celu necuraţii; ''Şi pentru ca voi
pre fiiî luî Israelu să-î inveţaţî tote legile,
pre cari lehova le-a vorbiţii lorii prin Moisi.
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Şi Moisi vorbi cătră Aaronu şî cătrăfiiî
luî cari rămaseră, Eleazaru şi Itamaru, <ficeiidu: Luaţi «darulu de pane, ce a remasu
din sacrificîele cu focii ale lui lehova, şi-lu
mâncaţi nedospitii luugă-altaru : că lucru r pre
sânţii este: Şi-lu mâncaţi iu loca sânţii; că
acesta este partea hotărîtă a ta şi a fiilorii
teî din sacrificîele cu focii ale luî lehova;
că 'aşa mi s'a ordiuatu. Erii 'peptulu leganatu, şi spata rădicată să le mâncaţi in
locu curatu, tu şi fiiî teî, şi fiicele tale
cu tine: că partea hotărîtă a ta şi a fiiloru
teî nvnt aceste din sacrificîele de bucuria ale fiiloru luî Israelu. Că " spata rădicată,
şi peptulu legănaţii le voru aduce împreună
cu sacrificîele cu focu de grăsimi, hotărîte,
ca să se legâne drepţii darii legănaţii îna
intea luî lehova; şi acesta va fi a ta şi a
fiiloru teî cu tine prin lege perpetuă, dupra
cumu a ordinatu lehova.
Şi căutându Moisi cu de amănuntulu * gîapulu de sacrificiu pentru pecatu, ecce era
arşii ; şi elii se mânia forte asupra luî Elia
zaru şi Itamaru, fiiî ceî rămaşi aî luî Aaronu,
dicendu: x Pentru ce n'aţî mâncaţii sacrificiulii pentru pecatu in locii sântu? că. pre
sânţii este, şi vouî vi s'a daţii, ca să purtaţi
nedreptatea comunităţeî, #t să faceţi espiare
pentru d'înşiî înaintea luî lehova. Ecce "sângele aceluia n'a ibstu adusu in sanctuaru,
in cele din lă-întru; se cădea sâ-lii mâncaţi
in locii sânţii, ' cumu amu ordinatu eu. Şi
Aaronu respunse luî Moisi: Eccă eî " astăţlî
au adusu şi sacrificîulu loru pentru pecatu, şi
olocaustulu lorii înaintea luî lehova; încă şi
mie se intemplâ acesta; şi de aşî fi mâncaţii
astă-dî din sacrificîulu pentru pecatu, * ore acesta arii fi plăcuţii in ochii luî lehova? Şi
audiudu Moisi acesta s'a mult urniţii.
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Lege pentru animalele cele curate şi cele necurate.

SI lehova vorbi luî Moisi şi luî Aarouu, JJ
dicendu-li: Vorbiţi fiiloru luî Israelu, di- 2
cendu: "Aceste sunt animalele, din cari vo!
să mâncaţi d'intre tote vieţuitorile pe pămentu. Tote câte aii unghia despicată, şi 3
cari aii picîorulii infurcatu, şi rumegă, pre
aceste să le mâncaţi. Dară să nu mâncaţi 4
din acele ce rumegă numai, seu cari aii un
ghia despicată mitnai. ca: cămila; că deşi
rumegă, dară unghiele nu are despicate; neEzeo. 24. 16,
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curată să /ie vouî ; Şi vaberulu ; că deşi ru
megă, dară ungluele im Ic are despicate; necu
raţii să fie vouî ; Şi iepurele de munte ; că
desl rumegă, dară unghiele nu le are despicate ;
necuraţii să fie voiii. Şi porculu; că deşi
«cesta are unghie despicate, dară iiu ru
megă, 4 necuraţii na fie vouî. Din carnea
lorii să nu mâncaţi, şi de stîrv urile loru să
nu ve atingeţi; 'necurate să fie vouî.
a Şi acestea să mâncaţi d'iutre tote câte sunt
9
in upe: tote ce au aripi şi soldî in ape, iu mări
10 şi in rîurî, pre aceste să le mâncaţi. Şi
tote câte n'au aripi nici soldî in mări seu
in rîurî, din tote câte foîescu in ape şi tote
câte trăescu iu ape, ' urîcîuue să fie vouî.
11 Da, uricîune să fie vouî; diu carnea lorii să
nu mâncaţi, şi stirvurile loru urîcîuue să
12 fie vouî. Totu ce n'are aripi nici soldî in
ape, urîcîune să fie vouî.
13
Kni d'intre paseri / aceste să urîţî, şi să
nu le mâncaţi, că, in urîcîuue sunt: aquila,
14 gripulii şi plictulii; Şi vulturulii, şi uliulu
15 dupre felulu şeii; Toţii corbulii dupre fe
16 lulu seu; Şi struţii, şi huhurezulii, şi cuÎ7 culu, şi curuîulii dupre felulu şeii; Şi buf
18 niţa, şi mergulu ş^i ibidele: Şi cignalu, şi
19 pelicauulii şi porfarionele; Şi cocostărculu,
şi cherodionele dupre felulu şeii, şi pupuza şi liliaculii.
20
Iotă teretorea aripată, care âmblă pe
21 patru piclore, urîcîune să ji.e vouî. Dară aceste să le mâncaţi din totă teretorea ce
sboră, care âmblă pe patru picîvre: cele ce
aii fluerulu picîoreloru de d'inapoî mai lungi,
22 ca să potă sări cu ele pe pâmentu. Pre
aceste din ele să le mâncaţi: «arbeulii dupre
felulu seu, si saleamulu dupre felulu seu, şi
hargolulu dupre felulu seu, şi hagolulii du
pre felulu seu. Dară tote rele-l-alte tere
tore cu aripi, cari au patru piciorc, uricîuue
săfif. voiiî. Şi priutr'însele ve veţî face ne
curaţi; Toţii acela, care se va atinge de
mortăciunea lovii, necuraţii să fie până seră.
•2 f> Şi toţii acela, care va purta mortăciunea acestora, acela să-şî '' spăle vestmintele sale, şi
necuraţii va fi până seră.
A?a tote animalele patrupede, cari aii un
ghii şi nu au picîore infurcate, nici nu ru
megă, necurate na fie voiiî ; celu ce se va l
27 atinge de d'îuselc, necuraţii va fi. Şi toţii i
ce âmblă pe labe, din tote animalele câte J
âmblă pe patru picîore, necurate să fie voiii ;
veri- cine se va atinge de mortăciunea lorii,
necuraţii va fi până seră. Şi celu ce va
purta mortăciune;! lorii să-şî -spăle vestmin

tele sale, şi să fie necurată până seră; ne
curate na fie vouî aceste !
Şi d'intre teretore, cari se terescu pe 29
pămeutu. aceste să fir vouî necurate: Nevăstuicfl, şi ''şorecele şi ţestosa dupre fe
lulu seu; Arietulu, şi camelionulti, şîoperla, 30
melculii şi cârtiţa. Necurate să fie vouî a- 31
ceste d'intre tote teretorele; totu celu ce se
va atinge de d'însele, după ce vorii fi muritu,
i acela necuraţii să fie până seră. Şi totu 32
aceea pe care va cade <-e-ra din aceste, după
ce voru fi muritu, necurată va fi: fie vase
de lemnii, şeii vestminte, şeii pele, şeii sacii;
orî-ce vasu, carele servesce la o trebuinţă,
•'să se pună in apă, şi necuraţii să fie până
seră; dup'aceea curaţii va fi. Şi totuşi va- 33
sulii de Iutii, in care va cade ce-va din aceste, toţii ce va fi îutr'însulu necuraţii să
fie, şi * să-lu stricaţi. Totă mâncarea care 34
se mânâucă, preste care" aru cade asemenea
apă, necurată să fie; şi totă băutura, care
se bea diu asemenea vasu, necurată să fie.
Şi totu lucntlii, preste care va cade din mor- 35
tăcîuuile acestora, necuraţii să fie ; fie acela
euptoru seu vetră, să se dărime, că necurate
mînt, şi necurate să fie voiiî. Dară isvorele 36
şi iontânele, cari sunt adunături de apă, cu
rate vorii ti. Şi celu-ce se va atinge de
mortăciunea acestora necuraţii să fie. Şi 37
dacă din mortăciunea acestora va cade pe
care-vti seuiîuţă, care este a se seniena, aceea curată ca fi. fini de se va turna apă 38
preste seminţii, şi va cade diu mortăciune
preste d'îusa, aceea necurată să fie vouî.
Şi dacă va muri din vitele, cari sunt voiiî 39
de mâncare, celii ce se va atinge de mor
tăciunea acesteia, necuraţii să fie până seră.
Şi ' celu-ce va mânca din asemenea mortăciune 40
să-şî spăle vestmintele sale, şi să fie necu
raţii până seră; aşa şi acela, care va purta
mortăciune, să-şi spâle vestmintele sale, şi să
fie necuraţii pâuă seră.
Şi totă teretorea, ce se teresce pe pa- 4]
menţii, urîcîune să jie coiiî: să nu se mânâuce. Şi toţii ce se teresce pe pântece, 42
şi totu ce âniblă pe patru labe, şeii totu ce
are mai multe piciore, din tote teretorele
câte se terescu pe pămeutu, să nu mâncaţi;
că urîcîune sunt. "Nu vî uecurăţiţî sufletele 43
vostre prin teretore ce se terescu, şi nu ve
întinaţi sufletele vostre printr'însele, fâcendu-ve necuraţi prin ele. Că eu sunt lehova, 44
Dumnedeulu vostru; deci sâuţiţi-ve, şi "săfiţi
sânţi; că eii sânţii svnt\ nici să ve îutiuaţî
cu orî-ce teretore, ce se teresce pe pămentu.
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45 ° Că eu lehova, eu svnt, carele v'amu scoşii
pre voî din pămentulti Egiptului, ca să fiii
voiiî Dumnedeii; voî dară f sânţi să fiţi, ca
ea sânţii svnt.
46
Acesta este legea despre vite, şî despre
paseri, şi despre totă vieţuitorea ce se mi
şcă in apă, şi despre totă vieţuitorea ce
47 se teresce pe pămentii: « Ca să puteţi de
osebi între necurata şi între curaţii; şi
între animalele, cari se potu mânca, şi între
animalele, cari nu se potii mânca.
Curăţirea femeeloru după nascere de copii.

12 Ol lehova vorbi cătră Moisi, dicendu: Vor2 v^ besce fiilorii luî Israelii, dicendu : " Femea, care va concepe semînţă, şi va nasce
parte bărbătesr.ă, * necurată să fie şepte dile;
'ca şi pe timpulu fireî eî necurată să fie.
3 Şi iu diua a d opta să se circumcidă carnea
4 prepuţuluî luî. Şi ea in treî-decî şi trei de
dile să seda in sângele curăţireî eî; de ni
micii sânţii să nu se atingă, şi in sanctuaru
să nu intre, până ce nu se vorfi împlini di5 lele curăţireî eî. Şi de va nasce parte femeescă, necurată să fie duoe septemânî, ca
şi pe timpulu fireî eî; şi şese-decî şi şese
de dile să seda in sângele curăţireî eî.
6
Şi ' îrnplinindu-se dilele curăţireî eî, pen
tru fiiu şeii pentru fetă, ea să aducă unii
mnelu de unu anu dreptu olocaustu, şi unii
puiu de porumbii şeii o turturică dreptu sa
crificiu pentru pecatii, la preutu, la uşa cortuV luî iutrunireî. Şi acesta să le aducă înaintea
luî lehova, şi să facă espiare pentru ea; şi
aşa ea se va curaţi de curgerea eî de sânge.
Acesta este legea pentru femea ce nasce parte
8 bărbătescă seu ferneescă. ''Şi de nu-î va da
mâna să aducă unii mnelu, atuucîa să îee
duoe turturele şeii duoî pui de porumbii,
unulu dreptu olocaustu şi altulu dreptu sa
crificiu pentru pecatii; » şi preutulu să facă
espiare pentru ea, şi ea va fi curăţită.
Legi despre lepra şi curăţirea sa.

13 O.I lehova vorbi luî Moisi şi luî Aaronii,
2 !5 dicendu: Gândii pepelea corpului cui
va se va vede îmflătură seu ° bubă, şeii beşicuţă, şi aceste de pe pelea corpului luî arii
pute fi plagă de lepră; pre unulii ca acela
4 să-lu aducă la Aaronu preutulu, seu la u3 nulii d'intre fiii luî, preuţiî. Şi preutulu vedendu plaga pe pelea corpului acestuia, şi
că perulu de la plagă s'a schimbaţii iu albii,
şi plaga la vedere este mai aduncâ decâtu
pelea corpului seu ; acesta este plagă de le
pră; şi priviudu , preutulu pre uuulii ca
• Brad. 6. T.
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acesta, să-lii judece necuraţii. Dacă beşicuta de pe pelea corpului seu va fi albă, şi
la vedere nu este mai aduncă decâtu pelea,
şi perulu de pe d'îusa nu s'a schimbaţii in
albii; preutulu pre celu cu plagă să-lii în
chidă şepte dile. Şi după şepte dilo preutulii eră-şî să-lu vecia; şi ecce, dacă plaga
după părerea luî stă iu locii, ţi plaga nu s'a
îutinsu pe pele, preutulu să-lii închidă pre
acesta a duoa oră şepte dile. Şi preutulu
la a şeptea di să-lu vedă a duoa oră; şi
ecce, dacă plaga a mai scădutu, yi plaga nu
s'a mai întinsu pe pele. pre acesta preutulu
să-lii judece curaţii; că bubă eu/e; şi acesta
c să-şî spă'e vestmintele sale, şi va fi curaţii.
Şi dacă buba s'aru întinde pe pele, după ce
preutulu pre acesta l'a vedutii şi curaţii l'a
judecaţii, elu să se areto încă odată preutuluî; Şi vedendu-lu acuinii preutulu, şi ecce
buba s'a întinsu pe pele, preutulu să-lu ju
dece pre acesta necuraţii; lepră este.
De va fi plaga de lepră pe unii omu, ace'a să se aducă la preutu. d Şi după ce-hî
va vede preutulu, şi ecce îmflătură albă eufe
pe pele, şi acesta a schimbaţii faţa perului
in albii, şi in acea îmflătură se va vede' şi
carne via; Aceea este lepră învechită pe
pelea corpului aceluia; şi preutulu să-lii ju
dece necuraţii; şi să nu-lu includă, că ue
curaţii e*te. Şi dacă lepra va înflori pe pe'e,
şi lepra va aceperi totă pelea aceluia cu plagă
de la capii până la picîorele luî, până unde
preutulu Vw va vede cu ochii; Dacă preutulu 'Iu va vede, şi ecce lepra va ti acoperitu totu corpulii acestuia, pre celu ev
plagă 'Iu va judeca curaţii, că plaga s'a schim
baţii totă in albii; curaţii este. Şi iu diua
in care se va areta pe d'însulii carne via,
va fi necuraţii. Si preutulu vedeudîi carnea via, pre acesta 'Iii va judeca necurata ;
carnea via este necurată: lepră este. Seu dacă
carnea cea via eră-şî se va schimba in albii;
acela să mergă la preutu. Şi dacă vedeudu-lu
preutulu, ecce plaga s'a schimbaţii in albii,
preutulu pre celu cu plagă să-/!Î judece cu
raţii; curaţii este.
Şi dacă pe pelea corpului cu't-i-a va fi
' rână, şi aceea se va vindeca; Şi in loculii
unde a foştii rână va remâne îmflătură al
bă, şeii beşicuţă albă, roşetică, acela să
se arete preutuluî. Şi vedeudu-lu preutulu,
şi ecce. 'a vedere GA cute mai adânca decâtu
pelea, şi perulu de pe d'îusa s'a schimbata
in albii, preutulu pre acela să- iu judece ne
curaţii; plagă de lepră este, care a uşitu diu
rână. Eru dacă preutulu 'Iu va vede, şi ecce
ff Cap. 4. 26.
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perulu de pe d'însulii nu va fi albii, şi ea
nu ca fi mai aduucă decâtu pelea, ba încă
s'a trasu; preutulu pre acesta să-lu închidă
şepte dile. Şi dacă se va întinde pe pele,
preutulu pre acesta să-lu judece necuraţii ;
plagă este. Krii dacă beşicuţa va sta in
locu, ţi nu se va întinde, uscarea acelei rânî
este ; ţi preutulu să-lu judece curaţii.
Şi dacă carnea are in pelea sa o inflamaţiuue ardetore, si carnea via a părţeî in
flamate are o beşicuţă albă. roşetică seu
•J 5 albă numai; Preutulu să-lu vecin, si ecce
dacă perulu s'a schimbaţii iu albu in beşicuţă, si la vedere ea este maî aduncă decâtu
pelea, Ifpră este, care a infloritu in inflamaţiuue; deci preutulu pre acesta să-lu judece
necurata; plagă de lepră este. Şi dacă vedendu-lu preutulu, ecce peru albii in beşicuţă nu este, şi ea nu e*te maî aduucă de
câtu pelea, şi ea a scădutu; preutulu pre
acesta să-lu includă şepte dile. Şi a şeptea
di preutulu să-lu vedă; ţi dacă ea s'a maî
îutinsu pe pole, preutulu să-lii judece ne
28 curaţii; plagă de lepră este. Şi dacă beşi
cuţa a stătu iu locu, si nu s'a maî întiusu
preste pele, ci s'a trasu, îmflătură cu inflamaţiuue este; şi preutulu pre acesta să-lu
judece curaţii; că uscarea acelei inflamaţiunî este.
•2!)
Dacă unui bărbaţii seu uiieî femeî se va a30 reta plagă la capii seu la barbă; Şi dacă pre
utulu vedendu plaga, ecce la vedere ea este
maî aduncă decâtu pelea; acendu într'însa
peru subţire galbenii; pre acela să-lii judece
preutulu necuraţii; porigiue este, lepră de capii
31 şeii de barbă. Şi dacă vedendu preutulii
acea plagă de porigiue, ecce la vedere nu
este maî aduucă decâtu pelea. si perulu de
pe d'însa nu este negru, preutulu pre acesta
cu plagă de porigiue să-lu închidă şepte dile;
32 Şi in a şeptea di vedeudu preutulu acea
plagă, si ecce porigiuea nu s'a întinsu,
nici perulu de pe d'îusa uu e galbenii, şi
porigiuea la vedere nu este maî aduncă decâtu
peloa, cela cu plagă să se radă, dară lo33 culii cu porigiuea să uu-lu radă; Şi preu
tulii pre cela cu porigiuea să închidă a duoa
34 ora şepte dile. Şi iu a şeptea di să vedă
preutulu porigiuea, şi ecce dacă porigiuea nu
s'a iutiusu pe pele, şi la vedere nu este maî aduuifi. decâtu pelea, preutulu pre acesta să-lu
judece curaţii; şi spălându-şî vestmintele sale,
a f> curaţii va fi. Şi dacă porigiuea s'a întinsu
pe pele, după ce acesta a foştii judecaţii cu
36 raţii, preutulu 'Iu va vede, Şi ecce dacă
porigiuea s'a întinsu pe pele, preutulu să nu
se maî uite după peru galbenii; uecuratu
/ Ezec. 24. 17,
Mic. 3. 7.
i».
{ g Plin. 4. 15.

h Num. 5. 2. t l
12. 14.

2 Keg. 7. 3. &
15. 5.

j este. Şi dacă la părerea lui poriginea a stătu
pe locu, şi dintr'iusa a crescuţii peru negru ;
porigiuea s'a vindecata.; curaţii este; şi preu
tulu să-lu judece curaţii.
Şi dacă uuii bărbaţii şeii o fenieâ are pe
pelea corpului beşicuţe, beşicuţe albe, Preutulii 'Iii va vede, şi ecce dacă beşicuţele pe
pelea corpului lorii sunt trase iu albu, pată
albă este, ce a înfloritii in pele; curaţii este.
Şi dacă uuuî bărbaţii a cădutu perulu
de pe capu, acela este pleşu: curaţii este.
Şi dacă î-a cădutu perulu de pe capii numaî d'inaiute, este pleşu iu partea d'inainte ;
curaţii este. Şi dacă pe pleşuvi* Iul cea de
d'inapoî, seu pe pleşuvia cea de d'inainte,
se va ivi bubă albă rosetică, lepră este,
care infloresce iu pleşuvia capului lui, cea
de d'inapoî şeii de d'iuainte. Şi preutulu
cercetându-lu, şi ecce dacă îmflătură acelei
bube va fi albă rosetică pe pleşuvia de
d'iuapoî seu de d'iuaiute, asemenea cu lepra
de pe pelea carneî, Omii leproşii este ;
necuratu este; preutulu să-lu judece necu
raţii; plagă este pe capulu lui.
Şi leprosulu, care va ave acesta plagă,
să aibă vestmintele rupte, şi capulu desco
periţii, şi buzele de deasupra •''acoperite, şi să
strige: 'necuraţii, uecuratu! Necuratu să fie
elii in toţii timpulu, câtii va fi acesta plagă
pe d'însulu; necuratu este, ţi va locui sin
gură; ''afară din tabără să fie locuinţa luî.
Şi dacă care-va vestmentu va fi atinsu
de plagă de lepră, fie acela vestmentii de
lână seu vestmentii de inii; Fie acela iu
urdelă seu in bătătură de inii seu de lână,
seu iu pele, şeii in orî-ce lucru de pele ;
Şi plaga va fi verde seu roşia in vestmentii
seu in pele, fie in urdelă şeii in bătătură,
seu in orî-ce lucru de pele, plagă de lepră
e«te, şi să se arate preutuluî. Şi preutulu,
după ce va vede plaga, să includă vesfmentulii cu. plaga şepte dile. Şi dacă va vede
elu iu a şeptea di, că plaga s'a iutinsu
iu acelii vestmeutu, fie iu urdelă şeii iu bă
tătură, seu iu pele, seu in orî-ce lucru fă
cuţii din pele, acea plagă este ' lepră rodetore, acelii lucru este necuratu. Şi vestmentulii să se ardă, fie urdelă seu bătătură de
lână seu de inii, şeii orî-ce lucru de pele,
in care va fi plagă; că acesta este lepră
rodetore; cu focii să se ardă.
Şi dacă va vede preutulu, şi eece pata
nu s'a intinsu in vestmentu, fie in urdelă,
fie in bătătură, seu in orî-care lucru de
pele; Preutulu să ordine, ca acea parte,
unde este pată, să se spăle, şi să o inchidă
a duoa oră şepte dile. Şi dacă preutulu
2 Crem. 26.21. j
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37

38
39

40
41
42

43

44
45
46

47
48
4'J
50
51

52

53
54
55

CAP. 13, 14.
pre acelu lucru cu pată 'Iii va vede, după ce
s'a spălaţii, şi eccă pata nu ş'a schimbatu
faţa, şi pata nu s'a mai intruşii; necuraţii
să fie; cu focii să-lu ardî; lepră rodetore
56 este, fie pe dosu seu pe faţă. Şi dacă preutulii 'Iu va vede, şi ecce pata, după ce s'a
spălaţii, s'a traşii, elu pre aceea să o rupă
de la vestmentu, seu de la pele, de la ur57 delă şeii de la bătătură; Şi dacă ea toţii
se va maî vede in vestmentu, şeii pe ur
delă seu pe bătătură seu pe ori-ce lucru
de pele, aceea este lepră care a infloritu;
cu focii să ardî lucrulii, pe care este plaga.
58 Şi acelu vestmentu, fie urdelă şeii bătătură
seu ori-ce lucru de pele, pre care l'aî spă
laţii, şi plaga s'a duşii, să se maî spăle a
duo: i oră; şi curaţii va fi.
59
Acesta este legea plăgeî de lepră la vest
minte de lână seu de inii, la urdelă seu la
bătătură, seu la orî-ce lucru de pele, spre
a le judeca curate seu necurate.
14 Ol lehova vorbi lui Moisi, dicendu: Ace2 j^ sta este legea pentru celii leproşii in
diua curăţireî lui: ° Să se aducă la preutli;
3 Şi preutulu să esă afară din tabără, şi să-/w
vedă preutulu, şi ecce dacă plaga de lepră
4 se va fi vindecaţii de pe- celii leproşii, Preu
tulu să ordine pentru celii ce are să se cu
răţ*, ca să îee diioă paseri vie, curate, şi lemnii
5 de * cedru, şi c cannesinu-roşiii, şi d isopii; Şi
să ordine preutulu una din acele paseri să
o junghie, twnându sângele intr'unu vasii
6 de Iutii, preste apă via; Şi paserea cea
via şi lemnele de cedru şi carmesinuluroşiu şi isopulu să le îee, şi cu paserea cea
via să le întingă in fângele pasereî celei
7 junghiate preste apa f ^a via; Şi cu aceste
'să stropescăde 'şep^e ori preste acela ca
rele are să se curate de lepră; Şi să-lu
judece curaţii; şi paserea cea via să o lase
pe câmpuri.
8
Şi celii ce are să se curate, ' să-şî spăle
vestmintele sale, şi să-şî radă toţii perulii i
seu, şi * să se scalde in apă, şi curaţii va fi ;
şi după acesta să intre in tabără, şi 'să lo9 cuescă afară de cortulii seu şepte dile. Şi
a şeptea di elii să-şî radă toţii perulii seu,
capulu, barba, şi sprincenele; toţii perulii
seu să-lii radă; şi vestmintele sale să le
spăle, şi corpulu să-lu scalde cu apă ; şi cu
raţii va fi.
10
Şi a opta di 'să îee diioî mneî fără defectu. şi o oîe de unu anii fără defectu, şi
trei ţlecimî de florea făineî frământată cu
oleiu pentru * darii de pane, şi unu logii de
1 1 oleiu. Şi preutulu, acela ce curăţă, să pună
Capviu 14.
a Mu. 8. », 4.
Mare. 1. 40,
44.
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pre cela ce are să se curate să stee, impreună cu acele lucruri, înaintea lui lehova,
la uşa curtuluî întrunire!. Şi preutulu Iuându umilii din mneî, să-lii l aducă sacrificiu
pentru vină, şi logulii de oleiu ; şi pre aceste
să le ""legâne înaintea lui lehova drepţii
darii legănaţii. Şi înnelulu să-lii junghie " in
loculii, unde se junghiă sacrificiele pentru
păcatii şi olocaustele, in locii sânţii; că ° precumii sacrificîulii pentru păcatii, aşa şi celii
pentru vină sunt ale preutuluî ; lucru p pre
sânţii este. Şi preutulu să îee din sângele
sacrificiului pentru vină, şi să pună « pe molele urecheî drepte a aceluia care are să se
curate, şi pe palmaculii mâneî lui celei drepte,
şi pe degetulii celu mare alîi piciorului luî
celui drepţii;
Şi preutulu să îee din logulii de oleiu,
şi să torne in palma mâneî stângi a luî;
Şi preutulu, intingendu-şi degetulii dreptei
sale in oleîulu ce este in mâna sa cea stângă,
cu degetulii şeii să stropescă din oleiu de
şepte ori înaintea luî lehova; Şi din oleîulii rămaşii in mâna sa preutulu să pună
pe molele urecheî drepte a acelui ce are
să se curate, şi pe pulmaculii mâneî sale
drepte, şi pe degetulu celii mare alu picio
rului drepţii alu luî, deasupra preste sân
gele de sacrificiu pentru vină. Şi oleîulu
rămaşii in mâna dreptâ a preutuluî, să-lii
pună pe capulii celui ce are să se curate,
rşi preutulu să facă espiare pentru d'însulu
înaintea luî lehova; Şi preutulu să aducă
• sacrificîulii pentru păcatii, şi să facă espi
are pentru celii ce are să se curate de
necurăţenia sa, şi dup'aceea să junghie olocaustulu; Şi preutulu să aducă olocaustulu
şi darulu de pane pe altarii, si făcendii
preutulu espiarea pentru d'însulu, curaţii
va fi.
' Şi dacă va fi săracii, şi nu-î va da mâna sa aducă acesta, să îee unii mnelu ca
sacrificiu pentru vină drepţii darii legănaţii,
spre a face espiare pentru d'însulu; şi o
decime de e/ă de florea făineî, frămentată
cu oleiu, pentru darii de pane, şi unu logu
de oleiu; "Şi diioe turturele seu diioî pui
de porumbii, dupre a luî avere, d'intre cari
umilii să fie sacrificiu pentru păcatii şi altulu olocaustii. * Şi să le aducă la preutii
a opta di a curăţireî sale, la uşa cortului
intrunireî, înaintea lui lehova. x Şi preutulu
să îee înnelulu de sacrificiu pentru vină,
şi acelu logu de oleiu, şi pre aceste legânându-le preutulu, să le aducă daru legă
naţii înaintea luî lehova; Şi proutulu să
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Cap. 1. 5.
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junghio mnelulu de sacrificiu pentru vină,
şi »luându din sângele sacrificiului pentru
vină, să pună pe molele urecheî drepte a
acelui ce are să se curate şi pe palmaculu
mâneî drepte şi pe degetulu celii mare alu
piciorului dreptu alu seu. Şi preutulu să
torne şi din oleiu in palma mâneî celei
stângi a lui; Şi cu degetulu mâneî celei
drepte să stropescă preutulu din oleîulu
din mâna stângă de şepte orî înaintea lui
lehova; Şi preutulu din oleîulu din mâ
na sa să pună pe molele urecheî dre
pte a acelui ce are să se curate, şi pe
palmaculu mâneî sale drepte şi pe dege
tulu celu mare alu piciorului seu dreptu,
pe loculu sângelui din sacrificîulu pentru
vină. Şi oleîulu remasu in palma mâneî
preutuluî să-lu pună pe capulu celui ce are
să se curate, ca să facă espiare pentru d'însulu înaintea lui lehova. Şi să aducă una
din * turturele, seu unu puiu de porumbii dintr'acele cari-î va da lui mâna: Din ce-î
va da mâna, unulu să Jie sacrificiu pentru
pecatu, şi altulu olocaustii, cu darulu de
pane; şi preutulu să facă espiare pentru
celu ce are să se curate înaintea lui lehova.
Acesta este legea pentru celii ce are
plagă de lepră, şi nu-î dă mâna a pentru cu
răţirea sa.
Şi lehova vorbi lui Moisi şi lui Aaronu,
dicendu: * După ce veţi intra in păinentulu
Canaanu, pre care-lu daii vouî intru moscenire; de voiu trămete plaga de lepră in
vre-o casă din moscenirea vostră; Să vină
celii a cui este casa, şi să arete preutuluî, di
cendu: Pare-mi-se ca este ce-va ca e plaga in
casa mea. Atunci preutulu să ordine, ca
să deşerte casa aceea, mai 'nainte d'a intra
preutulu intr'însa, ca să vedă acea plagă;
pentru ca să nu se facă necurate tote câte
svnt in casă; şi dup'aceea să intre preutulii spre a vede casa. Şi va vede elu
plaga, şi ecce dacă plaga este pe păretiî
casei aceleia, ca gropişore verdî seu roşetice, şi la vedere sunt mai aduncî decâtu
păretele; Atunci preutulu să esă din casă
la uşa casei, şi să incuîe casa şepte dile;
Şi in a şeptea di să se intorcă preutulu,
şi să o vedă, şi ecce dacă plaga s'a întinsu
pe păretiî casei; Preutulu să ordine să
scotă petrele pe cari este plaga, şi să le arunce afară din cetate, intr'unu locu necuraţii. Şi casa să se rădeluescă pe din lăîntru jurii imprejuru, şi teucuela rădeluită să
se arunce afară de cetate intr'unu locu necurată. Şi luându alte petre, să se pună

v Vers. 14.
> Veri. M.
Cap. 15. 15.
a Veri. 10.

li Fac. 17. 8.
Num. 33. 82.
Deut. 7. 1. &
8*. l».

c Prov. 8.
Zeoh. 5.
d Cap. 13.
i. 5.

33. | e Vers. 4.
4.
; / Ver». «0.
51.
g Cap. 13. 30.
4.
j A Cap. 13. 47.

in loculu petrelorii scose, şi altă tencuelă
să îee, şi să tencuescă din nou casa. Şi
dacă plaga se va întorce şi va înflori in
acea casă, după scoterea petrelorii ei, şi
după ce casa s'a rădeluitu şi din nou s'a
tencuitu; Preutulu venindu, să vedă, şi ecce,
dacă s'a mai intinsu in casă, d lepră rodetore este in acea casă; necurată este. Şi
voru strica casa: petrele ei, şi lemuele eî,
şi totă tencuelă casei; şi le voru scote fi
lară din cetate intr'unu locu necuraţii; Şi
celu ce va intra in acea casă in timpulu
câtii va fi ea incuîată, necurata să fie până
sera. Şi celu ce va dormi in acea casă
să-şî spăle vestmintele sale; asemenea şi
celu ce va mânca in acea casă să-şî spăle
vestmintele sale.
Şi dacă preutulu venindu o va vede, şi
ecce plaga nu s'a intinsu in casă, după ce casă
din nou se va tencui, preutulu pre acea casa
curată să o judece, căci plaga s'a vindecaţii.
Şi elu, spre a curaţi casa, e să îee duoe paseri şi lemnu de cedru şi carmesinii-roşiu
şi isopii; Şi pre una din paseri să o j unghie, turndndu sângele intr'unu vasii de Iutii,
preste apă via. Şi să îee lemnulu de cedru şi isopulu şi carmesinulu-roşiu şi pa
serea cea via, şi pre tote să le intingă
in sângele pasereî acelei junghiate si in apă
via, şi cu ele să tropescă casa de şepte orî;
Şi să curate casa cu sângele pasereî aceleia
şi cu apă via, şi cu paserea cea via şi cu
lemiiulu de cedru, cu isopulu şi cu carmesiuulii. Şi paserea cea via să o lase afară
din cetate să sbore pte câmpuri; şi aşa
•''să facă espiare pentru casa aceea; şi cu
rată va fi.
Acesta este legea pentru totă plaga de
lepră şi de "porigine; Şi pentru * lepra de
vestminte, 'şi pentru cea de casă; Şi •'pentrii îmflătură, şi pentru bube, şi pentru beşicuţe. Spre a *inveta, cându este cine-va
necuraţii şi cându este curaţii. Acesta este
legea pentru lepră.

43

44
45
46
47

48

49
50
51

52
53

54
55
56
57

Legi despre necurăţenia cerimonială.

81 lehova vorbi lui Moisi şi lui Aaronu,
dicendu: Vorbiţi fiiloru lui Israelu, şi
diceţî lorii: "Bărbatului căruia i se va face
curgere din carnea sa, curgerea sa este ne
curată. Şi necurăţenia sa in curgerea sa
este acesta: cândîi curgerea sa va lua car
nea sa, seu că carnea sa va opri curgerea
sa, necurăţenia lui este. Totu aşternutulu
pe care se culcă celu ce avea curgere, ne
curaţii este ; şi toţii lucrulii pe care şede,
i Vers. 34.
; Cap. 13. 2.
Deut 24. 8.
Exec. M. 23.

i

Capulu ÎS.
a Cap. 22. 4.

Num. 5. 2.
2 Şam. 3. 29.
Mat. 9. 20.

15
2
3
4

Marc. 5. 25.
Luc. 8. 43.

CAÎ>. 15, ie.
5 necuraţii este. Şi celii ce se atinge de asternutulu [acestuia, să-şî spăle vestmintele
sale, şi '• să se scalde in apă, şi necuratu să fie
6 până seră. Şi celu ce va şede pe lucrulu,
unde a şedutu celu cu curgere, să-şî spăle
vestmintele sale, şi să se scalde in apă, şi
7 necuratu să fie până seră. Şi celu ce se
va atinge de corpulii acelui cu curgere, să-şî
spăle vestmintele sale, şi să se scalde in a8 pa, şi necuratu să fie până seră. Şi dacă
celu cu curgerea va scuipa pre unulii ce
este curaţii, acesta spâlându-şî vestmintele
sale, să se scalde in apă, şi necuratu să fie
9 până seră. Şi totă inşeuătura pe care va
10 călări celu cu curgere necurată va fi. Şi
toţii însulii, care se va atinge de ce-va lucrU) ce a foştii supţii d'însulu, necuratu să
fie până seră; şi celu ce va purta acelu
lucru, spălându-şî vestmintele sale, să se scal
de in apă, şi necuratu să fie până seră.
11 Şi toţii însulu de care se va atinge celu cu
curgerea, fără să-şî fie spălaţii manele cu
apă, acela să-şî spăle vestmintele sale, şi să
se scalde in apă, şi necuratu să fie până
12 seră. Şi "vasul de Iutii, de care se va atinge celu cu curgerea, să se spargă; şi toţii
13 vasulu de lemn N să se spăle cu apă. Şi
cându celii cu curgerea se va curaţi de cur
gerea sa, d să numere şepte dile de la cură
ţirea sa, şi să-şî spăle vestmintele sale, şi
să-şî scalde corpulii şeii in apă via; şi cu14 ratu va fi. Şi a opta di să îee elii 'diioe
turturele, seu doi pui de porumbii, şi să vi
nă înaintea luî lehova, la uşa cortuluî în15 trunireî, şi să le dee preutuluî; Şi preutulii
să aducă pre t una sacrificiu pentru pecatii,
şi pre cea-1-altă olocaustu. Şi »preutulu să
facă espiare pentru d'însulu inaintea luî le
hova pentru curgerea sa.
16
Şi * de va eşi vre-unuîa scmînţa de iinpreunare, acela să-şî spăle toţii corpulii cu apă.
1 7 şi necuratu să fie până seră. Şi totu vestmentulii, şi totă pelea, preste care va cade
semînţa de impreunare, să se spăle cu apă,
18 şi necuratu să fie până seră. Şi femea
cu care se va calcă bărbatulu, căruia 'i se
curge semînţa de impreunare, aminduoî să se
spăle cu apă, şi • necuraţî să fie pana seră.
19
Şi j cândii vre-o fenieă va ave curgere,
ţi curgerea din corpulii eî va fi sânge, des
părţită să fie şepte dile ; şi toţii însulu care se
va atinge de d'însa, necuratu să fie până seră.
20 Şi totu lucrulu pe care se va culca in timpulu despărţireî eî, necuratu să fie; şi toţii
lucrvlu pe care va şede necuraţii să fie.
B Cap. îl. 3S.i
Cap. 14. 8.
17. 15.
e Cap. 14. 32,
c Cap. 6. 28. &
23.
11. M, SS.
/Cap. 14. 30,
i Ven. K.
SI.

o Cap. 14. 19.
11.
h Cap. 22. 4.
ivm. 23. IO.
i 1 Şam. ai. 4.

j Cap. 12. 3.
k Vede cap. 20.
18.
J Hat. 9. ao.
Marc. 6. 85.
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Şi celii ce se va atinge de aşternutulu eî,
să-şî spăle vestmintele sale, şi să se scalde
in apă, şi necuratu să fie până seră. Şi
totu celu ce se va atinge de vre-unii lucru,
pe care ea a şedutu, acela să-şî spăle vestmin
tele sale şi să-şî scalde in apă, şi necuratu
să fie până seră. Chiarii şi dacă acelu Iuvru va fi pe aşternuţii seu pe alţii lucru,
pe care ea tocmai şedea, şi ea se atinse
de acelu lucru, necuratu să fie până seră.
Şi *de se va culca cine-va cu d'însa, aşa ca
firea eî să fie pe elii, şi acela necuratu să
fie şepte dile; şi toţii aşternutulu, pe care
s'a culcaţii, necuratu să fie.
Şi dacă vre-o ' fenieă va ave curgere de
sânge mai multe dile, afară de timpulii despărţireî eî, şeii cându ea va ave curgere
preste dilele despărţireî eî, necurată să fie
in toţii timpulii in care curge necurăţenia
ei, ca şi in timpul despărţireî el; necurată
să fie ea. Totu aşternutulu, pe care va dormi ea in tote dilele curgereî sale, să fie eî ca şi
aşteruutulii din timpul despărţireî eî ; şi toţii
lucrulu, pe carele va şedea ea, necuratu să
fie, ca şi in necurăţenia despărţireî eî. Şi
toţii celii ce se va atinge de aceste, necu
ratu să fie, şi să-şî spăle vestmintele sale,
şi să se scalde iu apă, şi necuratu să fie
până seră. Şî * după ce se va curaţi de curgerea eî, să numere şepte dile, şi atunci cura
tă va fi. Şi a opta di să-şî îee turturele, şeii
diioî pui de porumbii, şi să-î aducă preutuluî
la uşa cortuluî intrunireî ; Şi preutulii să aducă unulii sacrificiu pentru pecatii, eru altulii olocaustu, şi să facă preutulii espiare
pentru d'însa înaintea luî lehova, pentru
curgerea necurăţeniei eî.
Aşa să "despărţiţi pe fiii lui Israelu de
la necurăţeniele lorii, ca să nu moră pen
tru necurăţenia lorii, ° întinându locaşulu meii
care este iu medîloculii lorii.
f Acesta este legea pentru celu cu curgere,
şi t pentru celu din care ese semînţa de im
preunare, şi care prin acesta se necurăţesce;
rŞi pentru femea care are la fire in timpurUe despărţireî eî, şi pentru orî-cine ce pătimesce de curgere, fie bărbaţii seu * femea;
şi 'pentru bărbatulu, care se va culca cu
femea necurată.
Legea pentru
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cea mare de espiare din fie
care anu.

SI lehova vorbi luî Moisi după " mortea J(J
celoru duoî fii aî luî Aaronu, cându eî
se apropiară de lehova şi muriră ; Şi lehova 2
Luc. 8. 43.
m Vers. 13.
n Cap. 11. 47.
Dent. 24. 8.
Ezeo. 44. «3.

o Num. 5. 3. &
19. 13, 20.
Ezec. 5. 11. &

n. sa.

p
q
r
•

Vers.
Vers.
Vers.
Ven.

2.
1«.
19.
25.

1 Vers. 24.
Capuln 16.
a Cap. 10. 1, Z.

LEvmcuLtr.
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4
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6
7
8
9
10
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12

13
14

15

dise lui Moisi: Vorbesce luî Aaronu, fratele
teu, ca să nu * intre ori-cându in sanctuaru,
in lâ-întru de perdăua d'inaintea propiţiăto
ruluî, care este preste chivotii, ca să nu moră ;
că c eu me voiu arăta in nuoru de-asupra
propiţiătoruluî. Cu aceste să d intre Aaronu
in sanctuaru: ' Cu unii viţelii drepţii sacrifi
ciu pentru pecatu, şi cu unii berbece drepţii
olocaustu. Cu -''tunică sacră de inii să se
îmbrace, punendu-şî pulpanele de inii pe
corpulu seu, şi să se încingă cu cingătorea
de inii, şi pe capii să-şî lege mitra de inii;
vestminte sacre sunt aceste; şi elu cor
pulu seu 9 să-lii spăle cu apă, şi să se îmbrace cu d'însele. h Şi de la comunitatea fi
iloru luî Israelu să îee duoî c.îapî spre sa
crificiu pentru pecatii, şi unu berbece spre
olocaustu.
Şi Aaronu să aducă viţelulu sacrificiu
lui pentru pecatii, care este pentru sine, şi
să ' facă espiare pentru sine şi pentru casa
sa. Şi să îee pre ceî duoî c.îapî, şi să-î
pună să stee înaintea luî lehova, la uşa cortuluî întrunireî. Şi Aaronu să arunce sorţî
pentru ceî duoî c.îapî: unu sorţii pentru le
hova, şi celu-1-altii sorţii pentru ţiapulii de
trămesu. Şi Aaronu să aducă ţîapulu, pe
care a cădutu sorţulu luî lebova, şi să-lu pregătescă ca sacrificiu pentru pecatii. Şi <jîapulu, pe care a cădutu sorţulu, ca să fie c.îapulu de trămesii, să se pună viii înaintea
luî lehova, spre a face i espiare printr'însulii,
ifi spre a-lu trămete ca ţîapulii de trămesu
in pustiîu.
Şi Aaronu să aducă viţelulu celii de sa
crificiu pentru pecatu, celii pentru d'însulii,
şi să facă espiare pentru sine şi pentru ca
sa sa, şi să junghie viţelulu de sacrificiu
pentru pecatu, celu pentru d'însulu ; Şi luându * căţueă plină de cărbuni aprinşi de pe
altarulu de d'iiiaintea luî lehova, şi amîndiioe manele pline de ' temăiă aromatică menuntă, pre acestea să le aducă in lă-întrulu
perdelei. * Şi temăiă să o pună pe focu îna
intea luî lehova, ca nuorulii acelei temăîe să
acopere " propiţiătornlii carele este deasupra
chivotului mărturiei, ca să nu moră; Şi "lu
anda elu din sângele viţelului, să f stropescă
cu degetulii seu înaintea propiţiătoruluî cătră resăritu ; de şepte ori să stropescă înain
tea propiţiătoruluî din sânge cu degetulii şeii.
* Şi să junghie ţîapulu de sacrificiu pentru

6 Esod. 30. 10.
Cap. 23. 27.
Ebr. 9. 7. &
10. 19.
i Esod. 25. 22.
A 40. M.
1 Reg. 8. 10,
11, ÎS.
d Ebr. 9. 7, ÎS,
*4, 25.

e Cap. 4. 3.
/ Esod. 28. 39,
42, 43.
Cap. 6. 10.
Ezec. 44. 17,
18.
g Esod. 30. 20.
Cap. 8. 6, 7.
h Vede cap, 4.
14.

Num. 29. 11.
2Cron.9!t. 21.
Eira. 6. 17.
Ezec. 45. 22,

* Cap. 10. 1.
Num. 16. 18,
46.
Apoc. 8. 5.
l Esod. 30. 34.
n.
m Enod. 80. J,
t Cap. 9. 7.
Ebr. 5. 2. &
7, 8.
Num. 18. 7, 18,
7. 87, .28. *
46.
». 7.
j 1 loan. 2. 2.
Apoc. 8. S, 4.

pecatu, celu pentru pop orii, şi sângele luî
să-lii aducă in r lă-întrulu perdelei; Şi să fa
că cu sângele luî dupre cumu a făcuţii cu
sângele viţelului, stropindu cu elu spre propiţiătorîi şi înaintea propiţiătoruluî: Şi să
•facă elu espiare pentru sanctuaru, curaţindu-lu de necurăţiele fiiloru luî Israelu şi de
nedreptăţile lorii in tote păcatele lorii; aşa
să facă şi cu cortulu întrunireî, carele stă
intre ei, iu medîloculu necurăţieî lorii. 'Şi
nici unu omu să nu fie in cortulu intrunireî, cândii va intra elii in sanctuaru spre a
face espiare, până ce nu va eşi şî nu va fi
făcuţii elu espiare pentru siue şi casa sa şi
pentru totă adunarea luî Israelu. Şi să
esă la altaru înaintea luî lehova, ca să * fa
că espiare pentru acela, şi luându din sân
gele viţelului şi din sângele crapului, să-/w
pună pe cornele altarului jurii imprejurii ;
Şi să stropescă preste d'însulu din sânge
cu degetul seu şepte ori, şi astu-feliu " să-lii
curate, şi să-lii sânţescă pre elii de necurăţeniele fiiloru luî Israelu.
Şi sfârşindu elu facerea de * espiare a
sanctuarului, a cortului întrunireî şi a al
tarului, să aducă ţîapulu celu viu: Şi Aaronii să-şî pună aminduoă manele luî pe
capulu ţiapuluî celui viii, şi să mărturisescă
preste d'însulu tote nedreptăţile fiiloru luî
Israelu şi tote călcările lorii de lege intru
tote păcatele lorii ; ţi » puuendu-le pre aceste
pe capulu ţîapuluî, pre acesta sĂ-lii trămetă
prin omii anume in pustiiu ; Ca acelu cîapu
să z îee pe sine tote nedreptăţile lorii, ţi să
le dtică in pămentu uelocuitu; şi acela să
lase să se ducă ţiapulu in pustiîu.
Şi Aaronu să intre in cortulu întrunireî,
0 şi să se desbrace de vestmintele sale de
inu, cu cari se îmbrăcase, cândii a foştii
intraţii in sanctuaru, şi să le lase acolo;
Şi să-şî spăle corpulu şeii cu apă iutr'unu
locu sânţii, şi să se îmbrace cu vestmintele
sale ; apoi să esă afară şi să * sacrifice olocaustulu seu şi olocaustulu poporului, şi să
facă espiare pentru sine şi pentru poporii.
Şi c grăsimea sacrificiului pentru pecatu să o
facă să fumege pe altaru.
Şi acela, care a lăsaţii să se ducă ţîapulii de trămesu, să-şî spăle vestmintele sa
le, şi să-şî •* scalde corpulu şeii in apă, şi
dup'aceea să intre in tabără. '• Şi viţelulu celii
de sacrificiu pentru pecatu, şi e.i'jipulu celu
n Exod. 25. 21.
o Cnp. 4. 5.
Ebr. 9. 13, 2ă.
k 10. 4.
p Cap. 4. 6.
q Ebr. 2. 17. &
5. ». & 9. 7,
28.
r Ver». t.
Ebr. 6. 19. &

9. 3, 7, 12.
« Vi-deEsod.39.
36.
Ezec. 45. 18.

Ebr. 9. îi. -13.
t VodeEsod.3-1.
1.
Luc. 1. 10.
u Eso.t. 80. 10.
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1 Pet. 2. 24.
Cap. 4. 7, 18.
Ebr. 9. M. 23. a Ecee. 22. 14. &
44. 19.
v Ezec. 43. 20.
x Vers. 16.
: h Vers. S, 5.
Eiec. 46. 20. c Cap. 4. 10.
y Isa. 53. G.
rf Cap. 15. 5.
3 I«a. 53.11.12. e. Cap. 4. 12, 21.
& 6. 30.
loan 1. 2!>.
Ebr. 13. 11.
Ebr. 9. i».
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pentru pecatii, a cărorii sânge s'a adusu în
sauctuaru spre a face espiare, să se scotă
afară din taberă, şi să se ardă cu focii: peile lorii, carnea lorii şi balega lorii. Şi
celu ce va arde aceste să-şî spăle vest
mintele sale, şi să-şî scalde corpulu seu in
apa, şi după aceea să intre in taberă.
Şi acesta să fie vouî lege perpetuă : •>' in
luna a şeptea, a decea $ a luiieî, să vi amărîţî sufletele vostre, şi nicî unii lucru
să nu faceţi, nici uiosconulu nicî străinulu carele petrece intre voî. Că iu diua acesta
se va face espiare pentru voî, spre a ve g cu
raţi de tote păcatele vostre, ca voî curaţi
să fiţi înaintea lui lehova. * Sabatu de repausu să fie voiiî acesta, in care să vi amărîţî sufletele vostre. Lege perpetuă na
rie acesta ! ' Acesta espiare să o facă acelii
preutii, care se va unge şi se va J consacra
spre a preuţi in loculu părintelui şeii, după
ce l'elu se va fi îmbrăcaţii cu vestmintele
cele de inii, cu vestmintele sacre. Şi l să fa
că espiare pentru sântulu sanctuarii şi pen
tru cortulii întrunireî, şi pentru altarii să
facă elu espiare, şi pentru preuţî şi pentru
toţii poporalii acestei adunări. m Şi acesta
să fie vouî lege perpetuă, ca să se facă es
piare pentru fiii luî Israelii pentru tote pecatele lorii, " odată in totu anulii.
Şi Aaranu făcu aşa, dupre cum ii ordina
re lehova luî Moiai.
Ordinii ca sacrificiele să se aduc.ă numai la corttt ;
mâncarea sângelui oprită.
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luî lehova ca sacrificii de bucuria. Şi pre- 6
utulu să * stropescă sângele acelora preste
altarulii luî lehova la uşa cortului întruni
reî, şi grăsimea lorii să se -^facă să fumege
intru mirosii plăcută luî lehova. Şi eî să 7
nu mai sacrifice sacrificiele lorii » demoniloru,
cu cari aii * trăiţii intru desfrenărî ; lege per
petuă să fie acesta lorii in generaţiunile lorii.
Şi tu să dicî lorii: Toţii omulu din ca- 8
sa luî Israelu, şeii d'intre cei străini ce lo
cuescu intre voî, ' care aduce olocaustu şeii
alţii sacrificiu ; Şi J nu-lu aduce la uşa cor- 9
tuluî întrunireî, spre a-lu sacrifica luî lehova,
sterpi-se-va emulii acela din poporulii şeii.
* Şi totă omulu din casa luî Israelu, seu 10
d'intre cei străini ce locuescu intre voî, ca
re va mânca verî-ce sânge, ' opune-voiii faţa
mea contra aceluia, care va fi mâncaţii sân
ge, şi sterpi-lu voia din poporulii şeii. " Căci 1 1
vieţa corpului in sânge este, şi eu pre elu
l'amu daţii vonî, ca să-lu puneţi pe altarii,
"spre a face espiare pentru sufletele vostre;
0 căci sângele este, prin care se face espiare
pentru sufletă. Dreptu aceea amii disu fii- 12
lorii luî Israelu: D'iutre voî nimenea să nu
mănânce sânge, nicî străinulu ce locuesce
intre voî să nu mănânce sânge.
Şi toţii omulu d'intre fiii luî Israelu şeii din- 1 3
tre străinii cari locuescu intre voî, care p venândii prinde feră şeii pasere care se mănân
că ; sângele aceleia să-lu « scurgă, şi să-lu T aco
pere cu ţerână. * Că sufletulu fie-căruî corpii 14
in sângele luî este ; vieţa luî este ; pentru aceea amu disu fiiloru luî Israelu: Sângele
din nicî unu corpu să nu mâncaţi, că yieta_
ajţotii. cprpulu este sângele luî ; Toţii 'celif"
ce-lu va mânca sterpi-se-va.
'Şi toţii însulii, care va mânca inortăcîu- 15
ne seu sîaşciătură de fere, fie acela moscenii,
fie străinii, " să-şî spăle vestmintele sale, şi
" să se scalde in apă, şi necurată să fie pa
nă seră; şi atunci curată va fi. Şi dacă nu- 16
şî va spăla vestmintele sale, şi corpulu seu
nu-lu va scalda, *va purta fără-de-legea sa.

17 Ol lebova vorbi luî Moisi, dicendu; Vor2 k^ besce luî Aaronii şi fiiloru luî, şi tuturoru fiiloru luî Israelii, şi di lorii : Acesta
(•aţe cuveutulii, ce-lu ordina lehova, dicendu:
3 Ori- cine din casa luî Israelii va "junghia in
taberă bou seu urnelii şeii capră, seu va
4 junghie afara de taberă, * Şi nu-lu va du
ce la uşa cortului întruuireî, spre a-/w aduce darii luî lehova înaintea locaşului luî
lehova, sângele acesta se va socoti omuluî
ca sânge versaţii, şi c sterpi-se-va omulu aInsofirile nelegiuite ţi poftele rele oprite.
5 cela din poporalii şeii : Pentru-ca fiii luî
Israelii să aducă sacrificiele lorii, pre dcari SI lehova vorbi luî Moisi, dicendă: Vor- 18
le sacrifică eî pe câmpuri, pre acele să
besce fiiloru luî Israelu, şi di loră: "Eu 2
le aducă înaintea luî lehova, la uşa cortu suntu lehova Dumnedeulu vostru. * Dupre 3
lui intrunireî, la preutu, şi să le sacrifice datinele din pămentulii Egiptului, unde aţi
/ E,<xi. 30. 10. j Kiiod. 29. 29,
Cap. ta. ti.
30.
Xtm. ». 1.
Xum. 20. 26.
In. 58. S. â.
M.
Du. 10. 8, 11. k Vers. 4.
» P». 51. t.
I Vers. li, 16, 17,
l«r. 33. 8.
18, 24.
Efcs. 5. W.
• (Jap. 23. 31
Ebr. 9. 13. 14.
Num. 2». 7.
n Eaod. 3O. IO.
* 10. 1. S.
1 loan 1 . 7, 9.
Kbr. St. 7, S5.
—
* C»p. *3. 3X.
' C«p. 4. 3, 5,
Capulu n.
1».
OL Ueut. 12. 5,

15, 21.
b Deut. 12. 5, «,
13, 14.
c Fac. 17. 14.
d Fnc. 21. 33. &
22. 2. & 31.

M.
Deut. 12. 8.
1 Reg. 14. «3.
'i Rcg. Hi. 4.
& 17. 10.
2 Cron. 28. 4.
Ezoc. 20. 28.
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Apoe. 9. 20.
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Cap. 20. 5.
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Ezoc. 23. 8.

q Deut. U. 16
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15. 7.
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m Vers. 14.
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r Ezec. 24. 7.
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Cap. 3. 17. &
7. 26, 27. &
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Fac. 9. 4.
19. 26.
5. 9.
Deut. 12. 23.
Deut. 12. 16,
Efe«. 1. 7.
1 Enod. 22. 31.
Col. 1. 14, 20.
23. & 15. 23.
Cap. 22. 8.
Ebr. 13. 12.
1 Şam. 14. 33.
Deut. 14. 21.
Ezec. 14. 7.
1 Pet. 1. i.
Ezoc. 4. 14. &
i Cap. 20. 3, 5,
l loan. 1. 7.
44. 31.
6. & 26. 17.
Apoc. 1. 5.
u Cap. 11. 25.
Ier. 44. 11.
o Ebr. 9. 22.
f Cap. 15. 5.
Ezec. 14. 8. & p Cap. 7. 26.
x Cap. 5. 1. &

7. 18. & 19. 8.
Num. 19. 20.
Capulu 18.
o Vers. 4.
Esod. 6. 7.
Cap. nu..
19. 4, 10, 34.
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EZ..C. 80. 5, 7,
19, 20.
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locuită, sa nu faceţî; şi «dupre datinele pă
mentuluî Canaană, intru care pre voî ve
voia aduce, să nu faceţî ; şi dupre legile loră
să nu âmblaţî. Ci d judecăţile mele să Ie fa
ceţî, şi legile mele să le păziţi, âmblândă
intru ele: Ea sunt lehova Dumnedeulă vostru. Păziţi deci legile mele, şi judecăţile
mele ; pre ' cari de le va face omulă, viu vu
fi intr'însele : f Ea sunt lehova.
Omă să nu se apropie de nici o rudenia
aprope a sa, ca să-î descopere golicîănea
eî: Ea sunt lehova! » Goliciunea părinte
lui tea, şi goliciunea mumei tale, să nu o
descoperi; mumă 'ţî este; să nu descoperi
goliciunea eî. * Goliciunea femeeî părintelui
tea să nu o descoperi; goliciunea părintelui tea este. ''Goliciunea suroreî tale, fiica pă
rintelui teu, seu fiica mumei tale, fie născu
tă in casă seă afară din casă, goliciunea eî
să nu descoperi. Goliciunea fetei fiîuluî tea
seă a fetei fiicei tale, goliciunea loră să nu
o descoperi ; că goliciunea ta este. Goliciu
nea fetei femeeî părintelui teu născută din
părintele tea, soră'ţî este, goliciunea eî să
nu o descoperi. J Goliciunea suroreî părin
telui tea să nu o descoperi, ea este rudă
părintelui tea. Goliciunea suroreî mumei
tale să nu o descoperi ; că ea este rudă mumei tale. * Goliciunea fratelui părintelui tea
să nu o descoperi; de femea lui să nu te
apropii. ! Ea este mătuşa ta. Goliciunea nuroreî tale să nu o descoperi, femeă fiîuluî
teu este; goliciunea eî să nu o descoperi.
"Goliciunea femeeî fratelui teu să nu o descoperî; goliciunea fratelui tea este. "Goliciu
nea vre-uueî femeeî şi fiicei eî să nu o des
coperi; pre fiica fiîuluî eî, şi pre fiica fiicei eî
să nu le îeî, ca să li descoperi goliciunea
loră; rude sunt; acesta-î desfrenare. Şi
femeă pe lungă -sora eî să nu îeî, ° pentru a
o amari, descoperindă goliciunea ei, fiindă
ea in vieţă.
p Şi de femeă in despărţirea necurăţeniei
eî, sa nu te apropii, ca să-î descoperi golicîuiiea eî. Şi ' cu femea apropeluî tea să nu
te irnpreunî, întinându-te cu d'însa. Şi din
semîuţa ta sa nu r treci lui 'Molocă, şi să
nu 'profanezi numele Dumnedeuluî teu: Ea
sunt lehova. "Şi cu bărbată să nu te im-

c Esod. 23. 84.
Cap. 80. 23.
Dout. 12. 4.
3D, 31.
d Deut. 4. 1, 2.
& 8. 1.
Ezec. 20. 19.
t Ezec. 80. 11,
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Deut. 22. 30.
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t Cap. 20. 17.
U Şam. 13. 12.
Ezcc. 22. 11.
j Cap. 20. 19.

ti Cap. 20. 80.
i Kac. 38. 18,
26.
Cap. 20. 12.
Eşec. 22. 11.

m Cap. 20. 21.
Hat. 14. 4.
Vede Deut. 25.
' 5.
Mat 22. 84.
Marc. 12. 19.
n Cap. 20. 14.
o 1 Şam. 1. 6, 8.
p Cap. 20. 18.
Ezec. 18. 6. &
22. 10.
7 Cap. 20. 10.
Esod. 20. 14.
Deut. 5. 18. &
22. 22.

Prov. 6. 29,

32.
Mal. 3. 5.
Mat. 5. 27.
Eom. 2. 22.
1 Cor. 6. 9.
Ebr. 13. 4.
r Cap. 20. 2.
2 Rog. 16. 3. &
21. G. & 2,1. 10.
for. 19. 5.
Ezec. 20. 31.
& 23. 37, 39.
t 1 Reg. 11. 7.
33.
Fapt. 7. 43.
Cap. 19. 12. *

preunî ca cu femeă; urîcîuue este. "Şi nici
unei vite să nu dai culcarea ta, ca să te
intinezî cu ea; şi femeă cu dobitocii să nu
desfrâneze ; x amestecătură este.
y Cu nici una dintr'aceste să nu ve intinaţî, că "prin tote aceste s'aii intinatii na
ţiunile, pre cari eu le alungă de d'inaintea
vostră. Şi "pămentulă s'a întinaţii, şi * eu fără-de-legea lui o pedepsescu, şi pămentulă
'versă pre locuitorii lui. d Deci păziţi legile
mele şi judecatele mele, si să nu faceţi nici
una din aceste urîcîunî, nici moscenulă nici
străinulii ce petrece intre voî. Că tote aceste urîcîunî le făcură omenii pămentuluî
acestuia, cari aii foştii înaintea vostră; şi
s'a întinată pămentulă: Ca * pămentulu să
nu ve verse şi pre voî, cându 'la veţi iiitina
pre elu, dupre cumu versaă naţiunile cele
înainte de voî. Că verî-cine va face vreuna din aceste urîcîunî, sufletulă acela, ca
re va face acesta sterpi-se-va din poporulă
seu. Păziţi dară cele ce v'amă ordinată eu
să păziţi, /ca să nu faceţî nici una dintr'acele datini urîcîose, cari au fostă făcute îna
inte de voî, şi 'să nu ve întinaţi cu d'însele:
AEă sunt lehova Dumnedeulă vostru.
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S~~ I lehova vorbi lui Moisi, dicendu : Vor- J 9
besce cătră totă comunitatea fiiloru lui 2
Israelă, şi di loru : ° Fiţi sânţi, că ea lehova
Dumnedeulă vostru sunt sântă.
6 Fie-care să cinstescă pre muma sa şi 3
pre părintele seă ; şi c sabatele mele să le pă
ziţi ; eu sunt luhova Dumnedeulu vostru.
d Să nu ve întorceţî la idoli, şi e deî tur- 4
naţî să nu vi faceţî vouî, că ea sunt leho
va Dumnedeulă vostru.
f Şi cândă sacrificaţi lui lehova sacrificiu 5
de bucuria, sacrificaţi-lă cu bună voia. In 6
care di 'la veţi sacrifica, totă intr'acea di
să-lu mâncaţi, şi a dăoa di; şi ce va remâne până a treia di, aceea cu focă să se
ardă. Şi dacă dintr'acela va mânca cine- 7
va a treîa-di, aceea urîciune este; nu va fi
bine-plăcutu. Şi verî-cine 'la va mânca va 8
purta fără- de -legea sa; că lucru sânţită lui
lehova a profanată, şi sterpi-se-va acela sufletu din poporulă seă.
20. 3. &21. «.
Marc. 7. 21,
& 22. 2, 32.
22, 23.
Ezec. 36. 20, |
l Cor. 3. 17.
z Cap. 20. 23.
ete.
Mal. 1. 12.
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u Cap. 20. 13.
a Num. 35. 34.
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16. 18.
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1 Tini. 1. 10.
Ezec. 36. 17.
c Cap. 20. 15, 6 Ps. 89. 32.
16.
Isa. 26. 21.
Esod. 22. 19.
Ier. 5. 9, 29.
x Cap. 20. 12.
& 9. 9. & 14.
y Veri. 30.
10. & 23. 2.
Hat. 15. 18,
O»ea 2. 13. &
19, 20.
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c Vers. 28.
d Vers. 5, 30.
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23.
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Cap. 20. 23.
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Cap. 86. 1.
1 Cor. 10. 14.
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Şi > cându veţî secera voî semenăturele
pămentuluî vostru, să nu seceri de toţii laturi'e ţerâneî tale, nici spicele cele câdute
din secerişulu teu să nu aduni. Şi in via
ta strugurii să nu strîngi, şi bobele cele
cădute să nu le culegi in via ta; săra
cului şi străinului să le laşi pre acele: Eu
sunt lehova Dumnedeulu vostru.
* Să nu furaţi, nicî să nu minţiţi, nicî să
nu ' incelaţî unul pre apropele seu. Si să
nu •> juraţi strîmbu întru numele meii, şi să
nu * profanezi numele Dumnedeuluî teii : Eu
g«nt lehova. 'Pre apropele teii să nu-lii
asuprescî, nicî să.-lii despoî; şi ™ simbria năi
mitului să nu rămână preste nopte la tine
până demâneţă.
Pre celu surdii să nu-lii vorbescî de reu,
şi "in calea orbului să nu puni pedică; ci
0 teme-te de Dumnedeulu teii : Eii sunt le
hova.
P Să nu faceţi nedreptate la judecată : să
nu cauţi la faţa celui săracii, nici să te sfiescî de faţa celui mare ; dupre dreptate să
judeci pre apropele teii.
i Să nu porţi vorbe de reu in poporalii
teii, şi să nu te 'redicî asupra sângelui apropeluî teu: Eii sunt lehova.
• Să nu urăscî pre fratele teu intru ani
ma ta ; ci ' să mustri pre apropele teii, ca
să nu porţi pecatii pentru d'însulii. Şi " să
nu fii rcsbuuătoru, şi mânia să nu tini asupra fiiloru poporului teii ; ° ci îubesce pre
apropele teii ca pre tine însuţi: Eu sunt
lehova. Legile mele să le păziţi.
Vitele tale din duoe soiuri deosebite să
nu le laşi a se impărechia; şi in ţerâna ta
zsă nu semeni deosebite soiuri de semînţă;
şi y vestmentu din duoe soiuri de fire, de lâ
nă şi de inii, să nu puni pe tine.
Şi dacă vre-unii bărbaţii se va culca cu
femeă, şi acesta va fi sclavă păzită a unui
bărbaţii, şi ea nu s'a rescumperatu, nicî li
bertate i s'a dat u: amînduol să se bicîuescă;
dară să nu se ornore, pentru că ea n'a foştii
liberă. Şi zelii să aducă sacrificiulii seu pen
tru vină lui lehova la uşa cortului intrunireî. unu berbece drepţii sacrificiu pentru
vină; Şi preutulu, prin acelii berbece de sa
crificiu pentru vină, să facă espiare pentru

f Cap. 23. 22.
k
Dcnt. 24. 19, 1
20, ZI.
Rol 2. 15, 16. m

Cap. 18. 21.
Marc. 10. 19.
1 The». 1. 8.
Dent. 24. 14,
15.
k Etnd. K. 15.
Mal. S. 5.
& K. 1. 7,
n DeuL 27. 18.
10— 12.
Rom. 14. 13.
Deol. 5. 19.
o Vers. 32.
i Cap. 6. 2.
Efi-n. 4. 25.
Fac. 42. 18.
Col. 3. 9.
Cap. 25. 17.
j Esod. 20. 7.
EccL 5. 7.
C»p. «. 3.
1 Pet. 2. 17.
Deut. 5. II.
p Esod. 23. 2, 3.
Mat. 5. 33.
Dent. 1.17.4
Iac. S. 1».
16. 19. & 27.

19.
Ps. 82. 2.
Prov. 24. 23.
Iac. 2. 9.
1 Esod. 23. 1.
Ps. 15. 3. &
50. M.
Prov. 11. 13.
& 20. 19.
Ezec. 22. 9.
r Eiod.23. 1, 7.
1 i; . 21. 13.
Mat. 26. 60,
61. & 27. 4.
j 1 loan 2. 9,
U. & 3. 15.

t Mat. 18. 15.
Lnc. 17. 3.
Gal. 6. 1.
Efes. 5. 11.
1 Tim. 5. 20.
2 Tim. 4. 2.
Tit. 1. 13. *
2. 15.
u 2 Şam. 13. 22.
Prov. 20. 22.
Rom. 12. 17,
19.
Gal. 5. 20.
Efe». 4. 31.
Iac. 5. 9.
1 Pet. J. 1.
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d'însulii înaintea lui lehova, pentru pecatulu
lui ce l'a făcuţii; şi-î se va erta lui peca
tulu ce l'a făcuţii.
Şi cândii veţi intra in ţeră, şi -veţi sădi 23
orî-ce pomii, veţî socoti prepuţii roda loru;
trei ani să vî fie vouî necircurmcisă ; să nu
se mânânce din ea ; Şi in anulii alii patru- 24
lea roda lorii va fi lucru sânţii, "-întru lauda
lui lehova. Şi in anulii alii cincilea să mân- 25
câţi roda loru, îmmulţindii productele lorii in
tre voî : Eii sunt lehova Dumnedeulu vostru.
*Să nu mâncaţi nimica cu sânge; eşi in 26
ghicitorii după vercolacî şi după niioru să
nu ve amestecaţi. d Marginile perului capu- 27
lui vostru să nu le tăiaţi rotundu, şi colţu
rile barbeîtale să nu le strici; Şi "tăieri in 28
corpulu vostru pentru vre-unii morţii să nu
vî faceţi, şi scrisori săpate să nu vî faceţi
asupra vostră! Eu sunt lehova.
f Să nu profanezi pre fiica ta, dându-o pre 29
ea a fi meretrice, ca pămentulu să nu se
necurăţescă, şi să nu se împle pămentulu
de desfrenare.
» Sabatele mele să le păziţi, şi sanctuarulu 30
meu *să-lii cinstiţi: Eii sunt lehova.
•La necromanţî să nu mergeţi, nici pre 31
magi să nu-î întrebaţi ; ca să nu vă întinaţi
cu d'înşiî: Eu sunt lehova Dumnedeulu vo
stru.
J'D'inaintea perului cărunţii te scolă, şi 32
faţa acelui betrânu o onoreză, şi de Dum
nedeulu teu * teme-te : Eu sunt lehova.
Şi * dacă vr'unii străinii va petrece la tine 33
in pămentulu vostru, pre elii să nu asupriţi.
™ Ca şi moscenulii d'intre voî să vî fie voiiî 34
celii străinii, carele petrece intre voî; şi "să-lu
îubescî ca pre tine însuşi; că străini aţi
foştii şi voî in pămentulu Egiptului : Eu sunt
lehova, Dumnedeulu vostru.
0 Să nu faceţi nedreptate la judecată, in 35
linii, in cumpene şi in mesurî. f Cumpene 36
drepte, petre drepte, efă dreptă şi hinu
drepţii să aveţi: Eu sunt lehova Dumne
deulu vostru, care v'amii scoşii pre voî din
pămentulu Egiptului. » Pentru aceea să pa- 37
ziţî tote legile mele, şi tote judecatele me
le, si să le faceţi pre ele: Eu sunt lehova.
SI lehova vorbi lui Moisi, dicendu: "Şi 20
spune şi fiiloru lui Israelii : De oa fi 2
v Mat. 5. 43. & .- Deut. 18. 10, •/ Vers. 3.
22. 39.
11, 14.
Cap. 26. 2.
Rom. 13. 9.
1 Şam. 15. 23. h Eccl. 5. 1.
Gal. 5. 14.
2 Rog. 17. 17. i Esod. 22. 18.
Iac. 2. 8.
& 21. 0.
Cap. 20. 6, 27.
x Deut. 2i. 9,
2 Cron. 33. 6.
Dent. 18. 10.
10.
Mal. 8. 6.
1 Şam. 28. 7.
y Deut. 22. 11. d Cap. 21. 5.
1 Cron. 10. 13.
z Cap. 5. 15. &
I<a. 15. 2.
Isa. 8. 19.
6. 6.
Ier. 9. 26. &
Fapt 16. 16.
a Deut. 12. 17,
48. 37.
j Prov. 20. 29.
e Cap. 21. 5.
18.
1 'ţim. 5. 1.
î. Vers. 14.
Prov. 3. 9.
Dent. 14. 1.
Ier. 16. 6. & ' Esod. 22. 21.
b Cap. 17. 10,
etc.
48. 37.
& 23. 9.
Deut. 12. 23. / Deot. »». 17. m Esod. U. 48,

49.
n Dent. 10. 19.
o Vers. 15.
p Deut. 25. 13,
15.
Prov. 11. 1. &
16. 11. & L'O
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q Cap. 18. 4, 5.
Paul. i, 5, 6.
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25.
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* cine-va d'intre fiii lui Israelu, seu d'intre
străini cari locuescu in Israelu, care să
dee din semînţa sa lui Molochu, acela să se
omore, poporulu pământului să-lii ucidă cu
petre. Şi c eu voiu pune faţa mea împotriva
omului aceluia, şi-lu voiu perde pre elii din
poporulu seu; că a daţii diuseinînţa sa lui Mo
lochu, ca să d întineze sanctuarului meu, şi
să * intiueze numele celu sânţii alii meu. Şi
dacă poporulu pămentuluî va inchide ochii
pentru asemenea omu, cându va da semînţa
sa luî Molochu, şi nu-lu va Comori, ' Eu voiu
pune faţa mea impotriva acelui omu şi * impotriva nemului şeii, şi-Iii voiii perde din
poporulu seu, pre ei şi pre toţi aceia cari
voru ' desfrena după Molochu. Şi i totu sufletulu care se va duce la necromanţî şi
la magi, spre a desfrena cu eî; pune-voiu
faţa mea, împotriva acelui sufletu, şi-lii voiu
perde din poporulu seu. * Voî dară sânţiţi-ve,
şi fiţi sânţi, că eu mnt lehova Dumnedeulu
vostru. 'Şi păziţi legile mele şi le faceţi;
m Eu sunt lehova carele ve sânţesce pre voi.
"Că totu omulu, carele va blestema pre
părintele şeii seu pre muma sa, să se omore; a blăstematu elu pre părintele seu
seu pre muma sa : ° sângele luî asupra lui.
^Celu ce va comite adulteriu cu femea
altuia; acela carele va comite adulteriu cu
femea apropeluî seu, să se omore şi bărbatulu adulterii şi feniea adulteră.
» Celu-ce se va culca cu femea părinte
lui seu, şi goliciunea părintelui seu va des
coperi, amînduoî să se omore; sângele lorii
asupra lorii.
r Şi de se va culca care-va cu nora sa,
amînduoî să se omore, ' mestecătură au fă
cuţii; sângele lorii asupra lorii.
'Şi dacă unii bărbatu se va impreuua cu
bărbatu, precumu se culcă cu femea, amîiidiioî urîciune aii făcuţii ; să se omore ; sângele
lorii asupra lorii.
"Dacă cine-va va lua femea şi cu (T însă
şi pre muma eî impreună; desfrenare este
acesta; cu focii să se ardă şi elii şi ele,
pentru ca desfrenare între voi să nu fie.
"Dacă care-va se va împreuna cu vită, acela
să se omore, şi vita să o ucideţî. Şi daca
care-va femea se va apropia de vre-o vită, ca
să se impreune cu d'însa, să ucidî şi pre femea,
şi vita să se omore ; sângele lorii asupra lom.
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xŞi dacă care-va va lua pre soră-sa: pre
fiica părintelui seu, şeii pre fiica mumei sale,
şi-î va vedea goliciunea eî, şi ea va vede
goliciunea luî ; iubire nebună este ; amiuduoî
să se omore înaintea ochiloru fijloru poporu
lui lorii ; elu a descoperiţii goliciunea suroreî
sale, si fără- de -legea sa o va purta, y Şi dacă
care-va bărbatu se va culca cu femea ce va
avea la fire, şi-î va descoperi goliciunea eî,
isvorulu eî 'Iii descopere, şi ea 'şî desvelesce isvorulu sângelui eî; şi amînduoî sterpise-voru din medîloculu poporului lorii.
* Şi goliciunea suroreî mumei tale şi a
surorei părintelui teu să nu o descoperi, că
" acela descopere pre ruda sa ; amînduoî vorii
purta fără-de-legea lorii. * Celu ce se va cuica cu femea unchiului seu, acela descopere
goliciunea unchiului şeii, si vorii purta fărăde-legea lorii : fără copii vorii muri! c Şi de
va lua care-va pre femea fratelui şeii, faptă
necurată este, goliciunea fratelui şeii a des
coperiţii ; fără de copii voru fi !
Păziţi deci tote d legile mele, şi tote judecăţele mele, şi !e faceţi, ca să nu ve e vers« pămentulu, iu care ve ducii ca să-lu lo
cuiţi. -^Şi să nu âmblaţî dupre datinele poporelorii acestora, pre cari aniii să le alungii
de d'inaintea vostră; că tote aceste le-aii
făcuţii ele, şi » pentru aceea le-amii urîtii. Şi
A amu disu vouî : Voî veţi mpsceni pămen
tulu lorii, şi eii 'Iii voiu da vouî intru moscenire, pământii in carele curge lapte şi miere :
Eu sunt lehova Dumuedeulu vostru, ' ca
rele v'amii despărţita, pre voi de alte popore.
i Deci despărţiţi vitele curate de cele necurate ; şi paserile necurate de cele curate ;
şi *să nu vî faceţi urîte sufletele vostre, mâncându vite seu paseri seu alte teretore, ce
se terescu pe pămentii, pre cari eu vi le-amii
despărţiţii, ca să vi fie necurate. Şi voi să
fiţi mie sânţi, că ' eii lehova sunt sânţii, şi
171 v'amii despărţiţii pre voi de alte popore, ca
să fiţi aî mei.
"Şi bărbatulu seu femea, carele va finecromantii seu magii, acela să se omore, cu
petre să-lii ucideţî ; ° sângele lorii asupra lorii.
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Legi pentru preuţî şi pentru, sacrificii.

SI lehova dise luî Moisi: Yorbesce preu- 21
ţilorii, fiilorii lui Aaronu, şi di lorii: "Ni
menea sa nu se spurce pentru vr'unii morţii
x Cap. 18. 9.
Dent. 27. 2i.
Vede Fac. 20.
12.
y Cap. 18. 19.
Vede cap. 15.
24.
i Cap. 18. 12,
13.
a Cap. 18. 6.
b Cap. 18. 14.
c Cap. 18. 16.

d Cap. 18. 26. &
19. 37.
c Cap. 18. 28,
28.

/ Cap. 18. 3, 24,
30.
g Cap. 18. 87.
Deut. 9. S.
h Esod. 3. 17. ft
6. 8.
i Vor». 26.
Eaod. 19. 5. t 1

j
k
l
m

33. 16.
Dent. 7. 6. &
14. 2.
1 Reg. 8. 53.
Cap. 11. 47.
Dent. 14. 4.
Cap. îl. 43.
Vers. 7.
Cap. 19. 2.
1 Pet. 1. 16.
Vera. 24.

Tit. 2. 14.
u Eaod. 22. 18.
Cap. 19. 31.
Dent. 18. 10,
11.
1 Şam. 28. 7, 8.
o Vers. 9.
Caputu St.
a Ezec. 44. K.

CAP. 21, 22.
2 in poporulu seu. Fără numai pentru vre-o
rudă aprope a sa: pentru muma sa, şi pen
tru părintele seu, pentru fiîulu seu, pentru
3 fiica sa, pentru fratele seu ; Şi peutru sora
sa, care este fecîoră şi-î lungă d'însulu, şi
n'a foştii măritată cu bărbaţii ; pentru a4 ceea se pote spurca. Elu să nu se spurce,
domnii jiindu in poporulu seu, ca să nu se
5 profaneze. * Eî pentru morlă să nu-şî plăşugescă capulu, nici să-şî tundă colţurile
barbeî lorii, nici tăieturi pe corpulu lorii
6 să nu-şî facă. Sânţi să fie Dumnedeuluî
loru, şi e să nu profaneze numele Dumuedeuluî loru; că ei aducii sacrificiele cu focu ale
lui lehova, pânea Dumnedeuluî loru; deci
sânţi să fie.
7
dMeretrice şeii profanată să nu-şî îee de
l'euieă, nici pre una ' lepădată de bărbatulu
seu să nu-şî îee, că sânţii este Dumnedeuluî
8 seu. De sântu să-lii aîbî, că elii pânea Dum
nedeuluî teu aduce ; sântu să-ţî fie, J că eii
lehova, care ve sânţescii pre voi, nuni sântu.
9 s Şi feta unui preutii de se va profana, fâcendu-se meretrice, profaneză pre părintele ei ;
cu focii să se ardă.
10
* Şi archiereulii care este mai mare intre
fraţii şei, preste a căruia capii s'a turnaţii
oleiulu ungereî, şi ' carele s'a consacraţii spre
a se îmbrăca cu vestmintele sacre, i capulu
să nu şi-lu descopere, şi vestmintele sale
11 să nu şi-le rupă. * Şi la nici unu omu morţii
să nu intre, şi pentru părintele şeii însuşi,
nici pentru muma sa, să nu se profaneze.
12 'Şi din sanctuaru să nu esă, ca să nu pro
faneze sanctuarulu Dumnedeuluî seu; că ""cu
nuna oleîuluî ungereî Dumnedeuluî şeii este
13 preste d'însulu; Eii sunt lehova. Şi "femea
U ce o va lua, să jie fecîoră. Să nu îee nici
văduvă, nici lepădată, nici profanată, nici me
retrice; pre nici una «?»«<r'aceste să nu îee
elii; ci elii să îee de femeă fecîoră din po15 porulu seu. Şi să nu-şî profaneze semînţa
sa in poporulu seu ; că ° eu lehova «îmi?, care-\u sânţesce pre elu.
16 17
Şi lehova vorbi lui Moisi, dicendu: Vorbesce lui Aaronu, dicendu: Cându care-va
din seminţa ta in generaţiunile lorii va
ave defectu, acela să nu se ' apropie, ca să
18 aducă pânea Dumnedeuluî seu. Că nici unu
bărbaţii, intru care ca fi. defectu, să nu se
apropie ; nici bărbaţii orbii şeii şchiopii, şeii
cu nasulii turtitu, şeii cu » prisosii in medu19 larile sale; Nici bărbaţii cu picîorulii frânţii,
»<3*p.l9.17,tt. g Vir. 38. 84.

k Num. 19. 14. o Var». 8.
iMut. 14. 1.
A Eiiod. 29. 29,
Vode vcm. 1, p Cap. 10. 3.
K>ec. 44. «0.
30.
2.
Num. 16. 5.
T Cap. 18. 21. 4
Cap. 8. 12. & i Cap. 10. 7.
P». 65. 4.
1». 12.
m Esod. 28. 36. ,/ Cap. ti. ti.
16. 32.
t Etw. 44. K.
Num. 35. »5.
Cap. 8. 9, 12, r Jleut. 23. 1.
• VedeDoot. 24. i Exod. 28. 2.
30.
« Vera. H.
1, *.
Cap. IC. 32.
t Cap. 2. y, 10.
n Ver§. 7.
/ C»p. «0. 7, 8. | j C»p. 10. «.
Ezec. 44. 22.
& 6. 17, 29. &
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şeii cu mâna frântă. Nici celii ghebosii, 20
nici celu uscaţii, nici celu cu albeţă pe
ochiii, nici celu cu scabiii seu cu pecingine,
nici celii cu rtesticuliî frânţi; Nici unu bar- 21
bătu din semînţa lui Aaronu, preutulu, care
va ave defectu, să nu se apropie spre a
'aduce sacrificii cu focu lui lehova; defectu
are, să nu se apropie ca să aducă pânea Dum
nedeuluî şeii. Din pânea Dumnedeuluî şeii, 22
ţie aceea din 'cele pre sânte, fie numai din " cele
sânte, să o mâuânce. Dară să nu mergă la 23
perde, nici să se apropie de altaru; că de
fectu are; ca * să nu profaneze sântele mele.
Că eu sunt lehova, care-î sânţesce pre eî.
Şi aceste le spuse Moisi lui Aaronu şi 24
fiilorii lui şi tuturorii fiiloru lui Israelîi.
SI lehova vorbi lui Moisi, dicendu : Vor- 22
besce lui Aaronu şi fiiloru luî, ca eî să 2
se • ţină departe de lucrurile sânte ale fii
loru lui Israelii, ca eî să nu-mî * profaneze
numele meii celu sânţii in acelea pre cari
eî mi le-aii c consacraţii mie : Eu sunt lehova.
Spune-li loru: In tote geueraţiunile vostre 3
toţii omulii din semînţa vostră, care d fiindu
necuraţii, se va apropia de lucrurile sacre,
pre cari fiii luî Israelii le vorii fi consacrata
luî lehova; sterpi-se-va acela de la faţa
mea: Eii sunt lehova. Şi verî-cine din se- 4
mîuţa luî Aaronu va ji leproşii, şeii va ave
e curgere, din cele sâute să nu mânânce, •''până
ce nu se va curaţi ; şi ' celu ce se va atinge
de verî-ce necuraţii prin atingerea de morţii ;
şeii de unii * bărbaţii, din care a cursii se
mînţa de impreunare ; Seu ' care se va a- 5
tinge de verî-unii teretoru, prin care se
face necuraţii ; şeii de unu i omii, prin care
se face necuraţii pentru verî-ce necurăţenia
a luî; însulu, care se va atinge de acesta, 6
necuraţii să fie până sera; şi să nu mâ
nânce din cele sacre, fără numai după ce
'şi va fi * spălaţii corpulu şeii cu apă. Erii 7
cândii va apune sorele, curaţii va fi, şi după
aceea să mănânce din cele sacre ; că ' pânea
luî este. m Mortăciune seu sfăşciatii de fere 8
să nu mânânce, ca să nu se spurce printr'însa; eu sunt lehova. Şi aşa ei să pa- 9
zescă cele de păzitu, " ca pecatii să nu porte
pentru ele, şi să nu moră profanându-le. Eu
sunt lehova, care 'î sânţesce pre eî.
0 Nici unii străinii din cele sânte sa nu 10
mânânce, nici ospetele preutuluî, nici năimitulu Iul din cele sânte să nu mânânce.
Dacă preutulu va fi cumpăraţii pre cine-va 1 1
7. 1. & 24. 9.
Num. 18. !l.
u Cap. 22. 10,
11, 12.
Nuni. 18. 19.
u Vor». 12.
Capul» ?2.
a Num. 6. 3.

6 Cnp. 18. 21. | 22.
|
13.
c Esod. 28. 38. h Cap. 15. IR.
r» Esod. 22. :tl.
Num. 18. 32. i Cap. 11. 24,
Cap. 17. l.i.
•13, 44.
Deut. 15. 19.
Ezec. 44. 31.
d Cap 7. 20.
j Cap. 15. 7, 19. n Esod. 28. 43.
e Cap. 15. 2.
* Cap. 15. 5.
Nuni. 18. 22,
f Cap. 14. 2. &
Ebr. 10. 22.
32.
15. 13.
l Cap. 21. 22.
o Vede 1 4am.
g Num. 19. 11,
Num. 18. 11,
21. 6.
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cu argintulu şeii, acela să mănânce din acele; şi cei născuţi in casa sa, p aceştia să
12 mănânce din pânea lui. Şi feta preutuluî,
cându se va mărita după bărbaţii străinii,
nici acesta să nu mat mâuânce din cele
13 sânte aduse darii. Dacă feta preutuluî va
fi văduvă, seu va fi lepădată, dacă nu va
ave copii, şi se va « re'ntor ce la casa părin
telui eî, rca şi in fetia sa, să mănânce ea
pânea părintelui eî; dară nici unii străinii
14 să nu o mănânce. "Dacă cine-va din nesciiuţă va mânca din cele sânte, elu cătră acele să adăogi a cincia parte dintr'îusele,
şi să le dee preutuluî cu cele sânte impre15 una. ' Ca nu eî înşişi să profaneze cele sânte
ale fiilorti lui Israelu, pre cari aceştia le
16 aducu lui lehova; Şi aşa să "apese asuprăli păcătuiţi lorii, mâncâudu din cele sânte
ale lorii ; că eu sunt lehova, care 'î sânţescii
pre eî.
17 18
Şi lehova vorbi luî Moisi, dicendu; Vorbesce lui Aaronîi şi fiilorii lui şi tuturoru fiilorii lui Israelii, şi li di : Dacă " cine
va din casa lui Israelu şi din străinii din
Israelu va aduce sacrificîulu şeii, fie acela
unu votu alu şeii, fie clarii de buuă-voîă
ceea ce elii aduce pentru olocaustu lui le1 9 hova, * Să aduceţi aceste cu buuă-voîa vostră,
masculii fără defectii, din boi, şeii din oi,
20 seu din capro. *Nicî una din acele ce va
ave defectii să nu aduceţi, că nu vî va fi
21 bine primită. Şi zcâ»du care-va va aduce
lui lehova sacrificiu de bucuria, "împlinirea
unui votu alu seu, şeii darii de bună-voiă
• din ciredî şeii din turme, fără defectii să
fie, ca să fie bine-primitu, nici unii defectii
22 să nu fie iutr'insulii. b Nici unii animalii orbii
seu frânţii, seu ciuntiţii, seu bubatii, nici
cu scabia şeii cu pecingine, aceste să nu
aduceţi lui lehova; şi nici una dintr'aceste
să nu daţi lui lehova drepţii c sacrificiu cu
23 focii pe altarii lui lehova. Boulu şeii oiea,
care va ave ce-va de d prisosii, seu lipsă in
medularele sale, poţi aduce darii de bunăvoiă, dară pentru votu nu va fi bine-primitii.
24 Nici animale cu testicull frânţi, seu stricate,
seu intorse şeii tăîete să nu aduceţi lui le
hova, şi nici să se facă asemenea in pămen25 tulii vostru. Şi edin mâna străinului să nu
luaţi nimica din aceste, spre a le aduce
'pane Dumuedeuluî vostru, că > stricăciunea
p Num. 18. U,
13.
q Fac. 38. 11.
r Cap. 10. 14.
Num. 18. 11,
19.
« Cap. 5. 15, 16.
( Num. 18. 32.
u Vers. 9.
v Cap. 1. 2, S,
10.
Num. 15. li.

x Cap. 1. 8.
y Deut. 15. 21.
& 17. 1.
Mal. 1. 8, 14.
Efes. 5. 27.
Bbr. 9. 14.
1 Fet. 1. 19.
i Cap. 3. 1, 6.
a Cap. 7. 16.
Num. 15. S, 8.
Deut. 23. 21,
83.

b
c
d
e
J
g

P». 61. 8. & A EflOd. 22. 30.
65. 1.
i Deut. 22. tt.
Eccl. 5. 4, 5. j Cap. 7. 12.
Vers. 20.
P». 107. 22. &
Mal. 1. 8.
116. 17.
Cap. 1. 9, 13.
Ainos. 4. 5.
& 3. 3, 5.
k Cap. 7. 15.
Cap. 21. 18.
J Cap. 19. 37.
Num. 15. 40.
Num. 15. 15,
Deul. 1. 40.
U
Lap. 21.6, 17. m Cap. 18. ii.
Mal. 1. U.
n Cap. 10. 3.

lorii se află intr'însele, este ţi defectii iutr'însele; nu vorii fi bine-primite pentru voi.
Şi lehova vorbi luî Moisi, dicându: *Viţelulii, şeii mnelulii, şeii îedulu, după ce se va
feta, să fie şepte dile suptu muma *«, şi de
la a opta di şi d'aci inaiute vorii fi binepriuiite pentru sacrificiu cu focii lui lehova.
Şi veca, seu oia, seu capra să nu o junghiaţi
de sacrificiu toţii într'aceesî di 'cu fetulii şeii.
Şi cândii J' sacrificaţi sacrificiu de mulţumire lui lehova, sacrificaţi-/w astii-felii ca să
fie bine- primiţii pentru voî. Acesta toţii într'aceeşî di să se mânânce ; * nimica dintr'însulii să nu lăsaţi pe demâneţă; Eu sunt le
hova.
1 Şi să păziţi legile mele, şi să le faceţi ;
eu sunt lehova. m Nici şti nu profanaţi numele meii cehi sânţii, pentru ca " eu să me
sânţescii întru fiii lui Israelu: eii sunt le
hova, care ve ° sânţesciipre voî, f Şi care
v'amii scoşii pre voî din pămentulii Egiptu
lui, ca să fiii vouî Dumnedeu. Eii sunt lehova.

26 27

28
29
30

31
32
33

Serbătorile sacre numerale si ordinate.

SI lehova vorbi lui Moisi, dicendu; Vorbesce fiilorii luî Israelu, şi li di: Câtu
pentru " serbătorile luî lehova, pre cari voî
le veţi * prochiăma dile sânte, aceste sunt ser
bătorile mele.
c Şese dile să se lucreze, dară a şeptea
di să fie sabatii de repausii, di sântă, nicî
unu lucru să nu faceţi; sabatu este luî le
hova in tote locuinţele vostre.
d Acestea sunt serbătorile luî lehova, dile
sânte, pre cari voî să le prochîămaţi la timpulii lorii.
eln luna ânteîa. iu patru-spre-dece ale acelei luni, despre seră, pasca luî lehova este.
'Şi iu diua a cincî-spre-decea a acestei luuî
este serbătorea azimelorii, consacrată luî le
hova; şepte dile să mâncaţi azime. In diua
ânteîa ci va fi di sântă, nicî unii lucru de
servii să nu faceţi îiitr'îusa. Şi să aduceţi
sacrificiu cu focii luî lehova in şepte dile;
a şeptea di este di sâută; nicî unu lucru de
servii să nu faceţi.
Şi lehova vorbi luî Moisi, dicendu: Vorbesce fiilorii luî Israelu, şi di lorii: » Gândii
veţi întră in pămentulii, pre care eii 'Iii dau
voiiî, şi veţi secera semeuăturele luî, să aduceţî unii omerii din * priuosele secerişului
Mat. 6. 9.
Luc. 11. S.
o Cap. 20. 8.
p K-inl. 6. T.
Cap. 11. 45. &
19. 36. & 25.
M.
Num. 15. 41.
—
Capvltt 28.
a Vers. 4, 87.

b Esod. 32. 5. 1
18. & 13. 3,
10.423. 15. &
2 Reg. 10. M.
Pa. 81. 3.
M. 18.
Num. 9. 2, 3.
c Esod. 20. 9. &
4 28. 16, 17.
23. 12. & 31.
Deut. 16. 1—
15. & 34. 21.
Cap. 19. 3.
Dent. 5. 13.
los. 5. 10.
Luc. 13. 14.
/ Esod. 12. 16.
d Vers. î, 37.
Num. 28. 18,
Esod. 23. 14.
25.
t Esod. 12.6, 14,

23
2

3

4
5
6
7
8

9 JO

g Esod. 23. 16,
19. & 34. 21,
26.
Num. 15.2,18.
& 28. 26.
Dout 16. 9
los. 3. 15.
h Rom. 11. 16.
1 Cor. 15.20.

lac. 1. 18.
Apoc. 16. 4,
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CAP. 23.

23

1 1 vostru la preutu : Şi elu va ' legâna ome
rulu înaintea luî lehova, spre a fi bine-primitu pentru voî, a diioa di după sabatu 'Iii va
12 legâna preutulu. Şi in diua cândii veţî le
gâna acestii omeru, să sacrificaţi unu mnelii
fără defectu, de unu anu, dreptu olocaustii
13 luî lehova. > Şi darulu lui de pane să fie:
duoe decimî de e/ă florea fainei, frământate
cu oleiii, dreptu sacrificiu cu focu luî lehova,
intru mirosu plăcuţii; şi libaţiunea luî de vinii
14 să fie a patra parte din unu hinu. Şi nici
pane, nici grăunţi prăjite, nici grăunţi in
spice să nu mâncaţi până in diua, până cândii
voî dintr1acestea nu veţî fi adusu darulu Dumnedeuluî vostru. Lege perpetuă să fie vouî
acesta in generaţiunile vostre in tote locu
inţele vostre.
15
Şi * de a diioa di după sabatu, de la diua,
cândii voî veţî fi adusii omerulu legânatu, să
numeraţî, ca să fie şepte septemânî întregi;
16 Până la a diioa di după septemâna a şeptea
să numeraţî 'cincî-decî de dile, şi atunci să
17 aduceţi "darii noii de pane luî lehova. Din
locuinţele vostre să aduceţi duoe pani dreptu
darii legânatu, cari să fie din duoe decimî
de efă, din florea fainei, cu dospiţii să se
18 cocă; aceste sunt B prinosele luî lehova. Şi
să aduceţi pe lungă acea pane şi şepte mneî
de câte unii anii fără defectu; şi unu viţelu
şi duoî berbeci, cari voru fi olocaustii luî
lehova, împreună cu darulu de pane a lorii,
şi cu libaţiunile lorii, ca sacrificiu cu focii, mi19 roşu plăcuţii luî lehova. Şi veţî aduce şi
0 unu ţîapii ca sacrificiu pentru pecatu, şi duoî
mneî de unu anu dreptu p sacrificiu de bu20 curia. Şi preutulu pre aceste să le legâne
dreptu darii legânatu înaintea luî lehova, îm
preună cu pânile cele de prinose ţi cu cei
duoî mneî; q sânte să fie luî lehova, pentru
21 preutu. Şi tocmai in acesta di să prochiămaţî di sântă, nici unii lucru de servii in
ea să nu faceţi. Lege perpetuă să fie vouî
acesta in tote locuinţele vostre in genera
ţiunile vostre.
Şi T cândii veţî secera semânăturele pă
mântului vostru, să nu seceri de toţii mar
ginile ogorului teii, nici * spicele cele cădute
din secerişulii teii să nu le aduni; pre aceste săracului şi străinului să le laşi. Eu
rint lehova, Dumnedeulii vostru.
24
Şi lehova vorbi luî Moisi, dicendu: Vorbesce fiiloru luî Israelu, dicându lorii: In
'luna a şeptea, in ânteîa $i a luneî, să
fie vouî ^i de repausii, " amintire cu suuetii
. Eiod. K. U. m Num. 28. «fi. o Cap. 4.23,28. | t Num. 29. 1.
i Cap. 2. 14, 18. n E»od. 83. 10,
Num. 28. 30. u Cap. 85. 9.
U.
J 9. & «2. 89. & p Cap. 3. 1.
» Cap. 16. 30.
34. 22, 26.
* &od. 34. 28.
q Num. 18. 12.
Num. 29. 7.
Nnm. 15. 17—
Cap. K. 9.
Djut. 18. 4.
x Fac. 17. 14.
21. & 28. 26. r Cap. 19. 9.
Dent. 16. 9.
y Cap. 20. 3, 5,
Deut. 86. 1.
! Fapt. ». l.
• Dent. M. 19.
6.
j

de trîmbiţe, şi di sântă. Nici unii lucru 25
de servii să nu faceţi, şi să aduceţi sacri
ficiu cu focii luî lehova.
Şi lehova vorbi lui Moisi, dicendu: "Şi 26 27
in diua a decea toţii a acestei luni a şep
tea, să fie di de espiare, di sântă să vî fie;
şi să vî amărîţî sufletele vostre, şi să adu
ceţi sacrificiu cu focii luî lehova. Şi nic'i 28
unu lucru să nu faceţi in acea di: că ea di
de espiare este, ca să se facă espiare pen
tru voî înaintea luî lehova Dumnedeulii vo
stru. Că toţii sufletulii, care nu se va a- 29
mări in diua aceea * sterpi-se-va din poporalii
şeii. Şi toţii sufletulii, carele va face ce-va 30
lucru in diua acesta, perde-voiu pre " sufletulu acela din poporalii seu. Nici o muncă 31
să nu faceţi; lege perpetuă in generaţiunile
vostre in tote locuinţele vostre. Sabatu de 32
repausii să fie vouî aceea, şi să vî amărîţî
sufletele vostre in a noua di a luneî, sera,
din seră până in seră să serbaţi sabatulii
vostru.
Şi lehova vorbi luî Moisi, dicendu: Vor- 33 34
besce fiiloru luî Israelu, dicendu: In * diua a
cincirspre-decea a luuei acesteia a şeptea,
să fie serbătorea corturiloru, consecrată luî
lehova, şepte dile. In diua ânteîa să fie di 35
sântă; să nu laceţî într'însa nici unii lucru
de servii. Şepte dile să aduceţi sacrificiu 36
cu focii luî lehova, şi diua a " opta să vî fie
di sântă, şi să aduceţi sacrificiu cu focu luî
lehova; *înfrenare este\ nici unii lucru de servii
să nu faceţi. "Acestea sunt serbătorile luî 37
lehova, pre cari le veţî prochiăma dile sânte,
spre a aduce luî lehova sacrificiu cu focu,
olocaustii, daruri de pane, sacrificiu, libaţiunî,
ce trebue pentru fie-care di, la diua sa ; d A- 38
fără de sabatele luî lehova, şi afară de da
rurile vostre, şi afară de tote voturile vostre,
şi afară de tote darurile cele de bună voia,
pre cari voî le daţi luî lehova. Da, in a 39
cincî-spre-decea di a luneî acesteia a şeptea,
după ce veţî fi ' culeşii venitulii pământului,
să serbaţi serbătorea luî lehova şepte dile;
in ânteîa di să fie sabatu, şi a opta di săfie
sabatu. Şi ^in ânteîa di să vî luaţi fruptii 40
dintr'unii arbore frumoşii, ramure de femeii,
şi raniure de arbore tufoşî, şi sălcii de pereu,
şi » să ve bucuraţi înaintea luî lehova Dum
nedeulii vostru şepte dile. * Şi să serbaţi a- 41
cesta ca serbătore a lui lehova şepte dile
in anu; lege perpetuă să vî fie in genera
ţiunile vostre; in luna a şeptea să o ser
baţi acesta. ' In colibî să locuiţi şepte dile, 42
t Esod. 83. 16.
Nnm. 29. 12.
Dent. 16. 13.
Ezra. 3. 4.
Neem. ». 14.
Zech. 14. 16.
loan 7. 8.

a Nnm. 29. 35.
Neem. 8. 18.
loan 7. 37.
6 Deut. 16. 8.
2 Cron. 7. 9.
Neem. 8. 18.
loel l,i-i. &

2. 15.
c Vers. 2, 4.
d Num. 29. 39.
e Eaod. 23. 16.
Deut. 16. 13.
/ Neem. 8. 15.

n Dent. 16. 14,
15.
h Nnm. 89. 12.
Neem. 8. 18.
i Neem. 8. 14.
15, 16.
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fie-care moscenu din Israelu sa locuescă in
43 colibî; JCa generaţiunile vostre să scie ca
eu amu tăcuţii ca firi lui Israelu să locuescă
in colibi, câudu î-amii scoşii clin pămentulu Egiptuluî. Eu aihit lehova Dumnedeulu vostru.
44
Astu-felu * spuse Moisi tiiloru lui Israelu
serbătorile lui lehova.
Uleiul ii pentru candele; jtânea de punere înainte.

24 C? I lehova vorbi lui Moisi, dicemlu: " Or2 ^ dină fiiloru lui Israelu, cu, eî să-ţî aducă oleiu curaţii, din măsline sdrobitu, pen
tru luminare, spre a ţine candelele aprinse
3 ne'ncetatu. Afară de perdeua mărturiei, iu
cortulu întrunire!, să le aşede pre aceste Aaronu de cu seră până demâneţă înaintea lui
lehova ne'ncetatu. Lege perpetuă este. acc'sta
4 întru generaţiunile vostre. In policaudrulii
6 celîi de aură curaţii să aşede elu acele can
dele înaintea lui lehova ne'ueetatu.
5
Şi să iei florea făiueî, şi să coci dintr'însa diioe-spre dece "turte; de câte diioe
6 decimî de e/a să fie turta; Şi sale puni pre
acestea in duoe ronduri, câte şese îutr'unu
rondu, pe mesa <* cea de aură curaţii, înain7 tea luî lehova. Şi preste aceste ronduri pune
tămâia curată, care să vî fie spre amintire
8 pe pane, sacrificiu cu focii luî lehova. ' Iu
toţii sabatulii să le aşede înaintea luî lehova
ne'ncetatu, de la tiiî luî Israelu, spre legă'J nieutu perpetuu. Şi •''acestea să fie ale luî
A aromi, şi ale liiloru luî, v cari să le mănânce
in locii sânţii; că aceste pre sânte sunt, cucenile luî din sacrificîele cu focii ale lui le
hova prin lege perpetuă.
Pedepsii pentru blasfemii; felurite legi.

10
11

12
13
14
15

Şi eşi intre fiii luî Israelu tiîulu 6re-cărei temei Israelitc, care era şi fiiîi alu.unuî
bărbaţii Egiptenii, şi eî se certară iu tabără,
tiîulu fenifd Israelite cu unii Israelitii. Şi
fiiulii feineei Israelite * blăsfemâ numele luî
lehova, şi-/w 'blăstcinâ; şi-lii •» aduseră pre elu
la Moisi; şi numele mumei era Salomita,
feta luî Dibri, din seminţia luî Danii; Şi-lu
* puseră pre elii supţii pa/â, ' până ce 'i se
va oţărî pedepsă dupre cuveutulu luî leho va. Şi lehova vorbi luî Moisi, dicendii:
Scote pre colii ce a blăstematii afară din
taberă, ca toţi ceî ce-/?î audiră să-şî '* pună
manele lorii pe capulu luî, şi să-lu ucidă
cu petre totă comunitatea, firii fiiloru luî
Israelu să li vorbescî, dicendii: Verî-ciue

j Deut. 51. 13. | c E«oii. 25. 30.
rl 1 Re*. 7. 48.
Pa. 78. 5, 6.
k \m. S.
2 Cron. 4. 19.
—
& 13. 11.
CapiM M.
Kbr. 9. *.
a Exoil. 27. 20, < Nani. 4. 7.
1 Cron. 9. 32.
n.
t Enoil. 31.8. &
2 Cron. 2. 4.
/ l Şam. 21. «.
3S». 37.

Mat. ia. 4.
Maro. 2. 26.
Lnc. 6. 4.
g Esocl. 39. 33.
Cap. R. 31. &

n. 22.
* Vor». 16.
i Iov 1. 5, II,
îi. & 2. 6, 9,

va blăstema pre Dumnedeulu şeii, acela 'şî
"va purta pecatulu şeii. Şi celii ce ° blăstema
numele lui lehova, acela să se oinore; cu
petre să-lu ucidă totă comunitatea, precumii
străiuulii aşa şi moscenulii; dacă va blăste
ma numele lui Ie/toca, să se omore.
'Şi dacă cine-va va lovi de morte pre
vr'iiuu omii, ar.ela să se omore. 7 Şi celu
ce va lovi de morte pre o vită să plăteseă
vita cu vită. Şi dacă cine-va va fi făcuţii
apropelui şeii ce-va vătămare; cumii a ""fă
cuţii elii, aşa s:i se facă şi luî: Frântură pentru frântură; ochiţi pentru ochiii; dinte pen
tru dinte; vătămarea făcută cuî-vade elu, ase
menea să se tacă şi luî. 'Celu ce lovesce de
morte o vită, să o plătescă; 'şi celu ce lovesce
de morte pre omii să se omore. u Asemenea
judecată să faceţî şi străinului şi moscenuluî;
că eii lehova sunt Dumnedeulu vostru.
Şi Moisi vorbi fiiloru luî Israelii, " ca să
scotă pre celu ce blăstema afară din tabe
ră, şi să-lu ucidă cu petre. Şi fiii luî Isra
elu făcură după cumu ordinase lehova luî
Moisi.

16

17
lB
19
20
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23

Aniilii sabaticii, ţi amilii jubileu.

SI lehova vorbi cu Moisi pe muntele Si- 25
uaî, diceudîi: Vorbesce fiiloru luî Isra- 2
elii, şi li di: Voi câudii veţî întră in pămeutulu, pre care eii vi-lu daii vouî, pămen
tulu să serbe/.e " repausu lui lehova : Şe*e 3
ani să semeni ogorulu teii, şi şese ani să
tai via ta, şi să aduni venitulii ei; Eru in 4
anula alii şeptelea să fie sabatti spre re
pausu pământului, sabatu să fie luî lehova ;
ogorulu teu să nu-lu semeni, şi via ta să nu
o tai. b Pre cele ce voru cresce singure de 5
la sine in urma secerişului să nu le aduni,
şi strugurii din via cea netăiată a ta să nu-î
culegi; anii de repausu să fie pămentulu!.
Şi fruptele acimtuî anii de sabatu alii pămen- 6
tuluî să servescă vouî spre nutrire, ţie şi
servului teii, şi servei tale, şi năimitului teii,
şi străinului teii, care petrece la tine, Şi 7
vitelorîi tale, şi fereloru din pămentulu teu,
toţii veuitulu luî va fi spre uutrire.
Şi să numeri ţie şi şepte sabate de anî, 8
adfcâ de şepte ori şepte anî, aşa ca cele
şepte sabate de anî să-ţi facă pntru-decî şi
noiie de anî. Atuncî să faci să resune trîrn- 9
biţa de jubileu iu luna a şeptea, in diua a
decea a luueî; "iu diua de espiare să faceţî
să resune trîmbiţa in toţii pămentulu vostru.

10.
1 n Dent. 1.1. 9. t
17. 7.
I»«. 8. 21.
j E»od. 18. 22.
u Cap. 5. 1. &
26.
20. 17.
* Num. 15. 34.
Num. 9. 13.
l E»od. 18. ÎS,
o 1 Reg. 21. 10,
10.
13.
Num. 27. 5. &
P». 71. IV, 18.
iUt. 12. 31.
36. 6, 6.

Muc. 3. 38.
Iar. 2. 7.

P Esod. «i. ia.
Num. 35. 31.
Deul. 19. 11,
12.
./ VPT8.

21.

r Bsod. 21. 24.
Deut. 19. 21.

Mat. 5. 38. &
Capulii 25.
7. 9.
a Vor». 18.
a Rnod. ii. 10.
llaod. 21. 33.
Vede cap. 26.
t Ver». 17.
34, 35.
ti Esod. 12. 49.
2 Cron. 36. 21.
Cap. 19. 34.
6 2 Ren. 19. 29.
Num. l.'i. 16. ! c Cap. 23. 24,
v Ver». 14.
27.

CAP. 25.
10 Şi să sânţiţî anulu alu c.incî-decelea, şi să
d prochîămaţî in ţeră libertate tuturora locuitorilorîi eî; jubileu să fie acesta vouî;
* rie-eare diu voi să se îutorcă la moşia sa,
11 şi fie-care să se îutorcă la uemiilu şeii. Ju
bileu să fie vouî acestu alu cinci-decelea anii ;
•'voi să na seinenaţi, nici să seceraţi cele de
In sine crescute ale acelui «n*/, şi nici stru
gurii viei lui celei netăîate să nu le adu12 naţi. Căci acesta este jubileu, sânţii să fie
vouî; 'de pe câmpii să-î mâncaţi fruptele
13 luî. * In acestu anii jubileu fie-care din voi
14 să se intorcă la moşia sa. Şi cându vindeţi f:e-va apropeluî vostru, seu cumpăraţi
ce-va de la apropele vostru, ' să nu nedrep15 tăţiţi uiiulii pre altulu: i Dupre uuinerulu
anilorii după jubileu să cumperi de la apro
pele teu ; ţi elu dupre uumerulu aniloru frup16 telorii s;i-ţî vendâ. Dupre mulţimea auiloru
să mărescî preţulu, ţi dupre împuţinarea aiiiloru să scadî preţulu; căci numerulu se
ce rişuriloru 'ţi viude elu.
17
Deci *uu vă nedreptăţiţi unulii pre altulu,
' ci tu să te temi de Dumnedeulu teu, că eu
lehova sunt Dumuedeulu vostru. w Că de veţi
l B împlini legile mele, şi veţi păzi judecatele
mele, şi veţi face pre ele, "fără temere
IM veţi locui in pămentulii acela. Şi pămentulu 'şi va da fruptulu seu, şi-/w ° veţi mânca
întru saţiu, şi veţî locui într'însulii iară
temere.
20
Şi de veţî dice: p Ce vomu mânca in anulu
alu şeptelea? eccă, «noi nu vomu semeua,
2 1 nici vomu culege venitulu nostru ! Eu voiu
r trămete preste voi bine-cuveutarea mea in
anulu alu şeselea, şi pămentvlă va produce
22 veniţii pentru trei anî. • Şi cândii. veţî se
meua voi in anulu alu optulea, veţî mânca
' din venitulu celu vechiu, până in anulu alu
noulea; până ce venitulu acestuia va sosi,
veţî mânca din celii vechiu.
23
Pănientulu să nu se vendâ de toţii;
că " alu meu este pâmentulu, şi voi siînteţl la
24 mine r străini şi nimernicî. Drepţii aceea,
voi in totu păinentulu moscenireî vostre, să
invoiţî dreptulu rescumperăreî pământului.
25 * Dacă fratele teu va sărăci, şi din moşia sa
va vinde, să vină » consângenulu seu celu mai
de aprope, şi să rescuuipere lucrulu celu
26 vendutu alu fratelui seu. Şi dacă care-va
nu are consângenii, şi-î dă mâna şi are d'ad In. «1. i. & i Ven. 17.
K3. 4.

Iar. *4. 8, 15.
17.
Loc. 4. 1».
t Ven. I».
Xvn* 94. 4.
f Ven. 5.

f Ver». 6, 7.
i Van. 10.
Cap. »7. M.
Sum. 36. 4.

m Cap. 19. .87.

Cap. 19. 13.
n Cap. »>. o.
Dout. 12. UI.
1 Şam ÎS. 3,
4.

PI. 4. a

Mic. t. i.
Prov. 1. 33.
1 Cor. t». 8.
Ier. 23. 6.
j Car- «. '«, o Ca|i. 2«. 5.
Ezer. 34. *ft,
i».
47. 28.
k Vara. U.
p
Mat. 6. 25, 31.
I Ven. 43.
Cap. 19. U, q Vem. 4, 5.
32.

junsu pentru rescumperare ; Atunci * elii să
socotescă anii de la vinderea, şi ceea ce va
întrece să întorcă înapoi aceluia, căruia veuduse, şi eră-şî să. se întorcă la moşia sa.
Şi dacă n'a găsiţii d'ajunsu spre a înapoia,
lucrul.»- Iul vendutu să reniână in mâna cumpă
rătorului până la anulu jubileu, ° şi in amdă
jubileu cumperătontlu să esă, şi vend£torulu
să reintre in moşia sa.
Şi dacă cine-va a vendutu casa de Iocuitu in cetate cu zidii, elu are dreptulu
a şî-o rescumpăra până la sfârşitulu anuluî vindereî sale; da, unu anu deplinii
elu are dreptulu de rescumperăre. Şi dacă acesta nu se va rescumpăra până la
împlinirea unui anii întregii, atuncea casa din
cetatea cu zidii va remâue de totu in mâna
celui ce o a cumpărata in'generaţiunile sale:
în amilii jubileu elu să nu esă din eu. Eru
casele de prin sate, cari n'au ziduri îraprejurii, acelea să fie socotite ca fondurile de
pămentu; vendetorulu să aibă dreptulu de
rescumpărare, şi cumperâtorulu să esă iu anulu jubileu. Şi câtii pentru cetăţile * Leviţiloru, Leviţiî să aibă drepţii perpetuu de
rescumperarea caseloru din cetăţile mosce
nireî lorii. Şi acela care va fi cumpăraţii o
casă de a Leviţiloru c să esă la jubileu din
casa veudută şeii din cetatea moşiei sale, căci
casele din cetăţile Leviţiloru sunt moşia
loru între fiii luî Israelu. Şi nici d câmpulu
cuprinsului d'imprejurulu cetăţilorii lorii să
nu-lu vendă, căci acesta este moşia perpetuă
a loru.
Şi cându fratele teii va scăpata, şi averea luî se va clăti lungă tine, atuncea ' dă-î
ajutoră, jie străinii seu niuiernicu; ca să
trăescă cu tine. -^Să nu iei de la d'însulii
nici camătă, nici dobendă, ci » te teme de
Dumnedeulu teu; ca fratele teu să trăescă
cu tine. Banii tei să nu-î dai cu camătă,
nici bucatele tale să-î împrumuţi cu dobendă.
* Eu svnt lehova Dumuedeulu vostru, care
v'amu scoşii pre voi din pămentulii Egiptului,
ca să vî dau pămentulii Canaanii, pentru
ca să fiu vouî Dumnedeu.
Şi 'de cumu-va fratele teii va scăpata hmga tine, şi elu se va vinde ţie, să nu-lu puni
pre d'însulii să-ţî facă muncă de sclavii. Ca
unii năimiţii, ca unu nimernicu să fie cu tine,
si până la anulu jubileu să servescă la tine.
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89.
Ufiut. 2S. 8.

» a Kog. 19. «i.
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2 (Jroo. 7. 20.
P». Oi. 1.
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P». 39. 12. & /. VitlcNuin.MA.
119. Iii.
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1 Pct. 2. 11.
los. 21.2. cto
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4. 4, 6.
Vetlu Kut 3.
3(i, 37.
i, 9, 1».
' e nput. 15. 7. 8.
l's. 37. 26. &
Ier. 32. 7, 8.
Vers. 50. M.
41. 1. & 112.
52.
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Vers. 13.
Prov. 14. 31.

Luc. n. 35.
Fapt. H. 29.
Itnm. 18. 10.
1 loan S. 17.
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N'eein. 5. 7.

Ps. 15. 5.
l'rov. 28. 8.
Ezec. 18. 8,
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41 Şi elu atuncea să esă de la tine, elu şi fiii
lui i împreună cu d'însulu, şi să se întorcâ
la familia sa, şi eră-şî să între *in moşia pă42 rintiloru seî. Că eî sunt l servii mei, pre cari
î-amu scoşii din pămentulu Egiptului; eî să
43 nu se vendă, precumii se vendu sclavii. m Tu
să nu-lu stăpânescî " cu asprime, ci să ° te
44 temi de Dumnedeulu teu. Şi servulii teu,
şi serva ta, pre cari voîescî a-î ave, să
fie din naţiunile cele d'împrejurulii vostru;
d'intr'aceste să vî cumpăraţi servi şi serve ;
45 Precumii şi d'intre p fiii nimerniciloru, cari
petrecu între voi, şi dintr'acestia vî puteţi
cumpăra; şi din familiele acelora, cari sunt
cu voi, pre cari î-au născuţii in pămentulu
vostru; şi aceştia potu fi in stăpânirea vos46 tră. Şi » să-î luaţi pre eî de moscenire fiilorîi voştri după voi, ca eî să-î moscenescă
drepţii stăpânire, si să-î aveţi pre eî de sclavi
in perpetuu; era câtu pentru fraţii voştri, fiii
lui Israelu, r nimenea să nu stăpânescă preste
fratele seu cu asprime.
47
Şi dacă unii străinii şeii unii nimernicii,
ce petrece cu tine, va ajunge la avere, şi
• fratele teu lungă d'însulu va sărăci, şi se va
vinde străinului ce locuesce cu tine, şeii ore48 cărei semirţiî din familia străină; După ce
acesta se va fi vendutu, are dreptulu de a se
rescumpăra ; unulii din fraţii seî 'Iii ' pote
49 rescumpăra : Şeii unchîulii seu, şeii fiîulii
unchiului şeii, 'Iii pote rescumpera ; seu altulu
ore-care consângenii din familia lui 'Iu pote
rescumpera; seu "elu însuşi, de'î va da mâna,
50 singurii pre sine se pote rescumpera. Atunci
elii să facă socotelă cu cumperătorulu seu, de
la anulii in care elu 'î s'a vendutu până la
amilii jubileu; şi banii vindereî sale să se
socotescă dupre numerulii anilorii, " ca şi dilele unui năimiţii ce arii fi foştii la d'însulu.
51 Şi dacă mai svnt încă mulţi ani, elii dupre
eî să înapoescă preţulu rescumpărăreî sale
52 din argiutulu vindereî. Şi dacă vorii fi pu
ţini ani până la anulii jubileu, elii să facă
socotelă cu d'însulu, si dupre numerulii anilorii să înapoescă preţulu rescumpărăreî
53 sale. Ca şi năimitulu de anu pe anii, aşa să
fie elii la d'însulu; să nu-lu stăpânescă cu
54 asprime înaintea ochiloru tei. Şi cându elii
prin nici unulu din aceste chipuri nu se va fi
rescumpăratu, x să esă in anulu jubileu, elu
55 şi fiii lui cu d'însulu. Că » ai mei servi svnt
i Eaod. 21. 3.
k Ver». i».
1 Veri. 55.
Rom. 6. 22.
1 Cor. 7. 23.
m Efes. 6. 9.
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n Vers. 46.
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Mal. 3. 5.
lua. 56. 3, 6.
Isa. 14. 2.
Vers. 43.
Vers. 25, 35.
Neem. 5. 5.
Vers. 26.
Iov 7. 1.
Isa. 16. 14. &

fiii lui Israelii, servii mei, pre cari î-amu
scosu din pămentulu Egiptului. Eii sunt lehova Dumnedeulu vostru.
Lege contra idololatriei ; făgăduinţ'i şi ameninţerî
profetice.

SĂ nu faceţi voiiî ° idoli, nici chipuri cîo- 26
plite, nici stâlpî să nu vî rădicaţi, nici
petre figurate să nu puneţi iu pămfintulu
vostru, pentru ca să vă prosterneţî înain
tea lorii: că eii sunt lehova Dumnedeulu
vostru.
*Sabatele mele să le păziţi, şi sauctua- 2
rulu meii să-lii sinstiţî; eu sunt lehova.
" Dacă voi veţi âmbla in legile mele, şi 3
veţi ţine ordinele mele şi le veţi face; dA- 4
tuncea eu vî voiii da ploîă la timpulu seu,
• şi pămentulu 'şi va da rodulu seu, şi ar
borii câmpului 'şi vorii produce fruptulu
lorii ; Şi 'trieratulu vostru va ţine până la 5
culesulu vielorii, şi culesulii vieloru va ajunge până la semenătură, şi 'pânea vostră
0 veţi mânca cu saţiii, şi *in pămentulu vos
tru veţi locui fără temere ; Şi •' voiu da pace 6
in acelu pămentu, ca •> voi să ve repausaţî, şi nu
va fi, cine să ve spăîmenteze; şi voiii perde
* ferele cele selbatice din acelii pămentu, şi
1 sabia nu va trece prin pămentulu vostru.
Şi voi veţi urmări pre neamiciî voştri, şi eî 7
vorii cade de sabia înaintea vostră. Şi "' cinci 8
din voi vorii urmări o sută, şi o sută din
voi vorii urmări dece mii; şi neamiciî voş
tri voru cade de sabia înaintea vostră. Şi 9
" intorcendu-mă spre voi, ° ve voiii face să cresceţî şi să vă îmmulţiţî ; şi voiii întări legă
mântul meii cu voi ; Şi voi veţi mânca p bucate 10
vechi, de anulii trecuta, şi pre cele vechi le
veţi scote afară d'inaintea celorii nouă ; « Şi 1 1
locaşulu meu 'Iii voiii pune între voi, şi sufletulii meu nu va rurî pre voi; 'Şi voiu 12
âmbla între voi, şi ' voiu fi Dumnedeulu vos
tru, şi voi 'mî veţi fi mie poporu. "Eu sunt 13
lehova Dumnedeulu vostru, care v'amii scosu
pre voi din pămentulu Egiptului, ca să nu
mai fiţi sclavii " lorii ; şi amu rupţii legătura
jugului vostru, făcendu-vă să âmblaţî cu capulu rădicaţii.
z Şi dacă voi nu mă veţi asculta, şi nu veţi 14
face aceste ordini; Şi dacă veţi »iepă- 15
da legile mele, şi sufletulu vostru va despreţui judecatele mele, încâtii voi să nu fa27, 28.
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CAP. 26.
ceţî tote ordinele mele, şi legămentulu cu
16 mine să-lu desfaceţî; Şi eu voiu face vouî
aceste; voiu trămete preste voi 'spaimă şi
"lângore şi friguri ferbinţî, cari vî vorii 'con
suma ochii, şi vî voru. face sufletulu a lâncedi, şi c semînţa vostră iu zndaru o veţi aemeua, că nenmiciî voştri o voru mânca pre
17 ea. Şi deu voiu îndrepta faţa mea contra
vostră, ca ' să fiţi bătuţi de neamiciî voştri ;
şi •''cei ce vă urescii voru domni preste voi; şi
» voi veţi fugi, fără ca cine-va să ve unnărescă.
18
Şi dacă nici după acestea nu veţi asculta
de mine, eu ve voiu pedepsi de * şepte ori
19 mai multu pentru păcatele vostre; Şi voiu
•' sfărima mândria putereî vostre ; şi i voiu face
ca cerîulu vostru să fie de ferii, şi pfimen20 tulu vostru de aramă. Şi * puterea vostră
se va consuma in zadarii, căci ' pămeutulu
vostru nu-şî va maî da rodulii seu, nici ar
borii pământului nu-şi voru da rodulu loru.
21
Şi voi dacă veţi âmbla mie totu in con
tra, şi nu veţi voi a asculta de mine, eu
voiu adăogi preste voi de şepte orî maî multe
22 plăgi dupre păcatele vostre : m Că voiii tră
mete asupra vostră ferele câmpului, cari să
ve lipsescă de copii, şi să vî perdă vitele
vostre, împuQinându-ve şi pre voî; şi " cără
rile vostre voru remâne deşerte.
23
Şi dacă voî nicî prin acestea ° nu vă veţi
îndrepta, ţi nu ve veţi întorce la mine, ci veţi
24 âmbla totu împotriva mea, f Şi eu voiii âm
bla împotriva vostră, şi vă voiu bate în
că de şepte orî maî multu pentru păca25 tele vostre. Şi ? voiu aduce asupra vostră
sabia, care va resbuna rumperea legâmentuluî; şi de ve veţi strînge in cetăţile vostre,
T voiu trămete preste voi ciumă; şi vă veţi pre26 da iu manele neamiciloru voştri; • Că vî voiu
frânge toegulu pâneî; şi dece femei voru coce
pânea vostră într'unu cuptoru, şi se va da
voui pânea vostră cu cumpena, şi 'veţi mân
ca, dară nu ve veţi sătura.
27
Şi " dacă voî uicî dup'aceste nu veţi as
culta de mine, ci veţi âmbla toţii împotriva
28 mea; Şi eu " cu furia âmbla-voiu împotri
va vostră, şi încă de şepte orî muî mulţii
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ve voiu pedepsi pentru păcatele vostre :
x Că veţi mânca chlaru carnea fiiloru voştri, 29
şi carnea feteloru vostre o veţi mânca. Şi 30
y voiii sfărima înălţimile vostre, şi voiu nimici
soriî-statuele vostre; şi ' voiii arunca cadavrele
vostre preste cadavrele idoliloru voştri, şi
sufletulu meuve va "urî pre voî. 6Şi cetă- 31
ţile vostre le voiu aduce la pustiire, şi c sanc
tuarele vostre le voiu pustii, şi nu voiii maî
mirosi rnirosu plăcuţii de la voî. d Da, eu 32
acestu pămentu 'Iii voiu pustii, de se voru
' mira de d'îiisulu neamiciî voştri, cari voru
locui într'însulu. Şi •''pre voî vă voiu răsipi 33
între naţiuni, şi voiii scote sabia in urma
vostră, şi pămeutulu vostru se va face pustiiţi,
şi cetăţile vostre deşerte. » Atunci acestu pa- 34
menţii se va bucura de sabatele sale in tote
dilele câtu va remâne pustiiu, şi până ce veţi
fi voî in ţera neamiciloru voştri ; atuncea pă
meutulu se va repausa şi se va bucura de
anii seî sabatici. Tote dilele câte va remâne 35
pustiiţii va repausa, pentru câtu nu a repausatu in * anii voştri sabatici, cându locuîaţî voî într'însulu.
Şi celoru rămaşi d'intre voî, * voiu aduce 36
moliciunea in anima loru in ţerele neami
ciloru lorii ; şi va goni pre eî •> suuetulii frundeî ce se mişcă; şi voru fugi, ca cumu fugii de
sabia; şi vorii cade, negonindu-î nimenea.
Şi *unulu va cade preste celu-1-altu ca d'inain- 37
tea săbiei, negonindu-î nimenea ; şi * nu veţi
pute sta înaintea neamiciloru voştri. Şi voî vă 38
veţi perde între naţiuni, şi pămentulu nea
miciloru voştri ve va mânca. Şi cei ră- 39
maşî d'intre voî m se voru perde pentru fărăde-legile loru prin ţerele neamiciloru voştri;
şi încă şi pentru fâră-de-legile părinţiloru
loru cu d'înşiî se vorii perde. " Şi atunci eî 40
de'şî vorii mărturisi nedreptatea loru, şi ne
dreptatea părinţiloru lorii, peutru păcatele
cari au făptuiţii împotriva mea ; (De aceea 41
şi eu amu âmblatii in contra lorii, şi î- amu
adusu in pămentulu neamiciloru loru, ca să
vedu dacă anima loru ° cea necircumcisă se
va p umili, şi el voru accepta pedepsa păcatului
loru) ; Atunci şi eii 'mî voiu » aduce aminte 42
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de legămentulu meii cu lacobu şi de legă
mentulu meu cu Isaacii; încă şi de legă
mentulu meu cu Abraamu 'mî voiu aduce
aminte; chîaru şi de rpămentu 'mî voiu aduce aminte.
* Şi acelu pămentu va fi părăsiţii de d'însiî, şi se va bucura de sabatele luî, remăindă pustiiţii pentru eî; şi eî vom accepta
pedepsa păcatului loru pentru aceea, pen
tru că eî au f lepădată judecatele mele, şi
legile mele le-au urîtu sufletulii lorii. Dară
şi cându eî vorii fi in pămentulu neamiciloru
lorii, " nu voiu lepăda pre eî, şi nu-î voiii urî in
atâta, ca să-î nimicescă de totă, şi să strică
legămentulu meu cu d'înşiî; că eu lehova
sunt Dumnedeulă lorii. Dară "pentru eî 'mî
voiu aduce aminte de legămentu cu strămoşii
loru, pre * cari i-amu scoşii din pămentulu
Egiptului y înaintea ochiloru naţiuniloru, pen
tru ca să fiu loru Dumnedeu, eu lehova.
* Acestea sunt statutele, şi judecatele, şi
legile, pre cari le-a aşedatu lehova între
sine şi între fiii luî Israelu ° pe muntele Sinaî
prin mâna lui Moisi.
Legi pentru voturi şi iţecimt.

27 Ol lehova vorbi luî Moisi, dicendu: Vor2 1^ besce fiiloru luî Israelu, şi li di: ° Dacă
cine-va va face votii însemnată, inşii aceia
3 să fie dupre estimarea ta a luî lehova. Şi
estimarea ce o vei face pentru partea băr
bătescă de la vrăstă de duoă-decî de anî
până la şese-decî de anî, estimarea ta va fi
de cincî-decî de sicii de argintii, * dupre si4 ciulă sanctuarului. Şi de va fi parte fe
meescă, estimarea ta va fi de treî-decî de
5 sicii. Şi dacă este de la cincî anî până la
duoă-decî de anî, estimarea ta va fi pen
tru partea bărbătescă duoă-decî de sicii;
eră pentru partea femeescă de dece sicii.
6 Şi de va fi de la o lună până la cincî anî,
estimarea ta va fi pentru partea bărbătescă
de cincî sicii de argintă ; eră pentru partea fe
meescă estimarea ta va fi de trei sicii de
7 argintă. Şi de va fi de şese-decî de anî
seu maî susă, de va fi parte bărbătescă, es
timarea ta va fi de cincî-spre-dece sicii ; eră
8 pentru parte femeescă dece sicii. Şi de va
ti maî scăpătată de câtă estimarea ta, pre
acela să-lă pună înaintea preutuluî, şi preutulă să-lă estimeze; dupre îndemânarea celui
ce a făcută votulu să-lă estimeze preutulu.
9
Şi dacă votulu ca fi din vite, din cari se
aduce sacrificiu luî lehova, tote câte d'iu10 tr'însele se daă luî lehova sânte să fie. Elu
r
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nu o va schimba, şi nici va pune alta in loculii
eî, nici bună pentru rea, nici rea pentru bună;
şi daca cumii-va va pune o vită pentru altă
vită, atâtu acesta câtu şi cea-1-altă, care a
foştii pusă iu locu-î, sânte să fie. Şi dacă votulii cui-va va fi din vitele necurate, din
cari nu se aduce sacrificiu luî lehova, atuncî elii pre acea vită să o pună înain
tea preutuluî; Şi preutulu să o estimeze, dupre cumii va fi bună şeii rea; câtu
o vei preţui, o preute! atâta va face. "Şi
dacă va voi să o rescumpere, elii să adaogă
a cincîa parte din preţuia eî preste esti
marea ta.
Şi dacă 'şî va consacra casa sa luî Iehova, să o estimeze preutulu, dupre cumii
va fi bună seu rea; in câtii o va estima
preutulii, aşa să rămână. d Şi dacă cehi ce
a dăruiţii va voi să-şî rescumpere casa sa,
să maî adaogă a cincîa parte preste argintulii estimăreî tale, şi să fie a luî.
Şi dacă cine-va va consacra luî lehova
din câmpulu moşiei sale, estimarea ta să
fie dupre semînţa sa; unii gomerii de semînţa de ordu se va preţui cu cincî-ţlecî si
cii de argintii. Dacă 'şî va consacra câmpulii
seu tocmai din anulu jubileu, preţulu Iul să
rămână dupre estimarea ta. Şi dacă elu
'şî va consacra câmpulii seu după jubileu,
preutulu să-î e socotescă argintulii luî dupre
numărulu anilorii, cari maî suntii până la
anulu jubileu, şi suma acesta să o scadă
din estimarea ta. -^Şi dacă celii ce a consacratii câmpulu va voi să-lu rescumpere,
elu să adaogă încă a cincîa parte preste
argintulii estimăreî tale, şi să-î rămână luî.
Şi dacă elu nu voesce să-şî rescumpere campulu, şeii acelu câmpii să se vendă altui oinii,
nu se maî pote rescumpera. Şi acelu câmpii,
» cându in anulu jubileu va eşi, să fie sacru
luî lehova ca unii câmpii h consacraţii lui
Dumnezeii ; să fie * moşia preutuluî.
Şi dacă cine-va consacră luî lehova unu
câmpii de d'însulii cumpărata, care nu este
din câmpulu J moşiei sale ; * Preutulu să-î socotescă preţulu estimăreî tale până la anulu jubileu; şi elii pre acea estimare a
ta să o dee toţii intr'aceeaşî di, ca lucru
consacraţii luî lehova. 'In anulu jubileu
câmpulu să se intorcă la însuhi de la care elu
l'a cumpărata ; la acela alu căruia ţi ente
stăpânirea fonduluî. Şi totă estimarea ta
să fie dupre siclulii sanctuarului ; siclulii să
fie de m diioă-decî de ghere.
Eru pre celii " ânteiu-născutu alu vitelorii,
28.
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CAP. 1.
care prin ânteîatatea nascereî sale este a luî
lehova, pre acesta nimenea să nu-lu potă
consacra, fie bou seu mnelu seu ţîapu, că a
27 luî lehova este. Şi de va fi d'intre vitele cele
necurate, să-Zw rescumpere dupre estimarea
ta, mai "adâogindu pe deasupra şi a cincîa
parte; şi dacă nu va voi a-lu rescumpera, să
se vendă dupre estimarea ta.
28
f Şi nici unu darii interdisu, pre care cine
va l'a consacraţii luî lehova cu interdicţii,
din tote câte are elu moscenite, fie omeni,
fie vite, seu câmpii, acestea să nu se potă
vinde, nici rescumpera ; că totu lucrulii con
sacraţii cu interdicţii este pre sânţii luî le29 hova. * Nicî unu interdisu, consacraţii cu in
terdicţii d'intre omeni, nu se pote rescum
pera, ci să se omore.

Şi T totă decimea pământului şi din semintă pământului ţi din fruptulu pomiloru
a luî lehova este ; lucru, consacraţii luî leho
va este. ' Şi dacă cine-—i va voi să rescumpere cdtu-va din decimea sa, acela să maî
adaogă încă a cincîa parte. Şi totă decimea din ciredă şi din turmă, şi din tote
câte ' petrecu pe supţii toegii, a ^ecea parte
să fie sântă luî lehova. Să nu se alegă nici
cea bună nici cea rea ; * să nu se pună una
pentru alta ; şi dacă se va pune una pentru
alta, ţi vita schimbată şi cea in loculii ei
pusă să Tfie lucru sânţii ; nu se va pute res
cumpera.
" Acestea sunt legile, pre cari le dădu Iehova luî Moisi pe muntele Sinaî pentru
fiii luî Israelu.
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NUMERI1.
A PATRA CAETE A LUI MOISI.
Numerarea Israelifilorti dupre familie, Leviţti fiindtt lăsaţi de'o parte.

"2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

I lehova vorbi luî Moisi " in pustiîulu Si
naî, * in cortulu întrunireî, in ânteia <fi a
luneî a duoa, intr'alii duoileaanu după eşirea
lorii din pămentulu Egiptului, dicându: "Numeraţî capetele iutregoî comunităţi a fiilorii
lui Israelu, dupre fomiliele loru, dupre casele
loru părinţescî, dupre numerulu uumiloru, pre
toţi bărbaţii dupre capetele lorii ; De la duoedecî de ani ai maî susu, pre toţii celu ce pote
eşi la oste m Israelu, numeraţi-î pre ei dupre cetele loru, tu şi Aaronu. Şi să fie cu
voi câte unii bărbaţii din fie-care seminţia,
unii bărbaţii, capii alu casei sale părinţescî.
Şi acestea sunt numile aceloru bărbaţi,
cari să steîe cu voi: Din Rubenii: Eli/urii. fiîulu luî Şedeuru. Din Simeonii: Şelumielu, fiîulu luî Ţurişadai. Din Iuda:
Nahşon, fiîulu luî Aminadabu. Din Isacharu:
Netaneelu, fiîulu luî Ţuaru. Din Zabulouii:
Eliabii, fiîulu luî Helonii. Din fiiî luî losefu :
dia Efraimu: Elişaina, fiîulu luî Amihudii.
Din Manasse: Gamalielii, fiîulu luî Pedazurii.
Din Beniaminu: Abidanu, fiiulii luî Gbidoni. Din Danii: Ahieseru, fiîulu luî Amişaddaî. Din Asseru: Pagielii, fiîulu luî 0chranu. Din Gadu: Eliasafii, fiîulu luî dDe-

o Vtri.ll, IS, 13. | T Puc. 88. 28.
f Vrrv XI.
Num. 18. 81,
Io.. 6. 17,18, ! M.
i Cron. 31.5,
H.
6, 18.
« Şam. ÎI. i, 3. i

Neom. 13. 12.
Mal. 3. 8, 10.
• Vers 13.
t Vede Ier. 33.
18.

Bioc. 20. 37.
Mic. 7. 14.
u Vers. 10.
v Ctp. 86. 46.

huelu. Din Neftali: Ahira, fiîulu luî Enanii. • Aceştia sunt cei aleşi de comunitate,
i maî marii intre seminţiele părinţiloru lorii,
'capi aî miiloru luî Israelu.
Şi Moisi şi Aaronu luară pre aceşti bar| baţi, cari au foştii a-nume numiţi; Şi la anteia ţft a luneî a duoa adunară totă comuj nitatea; şi se inscriseră in registre dupre
familiele lorii, dupre casele loru părinţescî
dupre numerulu, numilorii, de la duoe-decî
de ani şi maî susu dupre capetele lorii. Dupre cumii ordinase lehova luî Moisi, aşa elii
'î numerâ in pustiîulu Sinaî.
Şi fiii luî Rubenu, a ânteiu-născutuluî
luî Israelu, dupre gener&ţiunile lorii, dupre
familiele lorii, dupre casele lorii părinţesci,
dupre numerulu numiloru, ţi dupre capetele
lorii; toţî-cei de partea bărbătescă de la
duoe-decî de ani şi maî susu, toţi cari pu
teau eşi la oste; Ceî numeraţi aî loru din
seminţia luî Rubenii erau: patru-deci şese
miî cinci sute.
D'intre fiii lui Simeonii, dupre generaţiunile lorii, dupre familiele lorii, dupre casele
lorii păriuţescî, cei numeraţî aî lorii dupre
numerulii numilorii, dupre capetele lorii,
NUMERll
Capulă 1.
a Esod. 19. 1.

l

Cap

10. 11,

» Esod. 25. 22.
c Esod. 30. 12.
& 38. 26.

15
16

17
18

19
20

21
22

Cap. 26. 2, 63, l t Cap. 7. 2.
fii.
l Cron. 27. 16.
2 Şam. 24. 2. / Eaod. 18. 21,
l Cron. 21. 2.
25.
d Cap. 2. 14.
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23
24

25
26

27
28

29
30

31
32

33
34

35
36

37
38

NUMERlI.

toţî-ceî de partea bărbătescă de la duoedecî de anî şi maî susu, totî cari puteau eşi la
oste; Ceî numeraţî aî loru din seminţia luî
Simeonii erau: cincl-decî şi noue mii trei sute.
D'intre fiii luî Gadu, dupre generaţiunile
lorii, dupre familiele loru, dupre casele loru
părinţescî, dupre uumerulu numiloru, de
la duoe-decî de anî şi maî susu, toţi cari
puteau eşi la oste; Ceî numeraţî aî loru
din seminţia luî Gadu erau : patru-decî şi cinci
miî şese sute ciucî-decî.
D'intre fiii luî Iuda, dupre generaţiunile
loru, dupre familiele lorii, dupre casele lorii
părinţescî, dupre numerulu numiloru, de
la duoe-decî de anî şi nmî susu, toţi cari
puteau eşi la oste; Ceî numeraţî aî lorii
din seminţia luî Iuda erau : şepte-^ecî şi pa
tru miî şese sute.
D'intre fiii luî Isacharu, dupre generaţi
unile loru, dupre familiele loru, dupre ca
sele loru părinţescî, dupre numerulu numi
loru, de la duoe-decî de anî şi maî susu,
toţi cari puteau eşi la oste; Ceî numeraţî
aî loru din seminţia luî Isacharu erau : cincidecî şi patru miî patru sute.
D'intre fiii luî Zabulonu, dupre genera
ţiunile lorii, dupre familiele loru, dupre ca
sele loru părinţescî, dupre numerulu numi
loru, de la duoe-decî de anî şi maî susu,
toţi cari puteau eşi la oste; Ceî numeraţî
aîloru din seminţia luî Zabalonuemw: ciucîdecî şi şepte miî patru sute.
D'intre fiii luî losefu: fiii lui Efraimii,
dupre generaţiunile loru, dupre familiele
loru, dupre casele loru părinţescî, dupre
numerulu numiloru, de la duoe-decî de anî
şi mai susii, toţi cari puteau eşi la oste; Ceî
numeraţî aî lorii din seminţia luî Efraimii
erau: patru-decî miî cinci sute.
D'intre fiii luî Mânase, dupre generaţi
unile loru, dupre familiele loru, dupre ca
sele lorii păriuţescî, dupre numerulu nu
miloru, de la duoe-deci de ani şi mai susu;
toţi cari puteau eşi la oste ; Ceî numeraţî
ai lorii din seminţia luî Mânase erau: treî-decî
şi duoe miî duoe sute.
D'intre fiii luî Beniaminu, dupre generaţiimile lorii, dupre familiele loru, dupre
casele loru părinţescî, dupre numerulu nu
miloru, de la duoe-decî de anî şi maî susu,
toţi cnri puteau eşi la oste ; Ceî numeraţî
aî loru din seminţia luî Beniaminu erau : treîdecî şi cinci miî patru sute.
D'intre fiii luî Danii, dupre geueraţiunile
loru, dupre familiele loru, dupre casele
lorii părinţescî, dupre numerulu numiloru, de

g Cap. -'ti. 64. | î Cap. 2. 33. Ve- j Cap. ă. 33. i \
ElOii. 38. 26. j de Cap. 3. & | 26. 62.
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Cron.
n.
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Cap.
3.
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8.
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37. Cap. 2. 32.
4. 15, 25, 26, |
II. 6.
& 26. 51.

*T,~XÎ.
Cap. 3.23, 29,
35, 38.
Cap. 10. 17.
21.

la duoe-decî de anî şi maî susu, toţi cari
puteau eşi la oste; Ceî numeraţî aî loru
din seminţia luî Danii erau: şese-jlecî^jii
duoe mijLşepie sute.
D'intre fiii luî Asseru, dupre generaţiunile loru, dupre familiele loru, dupre casele
lorii părinţescî, dupre numerulu numiloru,
de la duoe-decî de anî şi maî susu, toţi
cari puteau eşi la oste; Ceî numeraţî ai
loru din seminţia luî Asseru erau : patrudecî şi una miî cinci sute.
D*intfe~~fiil~luî Neftali, dupre generaţiuuile loru, dupre familiele loru, dupre ca
sele loru părinţescî, dupre numerulu numi
loru, de la duoe-decî de anî şi maî susu ;
toţi cari puteau eşi la oste ; Ceî numeraţî
aî lorii din seminţia luî Neftali erau: cincîdecî şi trei de miî patru sute.
y Aceştia sunt ceî numeraţî, pre cari Moisi
şi Aaronii 'î numerară, împreună cu maî
marii luî Israelu, duoî-spre-dece bărbaţi,
câte unulu de casa sa părinţescă. Aşa
toţi ceî numeraţî d'intre fiii luî Israelu, dupre
casele lorii părinţescî, de la duoe-ţlecî de
anî şi maî susu, toţi acei cari puteau eşi
la oste in Israelu; Toţi ceî uumeraţî fură :
* şese sute şi trei miî cinci sute cincî-decî.
Eru 'Leviţiî dupre seminţia părinţilorii
loru nu fură numeraţî intr'acestia. Că lehova vorbise luî Moisi, ^icendu : J Numai pre fiii
luî Levi să nu-î numeri, şi să nu numeri ca
petele lorii intre fiii luî Israelu ; * Ci tu să
aşedî pre Leviţî preste locaşulu mărturi
ei şi preste tote uneltele luî, şi preste tote
câte sunt ale luî; aceştia să porte locaşulii
şi tote uneltele luî, şi eî să servescă intr'însulu, şi să 'tăberescă imprejurulu locaşului.
'"Şi cându va pleca locaşulii, Leviţiî să-lu desfacă; şi cându locaşulii se va opri, Leviţiî
să-lu aşede ; şi " nelevitulu, care se va apropia de cTinsulu, să se omore. Şi fiii luî
Israelu să tăberescă ° fie-care in tabera sa,
şi fie-care dupre stegulii luî, dupre cetele
loru. p Şi Leviţiî să tăberescă imprejurulu
15caşuluî mărturiei, ca să nu vină * mânia
preste comunitatea fiiloru luî Israelu; rşi
Leviţiî să păzescă cele de păzitii ale loca
şului mărturiei. Şi fiii luî Israelu făcură
tote, după cumii ordinase lehova luî Moisi,
aşa făcură.
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Posiţiunea celoră duoe-spre-$ece seminţii imprejuruM taberei, şi ronduela călătoriei loră.

SI lehova vorbi lui Moisi şi luî Aaronii, £
dicendu: ° Fie-care din fiii luî Israelu 2
supţii stegulu seu, la semnulu casei sale păn Cap. 3. 10, .->».
& 18 23.
o Cap. 2. 2, 34. ,
r
p Vera. 50.
q Lev. 10. 6.

Cap. 8. 19. &
11). 46. & 18. 5.
l Şam. 6. 19.
Cap. 3. 7, 8. &

8. 24, î\ 26.
& 18. 3. 4, 5.
* 31. 30. 47
l Cron. «3. 32.

2 Cron. 13. 11.
Capulii 2.
a Cap. 1. 52.

CAP. 2, 3.
rinţescî, sătaberescâ; M'inaintea cortului întrunireî jurii imprejuru să tăberescă.
3
Şi despre resăritu, spre ostii, şă-şî pună
stegulu taberei sale Iuda dupre ostile sale;
şi mai mnrele fiiloru lui Iuda să fie "Nahşonu,
4 fiîulu lui Aminadabu; Şi oştea luî şi ceî
numeraţî aî luî fură: şepte-decî şi patru miî
5 şese sute. Şi lungă d'însulu să tăberes
că seminţia luî Isacharii ; şi maî marele fiîloru luî Isacharu să fie Nataneelu, fiîulu luî
6 Ţuaru ; Şi oştea luî şi ceî numeraţî ai luî
fură: cincî-decî şi patru miî patru sute.
7 Apoi seminţia luî Zabulonu; şi maî marele fiiloru luî Zabulonu săfie Eliabii, fiîulu luî He8 Ionii ; Şi oştea luî şi ceî numeraţî aî luî cincî9 deci şi şepte miî patru sute. Toţi ceî nu
meraţî din tabera luî Iuda: o sută optîidecî şi şese miî patru sute, dupre ostile
lorii ; d aceştia să plece ânteiu.
10
Despre medă-di stegulu taberei luî Rubenu
ea fie dupre ostile sale ; şi maî marele fiilorii
luî Rubenu să fie Elizuru, fiîulu luî Şedeurii ;
1 1 Şi oştea luî şi ceî numeraţî aî luî fură : pa12 tru-deci şi şese miî cinci sute. Şi lungă
d'însulu să tăberescă seminţia luî Simeonu;
si maî marele fiiloru luî Simeonu să fie Şe13 lumielu, fiîulu luî Ţurişaddai ; Şi ostile luî
şi ceî numeraţî aî luî fură: cincî-decî şi niioe
14 miî trei sute. Apoi seminţia luî Gadu, şi
maî marele fiiloru luî Gadu să fie Eliasafu, fi15 iulii lui Rehuelu; Şi ostile lui şi ceî numeraţî
aî luî fură: patru-decî şi cinci miî şese
16 sute cincî-decî. Toţi ceî numeraţî din ta
bera luî Rubenu: o sută cincî-decî şi una
miî patru sute cincî-decî, dupre ostile lorii ;
'şi aceştia să plece alu duoîlea.
17
'Atuncea să plece cortulu întrunireî cu ta
bera Leviţiloru in medî-looulu celoru-l-alte ta bere; dupre cumu aii foştii tăbărâţi, aşa să ple
ce, fie-care la loculu seu şi suptu stegulu şeii.
18
Despre apusu să fie stegulu taberei luî
Efraimu dupre ostile sale; şi inaî marele fiiloru
lui Efraiinu «â .fie Elişama, fiîulu luî Ami19 budu; Şi ostile luî ceî numeraţî aî luî
20 fură: patru-decî mii cinci sute. Şi lungă
d'însulu seminţia luî Manasse; şi maî marele
fiiloru luî Manasse să fie Gamalielu, fiiulu
21 luî Pedahsuru; Şi oştea lui şi ceî nume
raţî aî luî fură: treî-decî şi duoe miî duoe
22 sute. Atunci seminţia luî Benianimii ; şi
maî marele fiiloru luî Beniaminu să fie Abi23 danu, fiiulu luî Ghidoni; Şi ostile luî şi
ceî numeraţi aî luî fură: treî-decî şi cinci
24 miî patru sute. Toţi ceî numeraţî din ta
bera lui Efraimu: o sută optii miî o su
HM. S. 4.
e Cat. 10. 14.
Bat 4. 80.
1 Cron. î. 10.
Mat. 1. 4.

Lac. 3. 33, 33.
d Cap. 10. 14.
e Cap. 10. 18.
/ Cap. 10. 17,
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ti Cap. 10. îi.
h C»p. 10. 25.
t Baod. 38. «6.
Cap. 1. 46. &

11. 21.
; Cap. 1. 47.
* Cap. 24. 2, 5.
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tă, dupre ostile lorii ; » şi aceştia să plece
alii treilea.
Despre medă-nopţiî să fie stegulu tabereî luî Danii; şi maî marele fiiloru luî Danu
săfie Ehiezeru: fiîulu luî Amişaddai; Şi ostile luî şi ceî numeraţî aî lui fură : şese-decî
şi duoe miî şepte sute. Şi lungă d'însulu
să tăberescă seminţia luî Asseru; şi maî
marele fiiloru lui Asserii să fie Paghielu, fi
îulu luî Ocranîi; Şi ostile lui şi ceî numeraţî aî luî fură : patru-decî şi una miî cincîsute. Apoi seminţia luî Neftali; şiinaîmarele fiiloru luî Neftali, să fie Ahira fiîulu luî
Enanu ; Şi ostile luî şi ceî numeraţî aî luî
fură : cincî-decî şi treî miî patru sute. Toţi ceî
numeraţî din tabera luî Danu fură : o sută
cincî-decî şi şepte miî şese sute; * aceştia
să plece maî pe urmă cu stogurile lorii.
Aceştia sunt ceî numeraţî d'intre fiii luî
Israeu, dupre casele lorii păriuţescî ; f toţi
ceî numeraţî din taberele dupre ostile lorii:
şese sute şi treî miî cinci sute cincî-decî.
Erîi J'Leviţiî nu fură numeraţî intre fiii luî îsraelii ; dupre cumu ordinase lehova luî Moisi.
Şi fiii luî Israelu făcură tote, după cumu oroinase lehova luî Moisi; *astu-felu taberâră
dupre stegurile lorii, şi astu-felu plecară,
fie-care dupre familia sa, dupre casa sa pă-inţescă.
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Preuţti şi Leviţiî; alegere şi funcţiunile lorii, ţi
enumerarea loră dupre familii.

SI acestea sunt generaţiunile luî Aaronu 3
şi ale luî Moisi, in diua cându vorbi
lehova cu Moisi pe muntele Sinaî. Şi a- 2.
cestea sunt numile fiiloru luî Aaronu: ° celu
ânteiu-născutu Nadabu; apoi Abihu, Eleazaru şi Itamaru. Acestea sunt numile fii- 3
lorii luî Aaronu, ale * preuţilorii celoru unşi,
cari fură consacraţi la preuţiă. ' Şi Nadabu 4
şi Abihu muriră înaintea luî lehova, cându
aduseră focu străinii luî lehova in pustiîuli't
Sinaî, şi eî n'avură copii: şi pentru aceea
preuţiră Eleazarii şi Itamaru supţii Aaronu
părintele lorii.
Şi lehova vorbi luî Moisi, dicendu: ''A- 5 6
propiă seminţia luî Levi, şi o pune înain
tea luî Aaronu, preutulu, ca să-î servescă ;
Şi să păzescă cele de păzitu ale luî, şi ce- 7
le de păzitu ale intregeî comunităţi, înain
tea cortului întrunireî, făcendu ' servicîulu
locaşului. Şi să păzescă tote uneltele cortu- 8
luî întrunireî, şi cele de păzitu ale fiiloru luî
Israelu, făcendu servicîulu locaşului. Şi -^să 9
dai pre Leviţî lui Aaronu şi fiiloru luî ; acesOapulă S.
a Eiod. R. 23.
6 Eaod. 28. 41.
Lev. 8.

c Lev. 10. 1.
Cap. 26. 61.
1 Cron. 24. 2.
d Cap. 8. 6. k

18. 2.
e Vede Cap. 1.
M. & 8. 11,

15, 24, 26.
/ Cap. 8. 19. *
18. li.

NUMERI!

116

tia sunt luî cu totulu daţi d'intre fiii luî Is10 raelu. Şi pre Aaronu şi pre fiii seî să-î
ronduescî, » ca să păzescă preuţia loru ; şi
dacă unii * laicii ore-care se va apropia, să
se omore.
11 12
Şi lehova vorbi luî Moisi, dicendu : fie
ce! ''Eu pre Leviţî î-amu luaţii d'intre fiiî
luî Israelu in loculu a toţii ânteiu-născutulu, carele deschide matricea intre fiiî luî
13 Israelu; deci Leviţiî ai mei svnt. Ca alii
meii este •> toţii ânteiu-născutulii; *in diua cându
bătuiu eu pre toţii ânteiu-uăscutulii in pămentulu Egiptului, 'mî consacraiii eii toţii
ce este ânteiii-născutu in Israelu, de la omu
până la vită; aî meî sunt; Eu svnt lehova.
14
Şi lehova vorbi luî Moisi in pustiîulu
15 Sinaî, dicendu: Numeră pre fiiî luî Levi
dupre casele loru părinteşti, dupre fami
liele lorii; pre 'toţii celîi de partea bărbă
tescă de o lună şi mai susu sa numeri pre
16 eî. ,Şi Moisi 'î numerâ dupre cuveutulu
17 luî lehova, cumii 'î se ordină. Şi "ace
ştia sunt fiiî luî Levi dupre numile loru:
18 Gherşonu şi Kohatu şi Merari. Şi acestea
svnt numile fiiloru luî Gherşonu, dupre fa1 9 miliele lorii : B Libni şi Şimeî. Şi fiiî luî Ko
hatu dupre familiele loru : ° Amramu şi Iţe20 haru, Hebronu şi Uzielii. f Şi fiiî luî Merari
dupre familiele lorii erau: Mahli şi Muşi;
aceste sunt familiele lui Levi dupre casele
loru părinţescî.
21
Din Gherşouii eşi familia Libniţilorii şi
familia Şimeiţilorii ; acestea svnt familiele
22 Gherşoniţiloru. Ceî nurneraţî aî acestora
dupre numerulii tuturoru celorii de partea
bărbătescă de o lună şi maî susii : cei numeraţî aî acestora fură : şepte mii cinci su23 te. * Familiele Gherşoniţiloru tăberâră in do24 sulii locaşuluî, despre apusii; Şi maî mare
le casei părinţescî a Gherşoniţiloru fu E25 liasapii, fiîulii lui Laelii. Şi rcele de păzitii
ale fiilorii luî Gherşonu in cortulu întrunire!
era: 'Locaşulu şi 'cortulu, "acoperimentulu
luî şi " covorulu de la uşa cortului întruui26 rei, * Şi perdelele curţii, şi » acoperementulu
de la uşa curţii, cari svnt pe lungă locaşu
şi pe lungă altarii jurii imprejuru, şi 'funiele luî peutru totu servicîulu luî.
27
° Şi din Kohatu eşi familia Amramiţilorii,
şi familia Iţehariţilorii, şi familia Hebroniţiloru, şi familia Uzieliţiloru. Acestea svnt
28 familiele Kohatiţilorii; Cari dupre numerulii
tuturoru celorii de partea bărbătescă de o
lună şi maî susii, erau optu miî şese sute,
g Cap. 18. 7.

i j Esod. 13. 2.

| i Vers. 39.

| n Esod. 6. 17.

cari păzîaii cele de păzitii ale sanctuarului.
& Familiele fiilorii luî Kohatu tăberâră de laturea locaşuluî despre medă-di; Şi maî
marele casei părinţescî a familiei Kohatiţilorii fu Elizafanii, fiîulu luî Uzielii.
Şi "cele de păzitii a loru erau: dChivotulii, şi 'mesa, şi •''policandrulu, şi «altarele,
şi uneltele sanctuarului, cu cari 'şî făceau
eî servicîulu; şi Aperdeua, şi tote ce servescu la ea. Şi muî marele maî marilorii
j preste Leviţî, Eleazaru, fiîulu preutuluî Aa
ronu, să aibă privighîarea preste cei cu pa
za sanctuarului.
Din Merari «fi familia Mahaliţiloru şi familia Muşiţilorii: Acestea svnt familiele din
Merari. Şi cei numeraţî aî lorii, dupre numerulii tuturoru celorii de partea bărbă
tescă de o lună şi maî susii erau: şese mii
diioe sute. Şi Ţuri^lii, fiîulu. luî Abihaihii
fu maî marele casei părinţescî a familiei
luî Merari; 'aceştia tăberâră de lăturea lo
caşuluî despre medă-nopte. Şi J paza cu care
fură insărcinaţî fiiî luî Merari era: scându
rile locaşuluî, şi perghiele luî, şi stâlpii luî,
şi picîorele luî, şi tote uneltele luî, şi tote
ce servescu la elu; Şi stâlpii curţii jură
imprejuru, şi picîorele lorii, şi ţeruşiî lorii,
şi funiele loru.
* Şi cei ce tăberâră d'inaiutea cortului
întruuireî din partea de d'iuaiute a locaşului,
despre ostii, fură Moisi, şi Aaronu cu fiiî seî,
1 cari păzîaii cele de păzitii ale sanctuarului,
min loculu pazei fiiloru luî Israelu; şi "nepreutulu ce se va apropia să se omore. ° Toţi
cei nurneraţî din Leviţî, pre cari Moisi şi
Aaronu 'î numerară dupre familiele lorii, du
pre cuventulu luî lehova: Toţî cei de par
tea bărbătescă de o lună şi maî susii erau:
diioe-decî şi diioe miî.
Şi lehova disc luî Moisi : p Numt-ră pre
toţii âuteiu-uuscutuln, pre celu de partea
bărbătescă d'intre fiii luî Israelu, de o lună
şi maî susii, şi uumerulu. numiloru loru să-lii
îeî. ?Şi să iei pre Leviţî pentru mine, pentru
mine lehova, în loculu tuturoru celorii ânteiu-născuţî d'intre fiiî luî Israelu, şi vitele
Leviţilorii in loculu tuturoru celoru ânteiiinăscuţî din vitele fiiloru luî Israelu. Si
Moisi numerâ, dupre cumu 'î ordina lehova,
pre toţi cei ânteiii-născuţî d'intre fiiî luî
Israelu; Şi toţi âtiteiu-născuţiî de partea
bărbătescă dupre numerulii numiloru de o
' lună şi maî susii, suma lorii a foştii: diioedecî şi diioe miî diioe sute şepte-decî şi trei.
j
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CAP. 3, 4.
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Si lehova vorbi lui Moisi, dicendu : r le
pre Leviţî in loculu tuturora celoru ânteiunăscuţî d'intre fiii luî Israelu, şi vitele Leviţiloru in loculu viteloru acelora, ca Leviţiî
46 să fie aî meî: Eu sunt lehova. Câtu pen
tru * rescumperarea celoru duoe-sute şeptedecî şi trei ănteiu-născuţî aî fuiorului Israelu,
47 ' cari întrecu preste numerulu Leviţiloru : Să
îeî " cinci sicii de toţii capulu, dupre siclulu
sanctuarului să îeî ; " duoe-decî de ghere făcu
48 unu siclu. Şi acelii argintii să-lu dai luî Aa
ronu şi fiiloru luî, preţu de rescumperare
49 pentru cei ce întrecu numerulu loru. Şi
Moisi lua acelu preţu de rescumperare de
la cei ce întreceau cu numerulu preste ceî
50 rescumperatî de Leviţî; De la ceî ânteiiinăscuţî aî fiiloru luî Israelu lua elii acelu
argintii : o z mie trei sute şese-decî şi cinci
51 «V/t, dupre siclulu sanctuarului. Şi Moisi
pre acelu argintii de la ceî rescumperatî 3lu
» dădu luî Aaronu şi fiiloru luî, dupre cuventulu luî lehova, dupre cumu ordinase le
hova luî Moisi.
4OI lehova vorbi luî Moisi şi luî Aaronu,
2 ^ dicendu: Numeraţî capetele fiiloru luî
Kohatu d'iutre fiii luî Levi, dupre familiele
3 loru, dupre casele lorii părinţescî, °De la
trei- deci de ani şi mai susu, până la cincidecî de anî, vie toţi ceî cari vinu in acestă cetă. ^a să lucreze la cortulu în
trunireî.
4
'Acesta e.stv lucrulu fiiloru luî Kohatu in
5 cortulu întrunireî: "Sânta sânteloru; îna
intea de a pleca tabera, Aaronu şi fiii luî
să vină, şi să dee josu dperdeua de d'mainte,
şi cu d'însa să acopere " chivotulu mărtu6 rieî. Şi să pună preste d'însa acoperementu
de pele de viţelu de mare, şi să intindâ preste totu unu vestmentu venătii, pu7 nendu şi ' perghiele. Şi preste ^mesa pâneî
de punere înainte să întindă unu vestmentu
venâtu, şi pe acesta să pună blidele şi
căţuîele şi urcîorele şi cupele; erii să fie pres8 te mesă pânea cea perpetuă.
Şi preste
acestea să întindă unii vestmentu carmesinu,
şi să-lu acopere cu unu acoperementu de
pele de viţelu de mare, şi să-î pună per9 ghiele luî. Şi să îee unu vestmentu venătii,
şi să acopere * policandrulu de luminata, şi
•candelele luî, şi mucările M şi tigăiele luî
de cărbuni, şi tote vasele de oleiîi, cu cari
10 se servescu la elu. Şi pre elu cu tote unel
tele luî să-Zw pună intr'unu acoperementu
din peî de viţelu de mare, şi să-lu pună pe
' Vm. J», 41.

Lnv. 27. ».'>.

' E«oiL 13. 13.
Cap. 18. 15.

Cap. 18. 16.
Ezec. 45. 12.
x Ven. 46, 47.
y Veri. «8.

< VOT. 39, 43.

» LOT. »7. 6.
&|> 18. 16.
i Etod. M. 18.

OipulH 4
a Vede Cap. 8.
N.
1 Cron. 23. 3,
24, 27.

t Vera. 15.
e Ven. 19.

d B«od. 26. 81.
e Esod. 25. 10,
16.

/ E<od. 25. 13.
g Eaod. 25. 23,
29, 30.
Lev. M. 6, 8. |
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perghiî. Şi preste •> altarulu de aurii să in- 1 1
tindă vestmentu venătii, şi să-lu acopere
cu acoperementu din peî de viţelu de mare,
şi să-î pună perghiele. Şi să îee tote unei- 12
tele luî de serviciu, cu cari se servescu in
j sanctuaru, şi să le pună in vestmentu ve
nătii; şi să le acopere cu acoperementu din
peî de viţelu de mare, şi sa le pună pe
pârghia. Dup'aceea să curate altarulu de 13
ceuuşă, şi preste elii să întindă unu vest
mentu purpuriu. Şi deasupra să pună tote 1 4
uneltele luî, cu cari se servescu la d'însulii :
tigăile de cărbuni, furculiţele şi lopeţele şi
basinele, tote uneltele altarului; şi preste
d'însulu să intindă acoperementu de peî de
viţelu de mare, şi să-î pună perghiele. Şi 15
după ce Aaronu şi fiiî luî vorii fi sfârşiţii
de a acoperi sauctuarulu şi tote uneltele
sanctuarului, cându va fi ca tabera să plece,
să vină * fiii luî Kohatu, ca să-Zw ducă ; l erii
eî de nimica din cele sânte să nu se atingă, ca să nu moră. m Acesta este sarcina
fiiloru luî Kohatu la cortulu îutrunireî.
Şi Elcazaru, fiiulu luî Aaronu, preutulu, să 16
<iîbă supţii a luî privighîare n oleiulu pentru
luminaţii, şi ° tămâia aromatică, şi p darulu
de pane. celu de totă diua, şi »oleîulu ungereî; ţi supra-veghîarea preste totu locaşulu şi preste tote câte sunt intr'însulu, preste
sanctuaru şi preste uneltele luî.
Şi lehova vorbi luî Moisi şi luî Aaronu, 17
dicendu: Să nu lăsaţi, ca seminţia familie- 18
lorii luî Kohatu să se stingă d'intre Leviţî ;
Ci acesta să faceţi cu d'înşiî, ca eî să tră- 19
escă, şi să nu moră, cându se apropia de
r sânta sânteloru : Aaronu şi fiiî seî să intre,
şi să-î aşede fie-care la lucrulu şeii si la sarci
na sa ; * fîru eî să nu intre, spre a vede cumu 20
se invelescii cele sânte, ca să nu moră.
Şi lehova vorbi luî Moisi, dicândii: Nu- 21 22
ineră capetele fiiloru luî Gherşonii, dupre
casele loru părinţescî, dupre familiele loru.
1 De la treî-ţlecî de anî şi mai susii până la 23
cincî-decî de anî numeră-î, pre toţî ce
intră in cetă, spre a lucra in cortulu întrunirei. Acesta este lucrulu familieloru luî 24
Gherşonii, la care eî au să lucreze şi să
porte. " Eî să porte covorele locaşului, şi 25
cortulu întrunireî, acoperementulu luî şi
acoperementulu celu de peî de viţelu de
mare celii de deasupra luî, şi covorulu de la
uşa cortului întrunireî, Şi perdelele curţii, 26
şi covorulu uşeî de la porta curţii, care
este pe lungă locaşu şi pe lungă altaru
h Esod. 25. 31.
2 Şam. 6. 13. m Cap. 3. 31.
i Esod. 25. 37, ;
1 Cron. 15. 2, n Enod. 25. 6.
38.
|
15.
!
Lev. 24. 2.
; Esod. 30. 1,3. l 2 Şam. 6. 6, 7. o Esod. 30. 3-1.
k Oap. 7. 9. &
1 Cron. 13. B, p Eiod. 29. 40.
10. 21.
10.
q E«od. 30 23.
Dent 31. 9.
1 "

r Vers. 4.
t Ved«Eso<H9.
fi.
1 Şam. 6. 19.
( Vert. 3.
u Oap. 8. 85, 28.
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jurii imprejurii, şi funiele loru, şi tote unel
Şi cel numeraţî din familiele fiiloru lui 42
tele lorii de serviciu; şi tote câte se ţinii Merari, dupre familiele lorii, dupre casele
27 de acelea sa le facă. Toţii servicîulii fii lorii părinţescî, De la treî-decî de ani şi 43
loru lui Gherşonu, tote câte aii eî să porte, maî susii până la cincî-decî de anî, toţi cei
şi tote câte au eî să facă, să fie dupre cu- ce intrară in acesta cetă, ca să lucreze la
ventulii luî Aaronii şi a fiiloru lui; şi voi cortulu întrunireî: Cei numeraţî aî loru du- 44
să-î insărcinaţî pre eî cu paza tuturora a- pre familiele lorii eraii : trei mii diioe sute. A- 45
28 celora ce aii să porte. Acesta este lucrulii cestia sunt cei numeraţî d'intre familiele fiiloru
familieloru fiiloru luî Gherşonu in cortulii luî Merari, pre cari Moisi şi Aaronu 'î nume
întruuireî; şi supraveghîarea preste d'înşiî rară c dupre cuventulii luî lehova prin Moisi.
să aibă Iţa mani. fiîulu lui Aaronii, preutulu.
Toţi cei numeraţî, pre cari Moisi şi Aa- 46
29
Eră pre fiii luî Merari, tu şi pre ace- ronu şi maî marii luî Israelii 'î numerarâ
tia sâ-î numeri dupre familiele lorii, dupre d'intre Leviţî, dupre familiele lorii şi dupre
30 casele loru pârinţescî, " De la treî-decî de casele loru părinţescî ; "* De la treî-decî de 47
ani şi mai susii până la cinci- deci de ani ani şi maî susu până la cincî-decî de anî;
numeră-î; pre toţi cei ce intră m cetă, toţi cei ce veniră pentru facerea de orî-ce lu
3 1 spre a lucra la cortulu întrunireî. Şi x a- cru şi pentru purtarea sarcinelorii la cortulu
cesta să fie paza sarcinelorîi loru in tote întrunireî: Toţi cei numeraţî aî lorii erau: 48
lucrurile lorii la cortulu întrunireî: »Sceudu- optu mii cinci sute optii-decî. Dupre cuven- 49
rile locaşului şi perghiele luî, şi st.dpiî luî, tulu luî lehova se numerară prin Moisi; are32 şi picîorele luî; Şi stâlpii curţii de jurii tându elu • fie-căruîa lucrulu şeii şi sarcina
imprejuru, şi picîorele loru, şi ţeruşii loru, sa ; / dupre cumu ordinase lehova luî Moisi,
şi funiele loru, cu tote uneltele loru şi aşa fură numeraţî.
câte mai sunt pentru servicîulii lorii; să
Depărtarea celora necuraţii din taberă.
1 înseninaţi fie- căruia sarcina din uneltele,
33 pre cari are să le porte. Acesta este lu SI lehova vorbi luî Moisi, dicendu: Or- 5
crulii familieloru fiiloru luî Merari, din tote
dină fiiloru luî Israelu, ca eî să scotă 2
câte aii eî să facă in cortulu întrunireî, afară din taberă pre toţi cei " leproşi, pre
supţii conducerea luî Itamarii, fiîulu luî Aa toţi ceî cu 6 curgere, şi pre toţi cei necuraţi
ronii, preutulu.
prin atingere de "morţii: Fie parte barbă- 3
34
° Şi aşa Moisi şi Aaronii şi cei mai mari tescă, fie parte femeescă, să-î scoteţî afară
aî comunităţeî numerară pre fiii Kohatiţi- din taberă; să-î scoteţî pre eî, ca să nu
loru, dupre familiele lorii şi dupre casele se necurăţescă taberele loru, d in medîloculu
35 loru părinţescî; De la treî-decî de ani şi cărora locuescii eii. Şi fiii luî Israelii fa- 4
maî susu până la cincî-decî de ani, pre toţi cei cură aşa, şi scoseră pre aceştia afară din
ce intrară in acesta cetă, ca să lucreze la taberă; dupre cumu vorbise lehova luî Moisi,
36 cortulu întrunireî. Şi cei numeraţî din- aşa făcură fiii luî Israelu.
tr'înşii, dupre familiele lorii fură : duoe mii
Legea de re'ntorcere.
37 şepte sute cincî-decî. Aceştia sunt cei nu
Şi lehova vorbi luî Moisi, dicendu: Spune 5 6
meraţî din familiele Kohatiţilorii; toţi cari
lucrară la cortulu întrunireî, pre cari Moisi fiilorii lui Israelu: «Dacă bărbaţii seu feşi Aaronii 'î numerară dupre cuventulu luî meă va face vre-unii pecatu ominescu, pecătuindii in contra lui lehova, şi acelu
lehova prin Moisi.
38
Şi cei numeraţî d'intre fiii luî Gherşonu, sufletii s'a făcuţii vinovata, ^Elu să-şî măr- 7
dupre familiele lorii şi dupre casele lorii turisescă pecatulii şeii, pre care l'a fă
39 părinţescî, De la treî-decî de ani şi maî cuţii ; şi să intorcă * suma întregă de care
susu până la cincî-decî de ani, toţi cei ce in s'a făcuţii vinovata, şi a cincîa parte să atrară in acesta cetă, ca să lucreze la cortulu daogă pe deasupra; şi să o dee aceluia, că40 întrunireî: Cei numeraţî aî loru dupre fa tră care este vinovata, firii dacă acelu omii 8
miliele loru, dupre casele loru părinţescî nu va ave nici unii consângenii, căruia a41 eraii: duoe-miî şese sute trei- deci. * Aceştia cestea să potă întorce, pecatulii întorşii să
«unt cei numeraţî d'intre familiele fiiloru fie a luî lehova pentru preutu, afară de
luî Gherşonu, toţi cei ce lucrară la cortulu * berbecele de espiare, cu care se va' face espiîntrunireî, pre cari-î numerară Moisi şi Aa- are pentru elu.
Şi toţii •' darulii rădicaţii din cele conse- 9
ronii dupre cuventulii luî lehova.
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fiilora luî Israelu, cari se aducu
a luî să fie. Şi orî-ce lucru conluî este, $i ceea ce dă cine-va
J a luî să fie.
Apă de gelosiă.
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Şi lehova vorbi luî Moisi, dicendu ; Vorbesce fiiloru luî Israelu şi di lorii: Gândii
femea unuî bărbatu se va abate, şi-î va face
necredinţă; Si alţii bărbatu *se va culca cu
d'însa, ascunţlendu-se acesta de ochii băr
batului eî, şi ea in taină s'a întinaţii, fără
să fie vr'unu mărturii in contra eî, nici să
fie fosta prinsă; Dacă spiritulu de gelosiă
a veniţii preste d'însulu, ca elu să fie gelosu
de femea luî, şi ea este întinată; şeii dacă
spiritulu de gelosiă a veniţii preste d'însulu,
ca elu să fie gelosu de femea luî, şi ea nu
este întinată; Acelii bărbatu să-şî ducă pre
femea sa la preutu, şi să aducă darulii seu
pentru d'însa: a decea parte din o efă de
făină de ordii; să nu torne oleiii deasupra,
nicî să pună tămâia preste d'însulu; că darii
de gelosiă erte, darii de aducere aminte,
' care amintesce vina.
Şi preutulii să facă să se apropie ea, şi
să o pună să stee înaintea lui lehova ; Şi
preutulu să îee apă sânţită intr'unu vasu de
lutu, şi din pulberea ce va fi pe podela lo
caşului să îee preutulu, şi să o pună in acea apă. Şi preutulu punendu pre acea
femea să stee înaintea luî lehova, să des
copere capulu acelei femei, şi să-î pună pe
palmele eî darulii de aducere aminte, darii
de gelosiă; şi preutulu să aibă in mâna
sa apa amară, cea aducetore de blăstemii.
Şi preutulu să pună pre femea să jure, dicendu-î: Dacă nu s'a culcaţii nimenea cu
tine, şi dacă tu nu te-aî abătuţii cu altulu
in loculu bărbatului teu, aşa îutinându-te, să
nu in atinsă de acesta apă amară, aducetore de blăstemu. Dară dacă tu te-aî abătuţii
i-u altvlu iu loculu bărbatului teu, şi dacă
te-aî întinata, şi s'a culcaţii cu tine altu cine
va afară de bărbatulu teu,—Preutulu '" să facă
pre femea să jure jurăinfintulii de blăstemu,
si preutulu să dică femeeî : n Dee lehova, ca
tu să fii in blăstemu şi in jurămentu in popo
ralii teu; facă lehova să-ţî sece copsele, şi
să-ţî se îmfle pântecele; Şi acesta apă aducetore de blâstemu ° să intre in menuntaîele tale, ca să-fî îmfle pântecele, şi să-^î putredescă copsele ! p şi femea să dică : Aminii,
Aminu. Apoi preutulu să scria acele blăsteme pe o hârtia, şi să le stergă cu apa

j Ler. 10. 13.
t Lev. 18. 20.
1 l Reg. 17. 18.
E«c. 2S. 1B.
* Io.. 6. g*.

1 Şam. 14. 24.
Neera. 10. 29.
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î Lev. 8. 27.
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8». 18, 22. &
r Lev. 8. 2, i».
*8, 18.
Zech. 8. 13.
< Deut. 88. 37.
Ps. 83. 9. 11. ( Vers. 19.
Ier. 84. 9. & 1 u Lev. 20. 17,
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| cea amară; Şi să dee femeeî, ca să bee
1 apă amară cea aducetore de blăstemu, ca
acea apă aducetore de blăstemii să intre intr'însa, şi amară să-î fie.
Şi preutulu să îee din mâna femeeî darulu de gelosiă, pre care «legânându-lii îna
intea luî lehova, să-lu pună pe altaru : r Şi
preutulu să îee o mână din darulii de pa
ne spre amintire, pre care să o facă să
fumege pe altaru; apoî să facă pre femea
să bee acea apă.
Şi după ce-î va fi datu eî să bee acesta
apă, va fi, că dacă ea s'a întinaţii, necredinciosă fiindu cătră bărbatulu eî, atunci acea apă aducetore de blăstemu intrându
intr'însa, amară'î va fi, şi pântecele eî se
va îmfla, şi copsele eî voru putredi; şi acea femea ' va fi blăstemată in medîloculu
poporului eî. Şi dacă acea femea nu se
va fi întinaţii, ci va fi curaţii, va remâne ne
atinsă, şi va nasce Iii.
Acesta este legea pentru gelosiă, cându
femea s'aru abate altuluî ' in loculu bărba
tului ei, şi s'aru întina: Seu cându aru
veni preste unii bărbatu spiritulu de gelo
siă, şi arii fi gelosu de femea sa: elu să-şî
pună pre femen sa înaintea luî lehova, şi
preutulu să facă cu d'însa dupre acesta le
ge. Şi bărbatulu va fi nevinovaţii de acea
vină ; şi acea femea u să-şî porte vina sa.
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Lege despre NazareatH.

SI lehova vorbi luî Moisi, dicendu:, Vor- (\
besce fiiloru luî Israelu, şi di lorii : Bar- 2
bătu şeii femea, cându se va ° deosebi, fâcândii votulu nazareu de a se infrena luî
lehova; * Acela să se abţină de vinii, şeii de 3
altă beutură imbetătore, şi nicî unu felii de
acritură de vinii seu acritură de beutură
imbetătore să nu bee ; nicî beutură din stru
guri storşî să nu bee ; şi strugurii nicî prospetu nicî stafidatu să nu mănânce. In to- 4
te dilele nazareatuluî seu să nu mânânce
nimica din câte se face din viţa de via, de
la simbure până la peliţă. In tote dilele 5
câtu ţine votulu nazareatuluî seu, c bricîulii pe
capulu luî să nu trecă ; până ce nu se voru
implini dilele infrenăreî sale lui lehova ;
sânţii să fie; şi perulu capuluî şeii să-lu lase
să crescă. In tote dilele câtii se infre'nă 6
pentru lehova, dla unu morţii să nu intre:
' Nicî pentru părintele seu, nicî pentru mu- 7
mă sa, nici pentru fratele seu, nicî pentru
sora sa, să nu se întineze, cândîi aceştia
voru fi morţî ; căcî elu nazareatulu Dumne1», 20.
Capulu S.
a Lev. 27. 2.

Jude. 13. 5.
Fapt. 21. 23.
Rom. 1. 1.
b Amos 2. 12.
Lac. 1. 15.

c. Jude. 13. S. &
Ifi. 17.
1 Şam. 1 11.
d Lev. 81. 11.
Cap. 19. 11,

16.
e Lev. 21. 1, »,
11.
Cap. 9. B.
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8 deuluî şeii portă pe capulu şeii. Elu in tote reatulu şeii ; afară de ceea-ce 'î va da mâ
filele nazareatuluî seu sânţii să fie luî le- na ; dupre votulii ce l'a facutu, aşa să fufa.
9 hova. Şi dacă cine-va pe neaşteptate va impreună cu legea nazareatuluî.
muri pe lungă d'însulu de morte grabnică,
Formula de bine-cuventare.
şi aţa elu şî-aru intina capulu nazareatu
Şi lehova vorbi luî Moisi, dicendu: Spuluî seu; elusă-şî -^radă capulu in diua curăţireî sale, in diua a şeptea să-lii radă. ne luî Aaronii şi fiiloru lui, dicendu: Ast10
Şi "a opta di să aducă duoe turturele felii 'să bine- cuvântaţi voi pre fiii luî Israsau dîioî puî de porumbii preutuluî la uşa elu, dicendu:
lehova să te bine-cuventeze pre tine, şi
1 1 cortului intrunireî ; Şi preutulu pre una să
o pregătescâ sacrificiu pentru pecatii, erii ' să te păzescă l
lehova "să-şî lumineze faţa sa preste tine,
pre cea-1-altă drepţii olocaustu, şi să facă
espiare pentru elu de pecatulii, pre care l'a şi * să-ţî fie induratorii! !
* lehova să-şî înalţe faţa sa spre tine, şi
făcuţii cu atingerea de acelu morţii, şi să-î
12 sânţescă capulu luî intr'acea di. Şi să con »să-ţî dee pace.
sacre dilele nazareatuluî şeii luî lehova, şi
* Astii-felii să pună numele meii preste fiii
să aducă unii mnelu d'unu anii * drepţii sa lui Israelii, şi " eu 'î voiii bine-cuventa pre ei.
crificiu pentru vină; erii dilele cele trecute
vorii cade; fiindii-că nazareatulii şeii fu în Darurile celorti mai mart la consacrarea IBcatinaţii.
13
Şi acesta este legea nazareatuluî in diua SI in diua, in care Moisi sfârşi de a " aseda locaşulu, şi-lu unse, şi-lii consacra
'cându dilele nazareatuluî seu vorii fi îm
plinite : Să-lii aducă pre d'însulii la uşa cor- cu tote uneltele luî, şi altarulu cu tote u14 tuluî întrunireî ; Şi elii să-şî aducă sacri- neltele luî; după ce le unse şi le consecrâ
ficiulii şeii luî lehova : unu mnelii de unii pre ele, Aduseră * mai marii luî Israelii,
anii fără defectu drepţii olocaustu, şi unii capii caseloru lorii părinţescî, cari erau
mnelu de unii anii fără defectu i drepţii sa mai marii preste seminţii, şi cari preşicrificiu pentru pecatii, şi unii berbece lavă deaii la numerare : Ei aduseră darurile lorii
15 defectu * drepţii sacrificiu de bucuria; Şi luî lehova: şese care acoperite, şi duoîunii panierii de turte, ' azime de florea făi- spre-dece boî, câte unii carii pentru duoî
neî, amestecate cu oleiu; şi de turte azi mai mari, şi câte unii boii pentru fie-care ;
me, m unse cu oleiu, cu darulii lorii de pane eî pre acestea le aduseră înaintea locaşu
16 şi cu "libaţiunile lorii. Şi preutulii să le lui. Şi lehova vorbi luî Moisi, dicend:
aducă luî lehova ; şi să pregătescă sa- : le-fe de la d'înşiî, şi să fie la trebuinţa corcrificîulu seu pentru pecatii şi olocaustulu tuluî întrunireî, şi să le dai Leviţilorii, fi-că17 şeii. Şi berbecele să-lii pregătescă dreptu ruîa dupre lucrulu seu. Şi Moisi lua casacrificiu de bucuria luî lehova, impreună cu rele şi boii, şi le dădu Leviţiloru: Duoe
panierulii de azime; şi preutulii să pregă care şi patru boî le 'dădu fiiloru luî Gertescă darulii seu de pane şi libaţiunea sa şomu, dupre lucrulii loru ; d Şi patru care
18 "Apoi nazareulu să-şî radă nazareatulii ca şi optu boî le dădu fiiloru luî Merari, du
pului seu la uşa cortului întrunireî, şi să pre lucrulu lorii 'suptu conducerea luî Itaiee perulii capului nazareatuluî şeii, şi să-/w- maru, fiîulu luî Aaronu, preutulu. Erii fiiloru
arunce in foculu ce este supţii sacrificiulu de luî Kohatu nu le dădu, că f grija sanctuaru
19 bucuria. Şi preutulii să îee^spata cea fertă a lui era in sarcina lorii ; g pe umeri 'Iu purtau.
berbeceluî, şi o turtă nedospită din panieru
Mai marii aduseră * darii de consacrarea
şi o turtă azimă, »şi să le pună pe manele altarului, in diua in care fu unsu ; mai ma
uazareuluî, după ce acesta 'şi va fi rasu rii aduseră darurile lorii înaintea altarului.
20 perulii seu. Şi după ce preutulu le va fi Şi lehova dise luî Moisi : Câte unu mai mălegănaţii dreptu darii legănaţii înaintea luî le j re in fie-care di să aducă darulii şeii la
hova, r acestea să fie sânte, ale preutuluî, im j consacrarea altarului
preună cu peptulii legănaţii şi cu spata reŞi in ânteîa di cehi ce aduse darulii
dicată ; şi dup'aceea nazareulu să bee vinii. j seu fu ' Nahşonii, fiiulii luî Aminadabii, din
21 Acesta este legea nazareuluî, care a făcuţii ' seminţia luî Iuda ; Şi darulii şeii fu : unu
votii, darulii seu luî lehova pentru naza ! blidii de argintii, greu de o sută treî-decî
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CAP. 7.
sicii; o cupă de argintă, grea de şepte-decî
sicii, dupre i siclulu sanctuarului ; amînduoe
pline cu florea fainei, frământată cu oleiu,
14 drepţii * darii de pane; O tămăetore de aurii,
1 5 grea de dece sicii, plină cu 'tămăîă ; m Unii viţelu teneru, unii berbece, unu mnelu d'unu
16 anii, drepţii olocaustu ; Unu îedii dreptu " sa1 7 crificiu pentru pecatu. Şi dreptu ° sacrificiu
de bucuria: duoî boi, cinci berbeci, cinci
ţîapî, cinci mneî de câte unii anii. Acesta
fu darulu luî Nahşonu, fiîulu lui Amiiiadabu.
18
A diioa di aduse Nataneelii, fiîulu lui
19 Ţuaru, mai marele luî Isacharu. 'Şi adu
se darulu seu: unu blidii de argintii, greu
de o sută treî-decî sicii, o cupă de argintii,
grea de şepte-decî de sicii, dupre siclulu
sanctuarului; ainînduoe pline cu florea fai
nei, frămentată cu oleiu, drepţii darii de
20 pane. O tămăetore de aurii, grea de dece
21 sicii, plină cu tămâia: Unu viţelu teneru,
unu berbece, unu mnelu d'unii anii dreptu
22 olocaustu; Unu îedii dreptu sacrificiu pen23 tru pecatu; Şi dreptu sacrificiu de bucu
ria: duoî boi, cinci berbeci, cinci ţîapî,
cinci mneî de câte unii anii. Acesta fu
darulu luî Nataneelu, fiîulu luî Ţuaru.
24
A treia di aduse Eliabu, fiîulu luî Helonu,
25 mai marele fiiloru luî Zabulonii. Darulu seu
fu : unu blidii de argintii, greii de o sută treî(lecî sicii; o cupă de argintii, grea de şepte-decî
sicii, dupre siclulu sanctuarului; amînduoe
pline cu florea fâiueî, frămentată cu oleiu,
26 dreptu darii de pane; O tâmăetore de aurii, grea de dece sicii, plină cu tămâia ;
27 Unu viţelu teneru, unu berbece, unu mnelu
28 d'unu anii dreptu olocaustu ; Unu îedii
29 dreptu sacrificiu pentru pecatu; Şi dreptu
sacrificiu de bucuria: duoî boi, cinci ber
beci, cinci ţîapî, cinci mneî de câte unii
anu. Acesta fu darulu lui Eliabu, fiîulu
luî Helonu.
30
A patra di aduse Elizuru, fiîulu luî Şede31 urii, maî marele fiilorii luî Rubenii. Darulu
seu /w: unu blidii de argintii, greu de o
sută treî-decî sicii: o cupă de argintii, grea
do şepte ţlecî sicii, dupre siclulu sanctua
rului; amînduoe pline cu florea fainei, fră32 montată cu oleiu, dreptu darii de pane ; O
tămăetore de aurii, grea de dece sicii, plină
33 cu tămăîă; Unu viţeltt teneru, uim berbe
ce, unu mnelu d'unu anu dreptu olocaustu;
34 Unii îedu dreptu sacrificiu pentru pecatu;
35 Şi dreptu sacrificiu de bucuria: duoî boi,
cinci berbeci, cinci ţîapî, cinci mneî de câte
unu anu. Acesta fu darulu luî Elizuru,
fiiulu luî Şedeuru.
36
A cincîa di aduse Şelumielu, fiîulu luî
Ţurişaddaî, maî marele fiiloru luî Simej t:. .J. 90. 13. | k LBV. i. 1.

i Eiod. 80. 34. | m LOT. 1. i.
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onu. Darulu şeii fu : unii blidii de argintii,
greu de o sută treî-decî sicii; o cupă de
argintii, grea de şepte-decî sicii, dupre si
clulu sanctuarului, amînduoe pline cu flo
rea fainei, frămentată cu oleiii, dreptu darii
de pane ; O tămăetore de aurii, grea de
dece sicii, plină cu tămăîă ; Unu viţelu tenării, unii berbece, unii mnelu d'unu anii
dreptu olocaustu; Unu îedu dreptu sacrificiu pentru pecatu; Şi dreptu sacrificiu
de bucuria: duoî berbeci, cinci QÎapî, cinci
nineî de câte unii anii. Acesta fu darulu
luî Şelumielu, fiiulu lui Ţurişaddaî.
A şesea di aduse Eliasafu, fiîulu luî Dehuelii, maî marele fiiloru luî Gadu; Darulu
şeii fu : unii blidu de argintii, greii de o su
tă treî-decî sicii ; o cupă de argintii, grea
de şepte-decî sicii, dupre siclulu sanctuaru
lui, amîiiduoe pline cu florea fainei, frămeiitată cu oleiu; O tâmăetore de aurii,
grea de dece sicii, plină cu tămăîă ; Uuu
viţelu teneru, unii berbece, unii mnelu d'unii
anu dreptu olocaustu; Unii îedii dreptu
sacrificiu pentru pecatu; Şi dreptu sacrificiu de bucuria: duoî boi, cinci berbeci,
cinci ţîapî, cinci mneî de câte unii anu. Acesta fu darulu luî Eliasafu, fiiulu luî Dehuelu.
A şeptea di aduse Elişama, fiîulu luî
Amihudii, maî marele fiiloru luî Efraimu.
Darulu seu fu : uuii blidu de argintii, greii
de o sută treî-decî sicii; o cupă de argintii,
grea de şepte-decî sicii, dupre siclulu sanc
tuarului, amînduoe pline cu făină, frămen
tată cu oleiu, dreptu darii de pane ; O tamăetore de aurii, grea de dece sicii, plină
cu tămăîă; Unii viţelu teneru, unu berbece, unu mnelu d'unii anii dreptu oloca
ustu ; Unii îedii dreptu sacrificiu pentru pecatii; Şi dreptu sacrificiu de bucuria: duoî
boi, cinci berbeci, cinci c.îapî, cinci mneî
de câte unu anii. Acesta fu darulu luî Elişama, fiîulu luî Amihudii.
A opta di aduse Gamalielu, tiîulii luî Pedazurii, mai marele fiiloru luî Manasse. Darulu seu fu : unu blidu de argintii, greu de
o sută treî-deci sicii ; o cupă de argintii, grea
de şepte-decî de sicii, dupre siclulu sanctu
arului, amînduoe pline cu făină, frămen
tată cu oleîii, dreptu darii de pane; O tamăetore de aurii, grea de dece sicii, plină
cu tămăîă; Unu viţelu teneru, unu berbece, unii mnelu d'unii anii dreptu oloca
ustu; Unii îedu dreptu sacrificiu pentru
pecatu; Şi dreptu sacrificiu de bucuria:
duoî boi, cinci bercecî, cinci c.îapî, cinci urnei
de câte unu anu. Acesta fu darulu luî Ga
malielu. fiîulu luî Pedazuru.
| n Lev. 4. 33.
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60
A noua $i aduse maî marele fiilorii luî
61 Beniaminu, Abidanii, fiîulii luî Ghidoni. Da
rulu seu fu : unii blidii de argintu, greu de
o sută treî-decî sicii; o cupă de argintu,
grea de şepte-decî sicii, dupre siclulu sanc
tuarului, amînduoe pline cu florea faiueî,
frămentată cu oleiu, dreptu darii de pane;
62 O tâmăetore de aurii, grea de dece sicii,
63 plină cu tăniăîă; Unii viţelii, unu berbece,
64 unu mnelii d'unu anii, dreptu olocaustii; Unu
65 îedii dreptu sacrificiu pentru pecatti ; Şi
dreptu sacrificiu pentru bucuria: duoî boi,
cinci berbeci, .cinci cîapî, cinci mneî de câ
te unii anii. Acesta fu darulu luî Abidanii,
fiîulu luî Ghidoni.
66
A decea di adme maî marele luî Danii,
67 Ahiezerii, fiîulu luî Amişaddai : Darulu şeii
fu: Unii blidii de argintu, greii de o sută
treî-decî sicii; o cupă de argintu, de şeptedeci sicii, dupre siclulii sanctuarului, amîn
duoe pline cu florea fainei, frămentată cu
68 oleiu, dreptu daru de pane; O tămăetore
de aurii, grea de dece sicii, plină cu tămăîă ;
69 Unii viţelu, unii berbece, unu mnelii d'unii
70 anu, dreptu olocaustu ; Unu îedii dreptu sa71 orificiu pentru pecatu; Şi dreptu sacrifi
ciu de bucuria: duoî boî, cinci berbeci, cinci
ţîapî, cinci mneî de câte unu anii. Acesta fu
darulu luî Ahiezeru, fiîulu lui Amişaddai.
72
A unu^sprej djecea di aduse maî marele
fiilorii lui AsseruŢ^Paghielu, fiîulu luî Ocb73 rănii: Darulu seu fu: unii blidii de argintu,
ţ. greii de o sută/treî-deci sicii ; o cupă de ar
gintu, grea de şepte-decî sicii, dupre siclulu
sanctuarului ; amînduoe pline cu florea fa
inei, frămentată cu oleiu, dreptu daru de
74 pane ; O tămăetore de aurii, grea de dece
75 sicii, plină cu tămâia ; Unu viţelu, unu ber
bece, unu mnelu d'unii anii, dreptu oloca76 ustii; Unii îedii dreptu sacrificiu pentru
77 pecatii; Şi dreptu sacrificiu de bucuria:
duoî boî, cinci berbeci, cinci ţîapî, cinci
mneî de câte unu anii. Acesta fu darulu
luî Pagbielii, fiîulu luî Ochranu.
78
A diioa-spre-dece di aduse maî marele
fiilorii lui Neftali, Ahira, fiîulu luî Enanu:
79 Darulu seu fu: unii blidu de argintu, greii
de o sută treî-decî sicii; o cupă de argintu,
grea de şepte-decî de sicii, dupre siclulu
sanctuarului, amînduoe pline cu florea fai
nei, frămentată cu oleiu, dreptu daru de
80 pane ; O tămăetore de aurii, grea de dece
81 sicii, plină cu tămâia; Unii viţelu, unii ber
bece, unii mnelu d'unu anii, dreptu oloca82 ustii; Unii îedu dreptu sacrificiu pentru
83 pecatii; Şi dreptu sacrificiu de bucuria:
duoî boî, cinci berbeci, cinci ţîapî, cinci
p Vere. 1.
q Cap. li. 8.
Enod. 33. 9,

11.
r E.od. SS. 22.

Uapulii 8.
a E«od. 86. 37.

& 40. 25.
b Eiod. 25. 31.
c Esod. 84. 18.

mneî de câte unii anii. Acesta fu darulu luî
Ahira., fiîulu lui Enanu.
Acestea fură darurile pentru consecrarea altarului ale maî marilorii, in diiia ungereî sale: Diioe-spre-dece blide de argintu,
diioe-spre-dece cupe de argintu, diioe-spredece tămăetori de aurii ; Fie-care blidii de
o suta treî-decî sicii ; şi fie-care cupă de
şepte-decî sicii ; totu argintulii acestora vase
făcea: duoe mii patru sute sicii, dupre si
clulu sanctuarului ; Cele diioe-spre-dece tamăetorî de aurii, pline cu tămăîă, fie-care
tămăetore grea de dece sicii, dupre siclulu
sanctuarului; toţii aurulii tămăetoriloru făcea: o sută duoe-decî de sicii. Toţi boii pentru
olocaustu erau dOoî-spre-dece, berbeci diioîspre-dece, mneî de câte unii anii diioî-spredece, cu darurile lorii de pane ; şi duoî-spre$ece iedî dreptu sacrificiu pentru pecatu;
Şi toţi viţeii pentru sacrificîulii de bucuria
erau : duoe-decî şi patru de viţei, şeşe-decî
de berbeci, şeşe-decî ţîapi, şeşe-decî mneî
de câte unii anii. Acestea fură darurile la
consecrarea altarului, după ce elu fu p unsii.
Şi Moisi intrându in cortulii intrunireî,
» ca să vorbescă cu lehova, audi r voce, care
vorbi cătră d'însulu de pe propiţiătoriii,
ce era deasupra preste chivotulu mărturiei,
d'intre cei duoî cherubimî; şi vorbîa cătră
d'însulu.
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Ordini pentru candele ; consacrarea Leviţiloru.

SI lehova vorbi luî Moisi, dicendu : Vor- 8
besce luî Aaronii, şi di Ini : Gândii vei 2
"aprinde candelele, cele şepte candele să lu
mineze in partea de d'inaintea policandruluî.
Şi Aaronii făcu aşa; elii in partea de d'inain- 3
intea policandruluî aprinse candelele, dupre
cumii ordinase lehova luî Moisi. 6 Şi poli- 4
candrulu era făcuţii aşa: Era din aurii cio
pliţii, de la trunchîulu luî până la florile luî,
d ciopliţii d dupre chipulu, pre care-lii aretâ
lehova luî Moisi, aşa făcu elii policandrulu.
Şi lehova vorbi luî Moisi, dicendu : Ie 5 6
pre Leviţiî din medîloculii fiiloru luî Israelii,
şi curăţesce pre eî. Şi aşa să faci cu eî 7
pentru a-î curaţi: Stropesce preste d'înşiî
capă de curăţire, şi eî-^să lase să trecă bricîulu preste totu corpulu lorii, şi să-şî spăle vestmintele lorii, şi aşa să se curate. A- 8
tuncîa să îee unu viţelu cu » darulu seu de
pane, flore de făină frămentată cu oleiu, şi
şi alţii viţelu să îee dreptu sacrificiu pen
tru pecatu ; * Şi să faci să se apropie Levi- 9
ţii d'inaintea cortului intrunireî, ' şi adună
totă comunitatea fiiloru luî Israelii. Şi du- 10
pa ce vei apropia pre Leviţî d'inaintea lui
d Esod. 25. 40.
e Cap. 19. 9, 17,

18.
/ Lev. 14. 8, 9.

l Lev. 2. 1.
VedeE8od.29.

4. & 40. 12.
i Lov. 8. 3.

CAP. 8, 9.
lehova, i să-şî pună fiii lui Israelu manele
1 1 lorii deasupra Leviţiloru : Şi Aaronii să legâne pre Leviţî ca darii legănaţii înaintea
lui lehova de la fiii lui Israelu, ca eî să fie
12 întrebuinţaţi la servicîulu lui lehova. * Şi
Leviţii să-şî pună manele lorii pe capetele viţeiloru, şi să aduci pre umilii sacrificiu pentru
pecatii, şi pre celii-l-altii drepţii olocaustu lui
lehova, spre a face espiare pentru Leviţî.
13
Şi pune pre Leviţî să stee înaintea Inî
Aaronu şi înaintea fiiloru lui, şi legânăpre
14 eî drepţii darii legănaţii lui lehova. Aşa să
deosebescî pre Leviţî din medîloculu fiiloru
1 5 lui Israelu, ca Leviţiî să fie ' aî mei. Şi dup'aceea să intre Liviţiî, ca să servescă in
cort u h întrunireî. Astii-felii să-î curaţi, şi
1 6 * să legânî pre eî drepţii darii legănaţii. Căci
eî dăruiţi sunt mie d'intre fiiî lui Isra
elu ; * in loculu tuturoru celorii ântăiii-născuţî,
cari deschidu matricea intre fiii lui Isra17 elii, î-amu luaţii mie. ° Că alii meii este
totu celu ânteiu-născutu intre fiiî lui Isra
elu, de la omu până la vită ; in diua in ca
re bătuiu pre toţii ânteiu-născutulu in pămentulu Egiptului î-amu consacrata mie;
18 Şi luaiii pre Leviţî in loculu a toţii ânteiii19 născutulu intre fiiî lui Israelu; Şi^dăduiii
pre Leviţî ca darii lui Aaronu şi fiiloru lui
d'intre fiiî lui Israelu, ca eî să facă servi
cîulu fiiloru lui Israelu in cortulii întrunireî,
şi ca eî să facă espiare pentru fiii lui Isruelu, i pentru ca să nu vină plaga preste fiii
lui Israelu, dacă fiiî lui Israelu s'aru apro
pia de sanH ii;irin.
20
Şi Moisi şi Aaronu şi totă comunitatea
fiiloru lui Israelu făcură aşa cu Leviţiî ; dupre tote câte ordinase lehova lui Moisi asupra Leviţiloru, aşa făcură fiiî luî Israelu
21 cu d'înşiî. r Şi Leviţiî se curăţiră, şi-şi spă
lară vestmintele lorii; 'Şi Aaronu 'î legânâ ca
darii legănaţii înaintea lui lehova, şi Aarouii
făcu espiare pentru d'înşiî, ca să-î curate.
22 ' Şi dup'aceste veniră Leviţii, ca să-şî facă
servicîulu lorii in cortulii întrunireî, înaintea
lui Aaronu şî înaintea ffiloru luî ; " cumii or
dina lehova luî Moisi asupra Leviţiloru, aşa
făcură eî cu d'înşiî.
23 24
Şi lehova vorbi luî Moisi, dicendu: Acesta este legea despre Leviţî: Celii ce este
r de duoe-decî şi cinci de ani şi mai susu
să vină la cetă spre a face serviciu in cor25 tulii întrunireî. Şi cei ce aii împlinita cincîdecî de ani să esă din cetă, şi să nu ser26 vescă maî mulţii. Dară să servescă atunj Ler. 1. 4.
li, 13, 16.
k E>od. 29. 10.
Cap. 3. 13.
1 Cap. 3. 45. fc , Lac. 3. 83.
1«. 9.
' p Cap. 3. 9.
• Vera. U, 13. q Cap. 1. «3. &
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cîa fraţilorii lorii in cortulu intrunireî, x păzindu ce este de păzitii; dară servicii să
nu facă. Aşa să faci tu cu Leviţiî intru ce
se atinge de însărcinarea lorii.
Pasca se ţine; a duoa pască permisă.

SI lehova vorbi luî Moisi in pustiîulu Sinaî, in luna ânteia din amilii alu dîioilea
după eşirea luî Israelu din pămentulu Egiptu
lui, dicendu : Fiiî luî Israelu să facă ° pascele la timpulu şeii. In apatru-spre-deceadia
luneî acesteia, cătră seră să le faceţi, la tim
pulu şeii ; dupre tote legile lorii, şi dupre tote
datinele loru să le faceţi. Şi Moisi vorbi fiiloru
luî Israelu, ca eî să facă pascele. Şi ' eî facură pascele in luna ânteîa, in a patru-spredecea di a luneî, cătră seră, in pustiîulu
Sinaî; dupre tote câte ordina lehova luî
Moisi, aşa făcură fiiî luî Israelu.
Si aii foştii bărbaţi, cari eraii 'necuraţi,
jiinau-că se atinseseră de omu morţii, şi nu
puteau face pascele intr'acea di ; d aceştia
veniră înaintea luî Moisi şi înaintea luî Aa
ronu intWaceea di : Şi aceşti bărbaţi 'i
diseră: Noi necuraţi siîntemu pentru atinge
rea de omii morţii; pentru ce să fimii lip
siţi de a aduce daru luî lehova la timpulu
seu intre fiiî luî Israelu? Şi Moisi li dise:
Staţi • să audii ce va ordina lehova pentru voi.
Şi lehova vorbi luî Moisi, dicendu: Vorbesce fiiloru luî Israelu, dicendu : Dacă care-va d'intre voi seu din generaţiuuile vosstre arii fi necurată pentru atingerea de vre
unii morţii seu pe cale departe, totuşi elii să
facă pascî luî lehova: 'In luna a duoa, in
a patru-spre-decea di cătră seră să le facă,
fi 9cu azime şi cu erburi amari să le mânânce. *Eî d'intr'înselesănulasepedemâneţa, şi * osii să nu frângă dintr'însele, i dupre
tote legile pasceloru să le facă pre ele. Erii
bărbatulii care nu va fi necuraţii şi nu va fi
pe cale, şi se va abţine de a face pascele,
* sterpi-se-va sufletulu acela din poporulii seu,
că elu l n'a adusu darulu luî lehova la tim
pulu seu ; bărbatulii acela va m purta pecatulii
şeii. Şi Iacă va locui intre voi vr'unu străinii, şî acesta aru voi să facă pascele lui
lehova, elii să le facă dupre legea pasceloru,
şi dupre datinele lorii. " Toţii aceeşi lege să
fie vouî pentru celii străinii ca şi pentru
celu moscenii.
Călătoria condusă prin năoră ţi trimbiţe.
Şi "in diiia in care fu rădicaţii locaşulu,
miorii acoperi locaşulu cortului mărturiei ; şi
Lev. n. 5.
«8.
Cap. 28. 16.
<i Esort. 18. 15,
Dent. 16. 1, 2.
19, 26.
ft los. S. 10.
Cap. 27. t.
c Cap. 5. 2. & t Cap. 27. 5.
19. 11, 16.
/ 2 Cron. 30. 2,
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p sera era in chipii de focii deasupra loca16 şuluî până demâueţă, Aşa a foştii ne'iicetatu: nuoru 'M acoperîa (fiua, şi noptea se
17 părea focii. Şi îndată ce se «rădica nuorulu
de pe cortii, fiiî luî Israelu porniaii ; şi în
loculu, unde stătea nuorulu, acolo fiiî luî
18 Israelă tăberau. Dupre cuventulu luî le
hova plecau fiiî luî Israelu, şi dupre cu
ventulu luî lehova rămâneau in taberă;
'în tote dilele wvtestătea nuorulu deasupra 1619 caşului, remâneau in tabără. Şi cându sta
iiuoriilu dile multe deasupra locaşului, atuncîa fiii lui Israelu ' păziau celf de pnzitu
20 ale lui lehova, şi nu plecau. Şi dacă nuo
rulu sta puţine dile deasupra locaşului, eî
tăberau dupro cuventulu luî lehova, şi ple21 caii dupre cuveutulu luî lehova. Şi dacă
nuorulu sta de cu seră până demâneţă, şi
demâneţa nuorulu se rădica, atuncîa şi eî
plecau; seu după o di şi nopte, dacă se ră22 dicâ nuorulu, eî plecau; Seu duoe dile şeii
o lună seu timpii maî lungii, de sta nuo
rulu deasupra locaşului, remăindu pe elii, fiiî
luî Israelu 'remâneau in taberele lorii, şi nu
plecau ; şi de se redicâ acesta, şi cî plecau.
23 Dupre cuventulu luî lehova tăberau, şi du
pre cuventulu luî lehova plecau; "păziau ce
le de păzitu ale luî lehova, dupre cuventulu
luî lehova daţii prin Moisi.
10 C! I lehova vorbi luî Moisi, $icendii: Fă-ţî
duoo trîmbiţe de argintii; lucru bătuţii
să le faci, şi să-ţî servesc 3, spre a da seninii
pentru "chiâmarea comunităţeî şi pentru ple3 carea din taberă. Şi cându b se va suna
din amîndiioe, să se striugă totă comu
nitatea la tine la uşa cortului întrunireî:
4 Erii cându se va suna, numai din una, să
se strîngă la tine maî marii, ' capii niiiloru
5 luî Israelu. Şi câudii veţî suna alarmă,
să plece d taberele cele tăbărâte despre re6 săriţii; Şi cându veţî suna' alarmă a dîioa
oră, să plece taberele cele tăbărâte ' despre
meţlă-di. Alarmă să se sună la totă pleca7 rea lorii. Şi câudu veţi aduna comuni
tatea, •/'să suflaţi, dară "să nu sunaţi alarmă.
8 *Şi iu trîmbite să sufle fiiî lui Aaronu, preuţiî: care lucru să li e lege a vostră perpe9 tuă in gene:"iţiunile vostre. Şi ' cândii veţî
eşi la resbelu in ţera vostră in contra nea
miculuî, care v e va i asupri, atuncea să
sunaţî alarmă cu trîmbiţele ; şi va fi, că
lehova Dumnedeulu vostru 'şî *va aduce
p E»od. 13. 21. 1 37.
& 40. 38.
H Vom. 19.
—
f Eaod. 40. 36.
Cap. 10. 11,
Cnjntlit 10
33, 34.
P». 80. 1.
i Iţe.. 1. 13.
r 1 Cor. 10. 1. k lor. 4. î.
< O«p. 1. 53. Aloel 2. 15.
3. 8.
• Ksod. 18. ii.
1 Btod. iO. M,
Cap. 1. 16. &

7. H.
d Cap. S. S.
« Cap. 2. 10.
f Vom. S.

<7 loel. 2. 1.
A Cap. SI. «.
los. G. 4.
1 Cron. 15. 24.
2 Cron. 13. 12.
i Cap. 31, 6.

los. «. 5.
!
2 Oron. 1.1. H.
j Jude. â. 18. &
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i 10. 8, 12.
1 Şam. 10. 18.
Ps. 106. 42.
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aminte de voî, şi vă veţî mentui de neamiciî voştri. Şi 'la dilele cele de bucu- 10
riă ale vostre, şi la serbătorile vostre, şi la
lunele c.'le nuoe ale vostre, să sunaţî in trimbiţe la olocnusti-le vostre şi la sacrificîele
de bucuria alo vostre, ca ele să fie voiiî m de
amintire înaintea Dumnedeuluî vostru. Eii
sunt lehova Dumnedeulu vostru.
Viilătoria de In Sinat la Paranii; ordinea
călătoriei.

Şi in amilii alu diioilea, in luna a duoa, l ]
in duoe-decî ale luneî, " se redicâ nuorulu
de pe locaşul u mărturiei. Şi fiiî luî Israelu 12
plecară iu "călâtoriele lorii din 'pustiiulu Siu:>.î, şi nuorulu stătu in * pustiîulu Paranu :
Eî dară plecară pentru ânteîa oră r dupre cu- 13
ventulii lui lehova daţii prin Moisi.
* Maî ânteiii pleca stegulu tabereî fii- 14
loru luî Iuda, dupre ostile lorii; şi preste
oştea sa era ' Nahşonu, tîîulii luî Aminadabu.
Şi preste oştea semiuţieî fiiloru lui Isa- 15
charii era Nataneelîi, fiiiulu lui Ţuaru. Şi 16
preste oştea seminţiei fiiloru luî Zabulnnu era
EUabu, fiîulu luî Helouu. " Atuncea locaşulu 17
era desfăcuţii; şi fiiî luî Gherşonii şi fiii luî
Merari, "cari duceau locaşulu, plecară. Du- 18
p'aceea pleca x stegulu tabereî luî Rubenu
dupre ostile sale; şi preste oştea sa era Elizurii, fiîulu luî Şcdeurîi; Şi preste oştea 19
seminţiei fiiloru luî Simeonu era Şelumielu,
nîulii luî Ţurişaddai; Şi preste oştea se- 20
mintiei fiiloru luî (iadii era Eliasafu, fiîulu
lui Dehuelu. Atuncea plecară Kohntiţiî, cari 21
duceau ^sauctuarulu, şi aceia aşedară cortulu,
până ce aceştia veniră. Dup'aceea pleca 22
* stogulii tabereî fiiloru luî Efraimu dupre os
tile lorii: şi preste oştea sa era Elişama, fi
îulu luî Amihudu. Şi preste oştea seminţiei 23
fiiloru luî Manasse era Gamalielu, fiîulu luî
Pedazuru. Şi preste oştea seminţiei tiilorii 24
luî Beniaminu era Abidauu, fiîulu luî Ghidoni. Şi pleca ° stegulu tabereî fiiloru lui 25
Danu, cari formau coda tuturora tabereloru,
dupre ostile lorii; şi preste oştea sa era A.hiezerii, fiîulu lui Amişaddai, Şi preste os- 26
tea semiuţieî fiiloru luî Asseru era Paghielu,
fiîulu luî Ochranu. Şi preste oştea semin- 27
ţieî fiiloru luî Neftali era Ahira, fiîulu luî
Eimmi. * Astii-Mii fu plecarea fiiloru luî îs- 28
raelîi dupre ostile lorii, cândii eî plecară.
Şi Moisi dise luî Hobabu, fiîulu luî " Re- 29
l Cap. S9. 1.
m Vers. 9.
!
Cap. 18. 16. S
n Cap. 9. 17.
13. .1, 26.
Lev. 23. 24.
Drot. 1. 1.
1 Cron. 15.24. o E»od. 40. 36.
Cap. 2. 9, IC, r Vnra. 5, 6.
B Cron. 5. 18.
Cap. 2. 84.
24, 31.
& 7. 6. & 29.
p Ksod. 19. 1.
• Cap. 2. 3, 9.
26.
Cap. 1. 1. & t Cap. 1. 7.
Esr». 3. 10.
U. 5.
Neem. 11. 35.
i« Cap. 1. 51.
q Fac. 21. 21.
Pi. 81. 3.
v Cap. 4. 24, 31.

4 7. 6, 7, 8.
x Cap. 2.10, 18.
y Cap. 4. 4, 15.
& 7. 9.
l Cap. 2. 18, «4,
a Cap. 2. 25, 31.
los. 6. 9.
6 Cap. 2. 34.

c Eiod. t. l».

CAP. 10, 11.
Şi Moisi audi pre poporu plângându prin
familiele loru,'pre iie-care la uşa cortului
şeii, şi ™ mânia iui lehova s'aprinse forte, şi
acesta fu reu şi înaintea luî Moisi. "Şi Moisi
30
dise cătră It-hov» : Pentru ce amăresci infr atâta pre servulu teii V şi pentru ce nu
aflaiu charii înaintea ochilorii tei? de aî pusu
31
asupra mea sarcina întregului acestui po
poru. Aii doră eu amu concepută pre totu po32
porulu acesta ? au doră eu Famu născuţii ? ca
să-mî poţî diee: "Portă-lu iu sînulii teu, cumu
portă f doica pre celu sugetoriii, până la pă33
mentulu, pre care tu cu »jurămentu Vai promisu păriuţiloru şei? r De unde să îeu carne,
ca să dau la totu poporulu acesta? că eî
34
plâugii cătră mine, diceudii : Dă-ni carne, ca
să mâucamu; 'Eii singuru nu potu să porţii
totu poporulu, că este pre greii pentru mine.
35
Şi dacă vrei să facî cu mine astu-felii, de
amii aflaţii charu înaintea ta, rogu-te, 'omoră-iue mai bine; ca să nu "vădii însumi ne
36
norocirea mea!
Şi dise lehova luî Moisi: Adi'nă-mi "şeptePoporulu murmură ; mai mari se aşedă ; poftă • deci de bfu-baţî d'intre bătrânii luî Israelu,
de carne îndestulată ?i pedepsită.
pre carii cunoscî, că sunt bătrâni! popo
11 Ol ° poporulii murmura de ostinelâ iu au- rului şi zcăpeteuiele lui, şi-î adă înaintea cor
>^ dulu luî lehova, şi lehova audindu, * mâ tului întruuireî, şi să stee acolo cu tine.
nia luî s'aprinse, şi " foculu luî lehova ar
Şi eu mă voiii " pogorî, şi voiu vorbi ase intre eî, şi mistui parte din marginea colo cu tine, şi ' voiii lua din spiritulu ce
2 taberei. Şi poporulu striga cătră Moisi; este in tine, şi-/w voiu pune preste d'înşiî, ca
şi * rugându-se Moisi luî lehova, foculu se eî cu tine impreuuă să porte greutatea po3 stinse. Şi numiră loculu acela-— Taberă poruluî, şi tu să nu o porţi singuru. H po(ardere), pentru-că foculu luî lehova s'a- l porului sa dicî: "Sâiiţiţi-vă pentru mâne, şi
prinsese intre eî.
i veţi mânca carne; că &.ţî plânsu Mă au<(lulu
4
Şi "amestecătura de totu felulîi de omenî j lui lehova, şi aţi disu : Cine ni va du car
care era intre eî era lacomă forte ; şi chîaru şi ne, ca să mâncămu? că cmaî biue era nouî
fiii luî Israelu începură a se plânge, dieendu: j iu Egiptii ; de aceea lehova vi va da carne,
5 'Cine va da nouî carne să mâncâiuu? »A- j ca să mâncaţi. Voi nu veţi ave de mândusu-ne-amu aminte de pescile, pre cari le catii pentru o di, uicî pentru duoe dile, nici
mâucamu in Egiptii in darii, de castraveţi , pentru cinci dile, nici pentru dece dile, uicî
şi de zeiuoşî şi de piaji şi de cepă şi de ; pentru duoe-decî de dile: d Ci pentru o Iu6 usturoiu; Şi acumii Asufletulii nostru s'a us | na de dile, până ce vî va eşi pe naşii, şi
caţii; nimica nu este deeâtu numai mana i vi se v:\ face desgustu ; pentru-că aţi le7 acesta înaintea ochilorii uostri, (Şi • mana 1 pădatii pin lehova, care este intre voi, şi
era ca semîuţa de coriaudru, şi colorea ei 1 înaintea luî aţî plânsu, dieendu : Ore • pen
8 era ca colorea de ' bdeliu. Şi poporulu merse, tru ce aniii eşitu din Egiptii? Şi Moisi dişi culese, şi o măcinară in moră, seu o sdro- i se : Şese sute de miî bărbaţi pedestri ente
biră in piiiă, şi o ferbseră in ole, şi făcură '•''poporulu intru care tntnt eu; şi tu dicî: Cardin tr'însa plăcinte; şi *gustulu eî era ca şi ', ne voiii da lorii, ca să mâiiAuce o lună de
9 gustulu unei plăcinte cu oleiu Şi ' cândii 1 dile. " Nu cumii-va să se juughie iote cirecădea rouă preste taberă uoptea, cădea şi dele şi turmele pentru d'mşiî ca să-î îndesmana de asupra).
i tuleze? Şeii nu cumii-va să prindemu toţi
guelu, Madainitulu, socrulu lui Moisi: Noî
plecămu la loculu, despre care a disu lehova : d 'Lu voiii da vouî ; vino cu noî, e şi vomă
face ţie bune, ca •''lehova a promisă biue lui
Israelu. Şi elu 'i respunse : Nu voiii mer
ge, ci mă voiii duce la ţera meu şi la loculu nascerei melc. Şi A/om dise: Rogute, nu ne lăsa, că tu cunosci locurile unde
putemu să tâberămu iu puşti iu, şi veî fi nouî
» iu locu de ochî : Şi va ti, daca veî veni
cu noi, că h binele ce ui-lii va face uouî lehova, vomu face şi ţie asemene.
Şi ei plecară din * muntele luî lekova
cale de trei dile, şi chivotulu legeî luî lehova J nierse înaintea lorii cale de trei dile,
căutându-li locu de repausu. Şi *nuorulu
luî lehova era deasupra lorii in diua, cându
plecară din taberă.
Şi cându se rădica chivotulu, Moisi dicea: ' Scolă-te, lehova! casă se resipescă
ueamiciî teî, şi să fugă d'iuaiutea ta cei ce te
urescu pre tine ! Şi cându sta, dicea : Intorce-te, lehova, la miriadele miiloru luî Israelu
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pesciî din mare pentru d'înşiî, ca să-î în23 destuleze '? Şi lehova dise luî Moisi : h Nu
cumu-va s'a scurtată mâna luî lehova? ai-ii ni u veî vede, dacă 'cuventulii meu se împlinesce seu nu.
24
Şi Moisi eşi afară, şi spuse poporului
cuvintele luî lehova, şi > aduna şepte-decî
bărbaţi d'intre bătrânii poporului, şi-î pu25 se să stee imprejurulu cortului. Şi leho
va se *pogorî in nuoru, şi vorbi cătră d'însulu ; şi lua din spiritulu ce era intr'însulu,
ŞI-/M puse preste cei şepte- deci de bătrâni ;
şi ' aşedându-se spiritulu preste d'înşiî, * ei
26 profeţiră ; dară nu urmară, firii duoî bărbaţi
au rămaşii iu taberă, numele unuia era Eldadii, şi numele celuî-1-altu Medadu, şi pres
te aceştia se aşedâ acelu spiritu ; căci şi eî
erau d'intre cei inscrişî, deşi nu " eşiră afară
27 la cortu; şi eî profeţîau in taberă. Atunci
veni alergându unii băetu, şi spuse luî Moisi,
.dicendu : Eldadu şi Medadu profeţescu in ta28 bară. Şi losua, fiîulu luî Nunii, care servîa pre Moisi din juneţa sa, respunse, di
cendu: Domnulu meu, Moisi, "opresce-î pre
29 eîl Dară Moisi dise cătră d'însulii: Nu
cumu-va escî geloşii pentru mine? pDee Domuulu, ca toţi din poporulu luî lehova să fie
profeţi, ţi ca lehova să trămetă spiritulu
30 seu preste d'înşiî. Dup'aceea Moisi se intorse in taberă, elu şi bătrânii lui Israelu.
31
Şi »ventu eşi de la lehova, şi aduse prepeliţî de preste mare, şi le aşedâ preste
taberă, cale de o di incoce şi cale de o
di incolo; #t in toţii imprejurulu taberei de
32 duoî coţi pe deasupra pămentuluî. Şi po
porulu se scula totă acea di şi totă acea
nopte şi totă cea-1-altă di, şi culese prepeliţî; fi care culese mai puţinii culese o!ece omeri ; şi le 'şî intinseră jurii imprejurulu tabe33 reî. Şi încă ti indii r carnea intre dinţiî lorii, şi
până a nu fi încă mestecată, mânia lui lehova
se aprinse asupra poporului, şi lehova lovi
pre poporii cu plagă mare forte. Şi lo34 culu acela 'Iu numiră; Kibrotu-taava (mor
mintele lăcomiei), pentru-că acolo fură îmmormentaţî toţi cel din poporu, cari erau lacomi.
35
De la Kibrotii-taava 'pleca poporulu la
Hazerotu, şi se opri la Hazerotu.

care o luase elu; că ° elu 'şî lua femeâ Etiopenă. Şi diseră: Aii doră numai prin
Moisi vorbesce lehova ? au * nu vorbesce
şi prin noi? Şi lehova "audi. (Şi acesta
omii Moisi era blându forte, mai mulţii de
câtu toţi omenii de pe faţa pămentuluî.)
"*Şi lehova fără-de-scire dise luî Moisi şi
luî Aaronu şi Măriei: Eşiţî afară toţî trei
la cortulii întrunireî; şi eî eşiră afară toţî
trei. e Şi se pogorî lehova in stâlpii de
nuoru, şi stătu in uşa cortului, şi chiămâ
pre Aaronu şi pre Măria; şi eşiră amînduoî. Şi elii dise : Ascultaţi cuvintele mele !
dacă vre-unulu d'iutre voi este profeţii,
eu, lehova, mă voiu arăta luî /in visu, şi
g in somnii voiu vorbi cu d'însulii. h Nu aşa cu servulu meu Moisi, 'care este credin
cioşii in totă •'casa mea; *Gură cu gură
vorbescii cu d'însulu, ! şi in faţă şi nu prin
inchipuire, şi m chipulii luî lehova 'Iu vede
elu; cumu dară de "nu v'aţî temuţii să vor
biţi contra servului meii, contra luî Moisi?
Şi mânia luî lehova s'aprinse contra lorii ;
atunci elu se duse. Şi niiorulu se trase de
pe cortii ; şi ° ecce Măria era plină de p lepră,
alba ca omătulu; şi Aaronu uîtâudu-se la
Măria, ecce era leprosă. Şi Aaronu disc luî
Moisi : Rogu-te, domnulu meu ! nu mai q pune
păcătuiţi pe noi, că nebuuesce amu lucraţii,
şi amu păcătuiţii. Rogu-te, ca ea să nu
fie ca o rlăpedâtură, a cărei carne, cându
ese din pântecele mumei sale pe jumătate
este putredă. Şi Moisi striga cătră lehova,
dicendu: Dumnedeule! rogu-te, vindec'o pre
ea. Şi lehova dise luî Moisi: 'Dacă părintele eî in mânia î-arii ti scuipaţii iu faţă,
aii nu s'arii fi ruşinaţii şepte dile? să se
'iuchidă şepte dile afară de taberă, şi dup'aceea să se primescă. Şi aşa "Măria fu
închisă afară de tabără şepte dile; şi po
porulu nu pleca, până ce Măria fu primită.
Şi dup'aceea pleca poporulu de la "Hazerotii, şi tabăra in pustiîulu Paranii.
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D&oî-spre-tf,ece dmeril trămeşî, spre a iscodi. Canaanulu; scirea loru; poporulu se rescolă, ţi
se lepedă tată acea generaţiune.

SI lehova vorbi luî Moisi, dicendu : ° Tră- 13
mete bărbaţi, ca să iscodescă păinen- 2
Aaronu şi Măria murmură asupra luî Moisi, şi se tulii Canaanu, pre care -Iii voiu da fii
pedepsescă; lepra Măriei.
loru luî Israelu, câte unu bărbaţii di u totă
Măria şi Aaronu vorbiră contra lui seminţia părinţiloru lorii să trămeteţî, fie
Moisi pentru femea cea Etiopenă, pre care unii mai mare intre eî. Şi Moisi 'î 3
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trămese * din pustiîulu Pa rănii, dupre ordinulu lui lehova; toţi bărbaţii capi intre fiii
lui Israelu. Şi aceste sunt numile lorii:
diu seminţia lui Rubenu: pre Şamua, fiîulu
luî Zaccuru. Din seminţia lui Simeouu:
pre Şafatu, fiîulu luî Hori. cDin seminţia
Juî Iuda : pre d Calebu, tiiulu luî lefuue. Din
seminţia luî Isacharu: pre Ighalii, fiîulu
lui losefu. Din seminţia luî Efraimu: pre
' Osca, ti i u l ii luî Nunii. Din seminţia luî
Benjaminii: pre Palti, fiîulu luî Rafu. Din
seminţia luî Zabulouu: pre Gaddielu, fiîulu
lui Sodi. Din a luî losefu, diu seminţia
luî Mânase: pre Gaddi, fiîulu luî Susi. Din
seminţia luî Danii: pre Âmmielu, fiîulu luî
Ghemali. Din seminţia luî Asseru : pre Seturu, fiîulu luî Michaelu. Din seminţia luî
Neftali: pre Naabi, fiîulu luî Yai'si. Din
seminţia luî Gadu: pre Gheuelu, fiîulu luî
Machi. Acestea sunt numile bărbaţiloru,
pre cari trămese Moisi, ca să iscodescă
pâmentulu. Şi pre Osea, fiîulu luî Nunii,
'Iu numi Moisi losua.
Şi trămese pre ei Moisi, ca să isco
descă pămentulu Canaanu, şi dise cătră
d'ittşil: Mergeţi d'aici •''spre medă-di, şi apoi
*ve suiţi pe munte. Şi vedeţi pămentulu
cumu este, şi ce felii este poporulu ce-lu
locuesce, dacă este tare seu slabii, dacă este
mulţii seu puţinii la numerii; Şi ce felii
e»te pămentulu in care locuesce, dacă este
bunii seu reii; şi ce felii sunt cetăţile, in
cari locuesce acesta, dacă elu yede in tabere seu in locuri cu zidu întărite; Şi
eră-si cumu este pămentulu, dacă este h graşii
seu secii, dacă sunt îiitr'însulu arbori seu
nu? şi • fiţi cu animă, şi luaţi cu voî din
fruptele acelui pămeutu.
Şi dilele acele erau dilele in cari incepe
cocerea strugurilorii. Şi ei plecară, şi isco
diră pămentulu acela ' din pustiîulu Zinu
până la * Rehobu şi până la Hematii. Şi
eî se suiră şi spre medă-di, şi veniră până
la Hebronu, şi acolo erau 'Ahimanu, Şeşai
şi Talmai, " născuţi din Hanaku. (Şi n Hebronulii fu zidiţii cu şepte ani înainte de cetatea°Zoanii in Egiptii.) pŞieî veniră până
la valea Eşcolu (strugurii); şi acolo tăîeră o
viţă de via cu strugurii, şi o duseră in parâugă ; cumu şi din mere-granate şi din
smochini. Şi pre acelu locu 'Iu numiră Nahalu-Eşcolu (valea strugurului}, pentru acelu
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strugurii, pre care fiii lui Israelu 'Iii tăîeră
d'acolo.
Şi eî se 'ntorseră înapoi de la iscodirea 25
pământului la sfârşitulii a patru-docî de
dile. Şi eî ajuugeudii, veniră la Moisi şi '26
la Aaronii şi la totă comunitatea, fiiloru luî
Israelu «iu pustiîulu Parauu la 'Kadeşu; şi
ducendu scire şi la totă comunitatea, 'î
arătară şi fruptele pământului. Şi eî-î 27
spuseră, dicendu: Noi amu ajunsu iu pă
mentulu acela, la care ue-aî trămesii, şi
cu adevăraţii acolo curge ' lupte şi miere,
'şi acesta e fruptulu luî; Decâtii "popo- 28
rulu ce locuesce intr'însulu esfe tare forte, l
şi -cetăţile întărite si mari forte; şi încă şi/
pre " fiii luî Hanaku 'î vedurămii acolo. x A- 29
malekiţiî locuescu in partea despre medă-di;
şi Heteiî, şi lebuseii şi Amoreiî locuescu
pe munte; şi Cananeiî locuescu pe luugă
mare şi pe lungă lordanii.
Şi y Calebu linisci pre poporulu, ce mvr- 30
mura asupra luî Moisi, dicâudii: Haîdeţî, să
mergemii, şi pămentulu să-lii luămu, că-î
vomu învinge. ' Şi bărbaţii, cei ce fuse- 31
ră cu d'însulu, diceaii: Noi nu vomu pu
te merge contra acelui poporu, că elu es
te mai tare decâtii noi. Aş:i eî " aduseră 32
scire rea fiiloru luî Israelu despre acelu
pământii, pre care-lu iscodiră, diceadu: Pământulu, care amu străbătută, ca să-lu iscodiniu, este unu pământii care mănâncă pre
locuitorii luî; şi Hoţi omenii, pre cari î-ainu
vedutii acolo, sunt omeni mari la stătu. Şi 33
noi acolo aniii mai vedutu şi urieşî, pre cfiiî
luî Hanaku, cari se tragă din urieşî; şi noi
ne vedeamii in ochii noştri d ca pupăze, şi aşa
eramu noi ' in ochii lorii.
SI redicându-se totă comunitatea, se puse 14
a striga; şi ° poporulu plânse in uoptea
aceea. *Şi toţi fiii luî Israelu murmurară 2
asupra luî Moisi şi asupra luî Aaronii, şi
totă comunitatea li dise: "Ce bine era, de
amu fi ipnirii.il in pământulu Egiptului, şeii de
amu fi murită in acestupustiiii! Pentru ce 3
ne-a adusii lehova in pămâiitulu acesta, ca
să cademii de sabia, şi femeele nostre şi
copilaşii noştri să se facă pradă? Aii nu
este maî bine pentru noi să ne intorcemu
in Egiptu? Şi diseră unii cătră alţii: d Sa 4
ni punem u capu, şi ' să ne întorcemii in
Egiptu.
Şi •''Moisi şi Aarouu câdură pe feţele 5
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lorii înaintea intregeî adunări a comunităţeî
6 fiiloru lui Israelu. » Şi losua, fiîulu luî Nunii,
şi Calebii, fiîulu luî lefuiie, din ceî ce isco
diră pămentulu, 'şî rupseră vestmintele lorii;
7 Şi vorbiră cătră totă comunitatea fiiloru
luî Israelu, dicendu: * Pămentulu, pre care
uoî 1'amu străbătutu ca să-lu iscodimu, este
8 pămentu bunu forte, forte; Dacă lehova
<va fi cu bună-voinţă pentru noi, elii ne va
aduce in pămentulu acela, şi-lu va da uouî,
•>' pămentu, in care curge lapte şi mîere ;
9 Numai *nu vă sculaţi in contra luî lehova,
şi l nu ve temeţi de poporulu pămentuluî aceluîa, că ™eî pane sunt nouî; umbrirea lorii
s'a depărtaţii de la d'înşiî, " şi lehova este
10 cu noi; nu ve temeţi de eî. ° firii totă co
munitatea vorbi, ca să-î ucidă cu petre.
f Şi mărirea luî lehova se arăta in cortulu întrunire! înaintea tuturoru fiiloru luî
11 Israelu. Şi lehova dise luî Moisi: Până
cândii «mă va nesocoti poporulu acesta? şi
până cândii rnu-mî vorii crede eî, după
tote semnele ce le fâcuiii eu intre d'înşiî?
12 Cu morte 'Iu voiii lovi, şi-lu voiu sterpi;
erii pre * tine te voiii face sa ajungi poporu
mai mare şi mai tare decâtii d'însulu.
13
Şi 'Moisi dise cătră lehova: Audit'au
Egiptenii, că tu din medîloculu loru ai
scoşii pre poporulu acesta prin puterea ta,
14 Şi au spusu eî cătră locuitorii acestui pă
mentu, " cari au audiţii şi eî că tu, o lehova,
csci in medîloculu acestui poporu, că tu le
hova te arăţi, ca să te vedă chîaru cu ochiî,
şi că " niiorulu teu şede deasupra lorii, şi că
tu mergi înaintea lorii, diua in stâlpii de
15 nuorii, şi noptea in stâlpii de focii; Şi de
cumu-va aî omorî pre poporulu acesta ca
pre unii singurii omu, atuucî naţiunile, cari
16 aii audiţii de numele teii, arii dice : Fiinducă lehova nu '"putu să aducă pre poporulu
acesta in pămentulu, pre care cu jurâmentu l'a promisii loru, de aceea 'î omori
17 in acesta pustiiîi. Şi acumii, rogu-te, mărescă-se puterea ta, Domne! dupre cumii aî
18 promisii, dicendu: iehova este ^indelungurăbdătoru şi plinii de milă; care ertă fărăde-legea şi păcătuiţi, şi care nu lasă nimicii
nepedepsitu; ' care cerceteză nedreptăţile păriuţilorii in fiii până in a treia şi a patra
19 generaţiune. °Ertâ, aşa te rogii, fără-de-legea
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poporului * acestuia, dupre mărimea milei tale,
şi c dupre cumii ai ertatii poporului acestuia
din K_,i jitii şi până aici.
Şi lehova dise: Ertatu-famu, ''dupre cuventulii teii. Şi in adeverii, viu sunt, şi mărirea luî lehova va împle • totu pămentulu:
•''Că toţi acei bărbaţi, cari au vădutu mărirea mea şi semnele mele, pre cari eii leamu făcuţii in Egiptu şi in pustiiulu ace
sta, ţi cari m'au cercatu t acumu de deceorî, şi de cuventulu meii n'aii ascultaţii,
* Nici unulu nu va vede pămentulu acela,
pre care cu jurămentu l'amu promisii părinţiloru lorii; şi totî aceia, ce m'au despreţuitu, nu-lii voru vede; Numai pre servulii meii ''Calebu, fiindii-că a foştii alţii spiritu in elii, şi pe J' deplinii a urmaţii dupre
voia mea, voiu aduce pre elii iu pămentulu
pre care l'a străbătutu, şi seminţia luî 'Iu
va lua in stăpânire. Amalekiţiî şi Cananeiî
locuescu in acesta vale, deci voi mâne intorceţi-ve, şi * plecaţi in pustiiu pe calea spre
Marea Roşia.
Şi lehova vorbi luî Moisi şi luî Aaronu,
dicendu: 'Până cândii să rabdă eu acesta
comunitate rea, care murmură in contra
mea? m eu murmurele fiiloru luî Israelu, pre
cari le murmură contra mea, le-amii au
diţii. Spune lorii: "Viu sunt, dice lehova,
0 dupre cumii aţîvorbitu in audulu meu, aşa
voiu face voiiî. In pustiîu voru cade cadavrele vostre şi a p tuturoru acelora, cari
aii foştii numeraţl d'intre voi, dupre intregulu numerulu vostru, ceî de la duoe-decî
de ani şi mai susii, cari aţi murmuratu
contra mea: Nu veţi intra in pămeutulu
acela, pentru care mî-amu rădicaţii niâua
mea, că voiu face să-lu locuiţi, * afara de
Calebu, fiîulu luî lefune, şi de losua, fiîulu luî
Nunii ; T Erii pre pruncii voştri, despre cari
aţi disu voi, că eî se voru face pradă, eu
pre aceia 'î voiu aduce, ca eî să cunoscă
pămentulu acela, care voi ' aţi despreţuitu.
Câtfi pentru voi, ' cadavrele vostre voru cade
in acestii pustiiu; Şi fiii voştri voru "pasuna in acestu pustiiu " patru-decî de anî
şi vorii x purta pede'psa abatereî vostre, până
ce tote cadavrele vostre se vorii perde in
pustiiu. y Dupre numerulu dileloru, iu cari
voi aţi iscodită pămentulu, • patru-decî de
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dile, de totă diua câte unii anu veţî purta pede'psa nedreptăţiloru vostre, adecă patru-decî
de anî; şi veţî cunosce ce va să dică, cându
mă retragu de la voi. "Eu lehova amu disu,
ţi cu adevăraţii voiu face acesta intregeî * aceste comunităţi rele, care s'a strînsu asu
pra mea; eî in acestu pustiiu se voru perde, şi aicea voru muri.
cŞi bărbaţii aceia, pre cari 'î trămesese
Moisi ca să iscodescă pământulu, xj cari,
după ce se 'ntorseră, făcură să murmure
totă comunitatea in contra lui, forte defăîmându acelu pământii: Acei bărbaţi, cari
vorbiseră rău de pământulu acela, d muriră
de plagă înaintea lui lehova. 'Eru losua,
fiiulu lui Numi, şi Calebii, fiîulii lui lefune,
rămaseră vil din bărbaţii, cari merseră să
iscodescă pămentulu.
Şi după ce spuse Moisi aceste cuvin
te tuturora fiiloru lui Israelu, f se boci poporulu forte. Şi sculându-se de-demâneţă, se suiră pe verfulu muntelui, dicendu:
• Eccă-te-ne ! Să ne suinul la loculii acela, pre
care l'a promisa lehova; căci noi amii pecătuitu. Atuncea li dise Moisi : Pentru ce căl
caţi astu-felu h ordinele lui lehova? căci acesta nu va reuşi. •' Nu vă suiţi, că lehova nu
este in medîloculu vostru; ca nu cumu-va
să fiţi bătuţi de neamiciî voştri. Că Amalekiţiî şi Cananeiî acolo sunt d'inaintea vostră, şi de a loru sabia veţî cade ; că J voî
incetându a urma lui lehova, nici lehova
nu va fi cu voi.
* Şi eî indereptnicindu-se, se suiră pe ver
fulu muntelui; dară chivotulu legeî lui le
hova şi Moisi nu se mişcară din tabără.
' Atunci se pogorîră Amalekiţiî şi Cananeiî,
cari locuiau pe acelu munte, şi bătendu-î 'î
imprâştiară până la m Horma.
Legi pentru daruri de pane fi libaţiunî ţi alte
sacrificii.
i

15 O I lehova vorbi lui Moisi, dicendu: "VeV2 l^ besce fiiloru lui Israelu, şi di loru : Gândii
veţî intra in pămentulu locuinţei vostre, pre
3 care eu 'Iii dau voiiî, Şi 6 veţî aduce sacri
ficiu cu focii lui lehova, olocaustu, şeii altu
sacrificiu, "implininduvr'unu votu seu darii de
bună-voîă, seu dla serbătorile vostre, făcendu
' mirosu plăcuţii lui lehova, din ciredă seu
4 din turmă: -''Celii ce aduce sacrificîulu seu
lui lehova să mai aducă » daru de pane,
florea fainei a decea parte de efă, fră
mântată cu oleiu a * patra parte de hinu.
a Cap. 23. 19.
b Ver». 27, «9.
Cap. K. 65.
l Cor. 10. 5.
e Cap. 13. 31,
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d 1 Cor. 10. 10.
Ete. 3. 17.

Iuda o.
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g Deut. 1. 41.
A Vers. K.
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j 3 Cron. 15. i.
k Deut. 1. 43.
t Vers. 43.
Deut. 1. 44.
m Cap. 21. 3.
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' Şi vinii pentru libatiune a patra parte de
Iiiiiii să aduci pe lungă olocaustu seu si
altu sacrificiu, de toţii mnelulii. i Seu de
va fi berbece, să aduci darii de pane diioe
decimî de florea fainei, frământată cu oleiii, a treia parte de hinu. Şi vinii pen
tru libatiune să aduci a treia parte de hinu,
in mirosu plăcuţii lui lehova. Şi de veî
aduce unu viţelii dreptu olocaustu, seu altu
sacrificiu, implinindii unii votii, seu * sacri
ficii de bucuria lui lehova; !Pe lungă acelu
viţelii să mai aduci şi darii de pane, de
florea fainei trei deciinî, frământată cu ju
mătate de hinu de oleiu. Şi vinii pentru liba
tiune să aduci o jumătate de hinu, spre
sacrificiu cu focii, mirosu plăcuţii lui leho
va. Astu-felii să faci cu orî-ce sacrificiu de
boii, seu de unii berbece, seu de unii mnelu,
seu de unu îedii. Dupre numerulu ce veţî sa
crifica, să faceţi cu fie-care dupre nume
rulu lorii. Fie-care moscenu să facă ace
sta astu-felu, cându va aduce sacrificiu cu focii
in mirosu plăcuţii lui lehova. Şi de va lo
cui vr'unii străinii intre voî, seu altulu vericine intre generaţiunile vostre, şi elii va voi
să facă sacrificiu cu focii in mirosu plă
cuţii lui lehova, să-/w facă aşa, dupre cumii
'la faceţi voî. m Toţii aceea-şî lege să fie pen
tru voî cei din comunitate, şi pentru celii stră
inii ce locuesce intre voi; lege perpetuă să
fie acesta întru generaţiunile vostre: celii
străinii va fi ca şi voî înaintea lui lehova.
O lege şi unii dreptu va fi pentru voî şi
pentru celii străinii, ce locuesce intre voî.
Şi lehova vorbi lui Moisi, dicendu : B Vorbesce fiiloru lui Israelu, şi di lorii: Cându
veţî intra in pămentulu, in care eu vă aducii, Şi veţî mânca din ° pânea pământului
aceluia, să aduceţi darii rădicaţii lui lehova.
p Din prinosele aluatului vostru să aduceţi o
turtă dreptu darii rădicaţii; cumu daţi i darulu
din aria, aşa să-lu daţi şi pre acesta. Din
prinosele aluatului vostru să aduceţi darii ră
dicaţii lui lehova in generaţiunile vostre.
Şi r dacă voî veţî greşi, şi nu veţî face
tote aceste ordini, pre cari lehova le-a datu
lui Moisi: Tote câte lehova v'a ordinatu
prin Moisi, din diua aceea, din care lehova
a daţii ordinele sale Iul Moisi, şi d'atuncî
înainte in tote generaţiunile vostre; Va fi,
• dacă acelu lucru s'a făcuţii prin greşelă,
fără soirea comunităţeî, totă comunitatea
să aducă unu viţelii ca olocaustu, in mi
rosu plăcuţii lui lehova, ' cu darulu seu de
k Lev. 7. 11.
6. 14.
g Esod. 29. 40. t Cap. 28. li,
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14.
h Lev. 14. 10.
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pane şi ca libaţiunea sa. dupre datină; si
25 "una îedu ca sacrificii! pentru păcatu. "Şi
preutulu să facă espiare pentru totă comu
nitatea fiiloru luî Israelă, şi se va erta loru;
că greşelă a fostă. Şi eî să-şî aducă sacrificîulu lorii luî iehova, sacrificiu cu focii,
şi sacrificîulu loru pentru pecatâ înaintea
lui lehova, pentru greşelă loru. Şi se va erta
26 comunităţeî intregî a fiiloru lui Israelu, şi
străinului ce petrece intre eî, că acesta se
intemplă totu prin greşelă.
27
Şi x dacă va fi pecătuitu unii singură sutk'tu din greşelă, acesta să aducă o capră
d'unu anii drepţii sacrificiu pentru pecatii;
28 » Şi preutulu să facă espiare pentru acela,
care va fi greşiţii, fiindu-că a pecătuitu din
greşelă înaintea lui Iehova; pentru acela
29 să iacă elii espiare; şi se va erta lui. * O
lege să fie pentru fie-cine, care va fi pecă
tuitu din greşelă, fie moscenu d'intre fiii
luî Israelu, seu străinii ce petrece intre d'înşii.
30
° Eru sufletulu acela, care va pecâtui din
trufia, fie moscenu, fie străinii, acela pre
Iehova defăima; şi sterpi-se-va sufletulu a3 1 cela din poporalii seu. Pentru-că cuventulâ
luî Iehova 6 l'a despreţuitu, şi ordinele lui
le-a stricaţii, sterpi-se-va sufletulu acela; c pecatulu luî asupra luî.
Pedepsirea omului care calcă sdbatulu; amintirea
purtată pe vestminte.

32

Şi cândti erau fiii luî Israelu in pustiiţi,
d aflară pre unu omu adunându lemne in
33 diua sabatului. Şi cei ce-lu aflară strîngendu lemne 'Iu duseră la Moisi şi la Âa34 ronu şi la totă comunitatea; Şi-lu puseră
•supţii pază, pentru- că nu era hotărîtu, ce
35 au să facă cu elu. Şi dise Iehova lui Moisî :
•'acelii omu să se omore: totă comunitatea
36 sâ-lîi f ucidă cu petre afară din taberă. Şilu duse totă comunitatea afară din taberă,
şi-lu uciseră cu petre, şi elu muri; dupre
cumu ordinase Iehova luî Moisi.
37 38
Şi Iehova vorbi luî Moisi, dicendu : Vorbesce fiiloru luî Israelu, şi di *loru, ca să-şî
facă fimbriî la marginile vestminteloru lorii
intru generaţiunile lorii ; şi preste fimbria fie39 cărui colţii să pună firii venătu. Şi acestii
firu să fie preste fimbria, ca de câte ori
'Iu veţi vede, să vî aduceţi aminte de tote
ordinele luî Iehova, şi să le faceţi; şi să
'nu urmaţi după poftele ânimeî vostre, nici
u Vede L«v. 4.
tt.
Cap. 88. 15.
ttzra. 6. 17. &
8. 36.
, Lev. 4. 20.
x Lev. 4. 87, 88.
y Ler. 4. 35.
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1 Reg. 81. 13.
106. S».
Fapt. 7. 58.
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după dorinţele ochilorfi voştri, după cari
•'ve desfrânaţi : Ca să vî aduceţi aminte, 40
şi să faceţi tote ordinele mele, şi să fiţi
* sânţi Dumnedeuluî vostru. Eîi Iehova sunt 4 1
Dumnedeulu vostru, carele v'amu scoşii pre
voi din pămentulu Egiptului, ca să fiu Duo
nedeulu vostru; Eii Iehova sunt Dumnede
ulu vostru.
Rescularea ţi mdrtea luî Core şi a cetei sale ;
murmurarea şi pedepsirea poporului.

SI « Core, fiîulii luî Izharu, a fiîului lui Kohatu, fiîulii luî Levi, s'a uniţii cu Datanu şi Abiramu, fiii luî Eliabu, şi cu Onu,
fiîulu luî Peletu, fiii luî Rubenu ; ţii se seuIară contra luî Moisi, eî cu dîioe sute cincîdecî de bărbaţi d'intre fiii luî Israelu, mal
marii comunităţeî, * aleşi la adunare, omeni
renumiţi; Şi cse adunară contra luî Moisi
şi contra luî Aaronu, şi li diseră : Pre multa
vî însuşiţi; că dtotă comunitatea, toţi sunt
sânţi, ' şi Iehova este intre eî ; pentru ce dară
voi vă înălţaţi mai pe susu de adunarea
lui Iehova?
Şi Moisi audindu acesta, * cădu pe faţa sa ;
Şi vorbi câtră Core şi cătră totă ceta sa,
Dicendu: Mâne demâueţă va areta Iehova
pre acela, care este a luî şi care este » sânta ;
şi-iw va lăsa să se apropie de d'însulii;
pre celu ce va * alege elu, 'Iu va lăsa să ' se
apropie de elu. Acesta să faceţi: Luaţi-vî
câţuî, Core şi totă ceta luî; Şi puneţi foca
intr'însele, şi preste d'însele puneţi tămâia
înaintea luî Iehova Liane; şi omulu pre care
Iehova 'Iii va alege, acela va fi sântu. Fii
aî luî Levi, pre mulţii vî însuşiţi vouî.
Şi Moisi dise luî Core: Ascultaţi, fiî aî
luî Levi! A ă Jpre puţinii este pentru voi,
că Dumnedeulu luî israelii a * deosebiţii pre
voi din comunitatea luî Israelu, şi v'a lă
saţii să ve apropiaţi de d'însulu, ca să impliniţî servicîulu locaşului luî Iehova, şi să
staţi înaintea comunităţeî, servindu-î ei?
Elu pre tine şi pre toţi fraţii tei, pre fiii
luî Levi cu tine, te-a primiţii să te apropii
de d'însulu; şi voi acumu căutaţi şi preuţia?
Pentru aceea tu şi totă ceta ta v aţi strînsii
contra lui Iehova; 'şi ce este Aaronu, de
murmuraţi contra lui?
Şi Moisi trămese să chîame pre Datanii
şi pre Abiramu, fiii luî Eliabu, cari respunseră: Nu vomu veni! m Aii pre puţinii este,
vapu M.
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Iuda 11.
1 Cap. 26. 9.
c Pa. 106. 16.
d E»od. 19. 6.

16
2

3

4
5

6
7

8
9

10
11
12
13

e Esod. 29. 15.
Cap. 17. 5.
j 1 Şam. 18. 23.
Cap. 14. 14. &
1 Şam. 2. 28.
Isa. 7. 13.
35. 34.
l
Ca. 105. 28.
k Cap. 3.41, 45.
/ Cap. 14. S. * i Cap. 3. 10.
& 8. 14.
20. 6.
Lev. 10. 8. &
Deut. 10. 8.
g Vers. 3.
21. 17, 18.
l Esod. 16. 8.
Lev. 21. 6, 7,
Ezec. 40. 46.
1 Cor. 3. 5.
8, 18, 16.
& 44. 15, 16. m Veri. 9.
h ElOd. 28. 1.

CAP. 16.

14

15

16
17

18
19

20
21
22
23
24

25
26

27

28
29

că ne-ai scosu din pămentulii, unde curge
lapte şi miere, ca să ac omori in pustiîulu
acesta? tu mai voescîîncă "să te faci şi domnii
preste noi 'i Cu adevăraţii ! nu ne-aî adusu
intr'unu "pământii, unde curge lapte şi miere,
nici nu ni-, s daţii de moscenire câmpuri
seu vii ! Acumu vreai să scoţi şi ochii ome11 i Ioni acestora ? Nu vomu veni!
Şi se mânia Moisi forte, şi dise lui lehova: pNu căuta 8pre darulu lorii; că «eu
nici măcarii uuu asinii n'amu luaţii de la
ei; nici pre nimene d'intre ei n'amu nedreptăţitu. Şi dise Moisi luî Core : r Tu şi
totă ceta ta să staţi 'înaintea luî lehova;
tu, eî şi Aaronu mâne; Şi vî luaţi fie-care
câţuea sa, şi puneţi tămâia intr'însele, şi le
aduceţi înaintea luî lehova, fie-care căţuea
sa, duoă sute cincî-decî căţuî; şi tu şi Aa
ronu, fie-care cu căţuea sa.
Şi luară fie-care căţuea sa, şi puseră
focii într'însele, şi pe deasupra puseră tămăîă, si statură la uşa cortului intrunireî ;
asemenea şi Moisi şi Aaronu. Şi Core strînse
in contra loru totă comunitatea la uşa cor
tului intrunirei, şi 'mărirea luî lehova se arătâ la totâ adunarea.
Şi lehova vorbi lui Moisi şi luî Aaronu,
dicendu: u Deosebiţi-vă de adunarea acesta,
că " intr'unu momentu voiu mistui pre eî.
Şi eî 'cădurâ pe feţele loru, şi diseră: Dumnedeule, * Dumnedeulu spiriteloru a toţii corpnlu ! de a păcătuiţii unii omii, aii mâniate- vei asupra intregeî adunări! Şi lehova
vorbi luî Moisi, dicendu: Vorbesce cătră
comunitate, dicendu: Depărtaţi-vă din jurulu locuiuţeloru luî Core. Datanii şi Abi
ramu!
Şi se scula Moisi, şi merse la Datauu
şi la Abiramu, şi după d'însulu raerseră şi
bătrânii luî Israelu. Şi elu vorbi cătră co
munitate, dicendu; * Depărtaţi-ve. rogu-ve, de
corturile acestoru omeni reî, şi de nimica a
loru să nu vă atingeţi, ca să nu periţî şi voi
intru totu pecatulu loru. Şi eî se depăr
tară din jurulii corturiloru luî Core, Datanu
şi Abiramu; şi Datauu şi Abiramu eşirâ afară, şi statură la uşele corturiloru loru, cu
femeele lorii, cu copii lorii şi cu pruncii
loru. Şi Moisi dise : " Dintr'acesta veţî cunosce, că lehova a trămesu pre mine ca
să făcu tote lucrările aceste : că nu le facv
6de sine-mî: Dacă aceştia aicea voru muri,
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dupre cumu morii toţi omenii; seu dacă 'î
va afla pre d'înşiî asemene sortă, ca şi pre
alţi omeni, pre mine nu m'a trămesu leho
va; firii dacă lehova va crea ' ce-va nou,
şi pămentulii 'şi va deschide gura sn, şi
va inghiţi pre eî impreună cu tote câte wnt
ale lorii, şi eî d de vii se voru pogorî in infernii, voi să cunosceţî că aceşti omeni aii
defăimatu pre lehova. ' Şi a foştii, că incetândii elu de a vorbi aceste cuvinte, pă
mentulii de supţii d'înşiî se despica. Şi pamentulu deschidendu-şî gura sa. înghiţi pre
d'înşiî şi casele lorii, şi pre •''toţi omenii, cari
e.rau a luî Core, şi totă averea lorii.. Se
pogoriră eî şi tote ale lorii de vii in infernii,
şi pămentulii 'i acoperi; şi eî periră din
medîloculii adunărei. Şi totu Israelulu ce era in jurulii lorii fugi de strigarea lorii, că
diseră: Nu cumu-va să ne 'nghiţă ţi pre
noi pămentulu. Şi 'focii eşi de la lehova, şi
mistui pre fcceî duoe sute cincî-decî de băr
baţi, cari aduseră tămâia.
Si lehova vorbi lui Moisi, dicendu: Di
luî Eleazară, fiîulii luî Aaronu, preutulu, ca
să scotă căţuile din medîloculii focului, şi
cărbunii dintr^însele să le lepede afară, căci
''sânte sunt: Căţuile acestora. •'cari pecătuirâ contra sufletelorii lorii proprie, să se fa
că din ele plăci late pentru acoperirea altaruluî: (căci eî pre acele le aduseră îna
intea luî lehova, si sânte sunt), * şi să fie de
semnii fiilorii luî Israelu. Şi Eleazarii, preutulii, lua acele căţuî de aramă, pre cari le
aduseră cei arşi, şi le bătură in plăci pen
tru acoperirea altarului ; Intru amintirea
fiilorii luî Israelu, ' pentru ca nu vr'unu uepreutii, care nu ara fi din semînţa luî Aa
ronu, să se apropie spre a face să fumege
tămăîâ înaintea luî lehova, ca să nu-î fie
totu ca luî Core şi ca cetei luî; dupre
cumu 'î ordinase lehova prin Moisi.
Şi a duoa di mtotă adunarea fiiloru luî
Israelu murmura contra luî Moisi şi contra
lui Aaronu, dicendu: Voî aţi omorîtu pre
poporulii luî lehova! Şi a fostu, cândii se
strînse comunitatea contra luî Moisi şi con
tra luî Aaronu, eî se'ntorseră spre cortulfi
întruuireî, şi ecce ! " nuorulii 'Iu acoperise,
şi mărirea luî lehova apăru. Atunci Moisi
şi ° Aaronu veniră înaintea cortului intruni
reî: Şi lehova vorbi luî Moisi, dicendu:
p Despărţiţi-ve de acesta comunitate, şi eu
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o voiu mistui într'unu inomeatu. Şi * eî cădură- pe feţele lorii.
Şi dise Moisi luî Aaronu: Ie căţuea şi
pune intr'însa focii de pe altarii, şi deasu
pra pune tămăîă, şi du-te curendu la comu
nitate, şi fa espiare pentru eu; r că mânia a eşitu de la facă lui lehova; plagă a inceputu.
Şi Aaronu lua căţuea, dupre cumu 'î disese
Moisi, şi alerga in mediloculu comuuităţeî,
şi eccă, plaga începuse intre poporu ; atunci
elu puse tămâia, şi făcu espiare pentru poporii. Şi stându elu intre morţi şi intre
vii, fu oprită plaga. Şi aceia cari muriră
de acesta plagă au foştii patru-spre-dece
mii şepte sute, afară de aceia cari muriră
pentru Core. Şi Aaronu se întorse la Moisi
înapoi la uşa cortului intrunireî, după ce
plaga fu oprită.
Seminţia Im Levi alesă prin înflorirea toiguluî
luî Aaronii; prettţiî să porte pecatele
poporului.

17 C' I lehova vorbi luî Moisi, dicendu : Vor2 i^ besce fiiloru luî Israelu, şi ie de la eî
unu toegu dupre casele lorii părinţescî, de la
toţi mai marii loru dupre casele lorii părin
ţescî, diioe-spre-dece toege; şi scrie tu nu3 uiele fie-căruîa pe toegulu şeii. Şi numele
luî Aaronu scrie pe toegulu luî Levi, că de
toţii umî marele caseloru lorii părinţescî va
4 fi câte unii toegu ; Şi le pune in cortulii
intrunireî d'inaintea mărturiei, "unde eii mă
5 intrunescu cu voi. Şi va fi, că bărbatulu
acela, pre * care-lii voiu alege, toegulu luî va
inverdi, şi voiii înlătura de la mine murmu
rele fiiloru luî Israelu, ccari le redicu con
tra vostră.
6
Şi Moisi vorbi fiiloru luî Israelu; şi toţi
mai marii loru 'î dădură câte unu toegu,
fie-care mai mare dupre casele loru pă
rinţescî câte unu toegu ; duoe-spre-dece to
ege ; şi toegulu luî Aaronu era intre toegele
7 loru. Şi Moisi puse toegele acele înaintea
luî lehova, in d cortulu mărturiei.
8
Şi a d lioii, di, cândii intra Moisi in cor
tulu mărturiei, ecce toegulu luî Aaronu, ca
re era pentru casa luî Levi, inverdise, şi dă9 duse boboci, inflorise şi produse migdale. Şi
Moisi scose afară tote acele toege de d'inaiutea luî lehova la toţi fiii luî Israelu, şi
eî vedendu-fc, fie-care 'şî lua toegulu şeii.
10
Şi lehova dise luî Moisi : Du înapoi «to
egulu luî Aaronu înaintea mărturiei, unde
să se păstreze •''spre semuu pentru fiii cei
resculătorî; "camurmurarea loru contra mea
g Vers. 22.
Cap. 20. 6.
r Lev. 10. 6.
Cap. 1. 63. &
8. 19. & U.
33. & 18. 9.
1 Cron. 27. 24.
Fi. 106. W.

Capitlii 17.
a Esod. 25. 22.
ii 2i). 42, 43.
& 30. 36.
6 Cap. 16. 5.
c Cap. 16. 11.
d Esod. 38. 21.
Cap. 18. 2.

e
/
g
A

Fapt. 7. 44.
Ebr. 9. 4.
Cap 16. 38.
Vers. 5.
Cap. 1. 51,53.
& 18. 4, 7.

Copiliţi 18.
a Cap. 17. 13.
l> Esod. 28. 38.
c Vede Fac. 29.
34.
<l Cap. 3. 6, 7.
e Cap. 3. 10.
/ Clip. 3. 25, 31,

să inceteze, şi să nu moră. Şi Moisi 'făcu
a$a ; dupre cumu 'î ordina lehova, aşa făcu.
Şi fiii luî Israelu vorbiră luî Moisi, dicându: fiece noi murimu! noi perimu! cu
toţii perimu! * Toţii acela ce se apropia de
locaşulii luî lehova more; nu cumii-va noi
cu toţii vomu muri?
SI lehova dise luî Aaronu: "Tuşi fiii tei
şi casa părintelui teu cu tine, voi veţi
6 purta nedreptatea sanctuarului, şi tu şi fiii
tei cu tine impreună veţi purta nedrepta
tea preuţieî vostre. Dară şi pre fraţii tei,
din seminţia luî Levi, seminţia părintelui teu,
aă-î apropii de tine, ca "unindu-se cu tine
d să servescă ţie; şi "tuşi fiii tei cu tine să
serviţi înaintea cortului mărturiei. Si eî să
păzescă cele de păzitu ale tale şi tote ce
le ce sunt •'de păzitu ale cortului; s>înse de
uneltele sanctuarului şi de altarii să nu se
apropie, * ca să nu moră şi eî şi voi cu eî :
Şi eî să se uhescă cu tine, ca să păzescă
cele de păzitu ale cortului intrunirei, toţii
servicîulu cortului ; ' şi nici unu nelevitii să
nu se apropie de voi. Şi voi să păziţi i cele de păzitu ale sanctuarului şi cele de pă
zitu ale altarului, * ca să nu mai fie mânia
asupra fiiloru luî Israelu. Că ecce eu pre
fraţii voştri, pre Leviţî, ' î-amii luaţii d'intre
fiii luî Israelu, şi "vi î-amii dăruiţii darii luî
lehova, ca să facă serviciulu cortului intru
nireî. Deci "tu şi fiii tei cu tine să păziţi
preuţia vostră, intru tote cele ce se ţinu de
altarii, şi cele din °lă-întrulu perdelei, ca
intr1acestea voi să serviţi; că eu preuţia vos
tră amu dat'o vouî dreptu serviciu cu darii ;
şi nepreutulu, care se va apropia, să moră.

11
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13
18
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Detoriele şi porţiunile preuţiloră şi ale
Levifiloru.

Şi lehova dise luî Aaronu; Ecce p eii amft 8
daţii ţie paza darurilorii mele rădicate, to
te lucrurile cele consacrate de fiii luî Israelu
ţie le-amu daţii şi fiiloru teî prin lege per
petuă, * ca parte pentru ungerea ta. Ace- 9
stea vorii fi ale tale din lucrurile cele pre
sânte, ce nu se ardii: tote sacrificiele lorii,
tote r darurile lorii de pane, tote 'sacrificiele
loru pentru pecatii, şi tote ' sacrificiele pentru
vină ale loru, pre cari eî le aducu mie, aceste
lucruri pre sânte vorii fi ale tale şi ale fii
loru teî. " In locu pre sânţii să le mânâncî 10
aceste ; toţi cei de partea bărbătescă să mânânce dintr'însele; lucru sânţii să fie. Ace- 11
stea încă voriifi ale tale : "darulu rădicaţii din
H
A
i
j

36.
k Cap. 16. 46.
1 Cap. S. 12,45.
Cap. 16. 40.
Cap. 4. 15.
m Cap. 3. 9. &
Cap. 3. 10.
8. 19.
Esod. 27. 21. n Vers. S.
Cap. 3. 10.
& 30. 7.
o Ebr. 9. 3. 6.
Lev. 24. 3.
Cap. 8. 1.
t Lev. 6. 16, 18,

26. & 7. 6, 32.
Cap.' 5. 9.
7 Esod. 29. 29.
& 40. 13, 15.
r Lev. 2. 2, 3.
& 10. 12, 13.
• Lev. 4. 22, 27.
& 6. 2», 26.
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26, 29. & 7. 6.
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tote lucrurile, pre cari fiii lui Israelu le aducu ca daruri legănate: eu zţie le dau şi
liiiont teî şi fetelorii tale cu tine prin lege
perpetuă ; » toţii celii curaţii in casa ta să
mănânce dintr'însele ; z Toţii ce e mai bunii
din oleiu, şi totu ce e mai bunii din mustii
şi din grăii, " prinosele dintr'însele, pre cari
le aducu luî lehova, ţie le dau. Ânteîele
frupte din tote ce sunt in pămentulu, pre
* cari eî le voru aduce luî lebova, ale tale
voru fi tote ; " toţii celii curaţii in casa ta să
mănânce dintr'însele. d Tote lucrurile consa
crate prin interdicţii in Israelii, ale tale voru
fi. Toţii celu ce deschide • matricea din toţii
corpulu, câte se aducu lui lehova, de la
omu până la vită, alu teii va fi; dară veî
lăsa să se rescumpere t ânteîu-născutulu omuluî; asemenea să se rescumpere ânteiunascutulu vitei necurate. Şi cei de rescumperatii, ânteiu-născutulu omenUoru, să se
rescumpere de la verstă de o lună, ' dupre
estimarea ta, de cinci sicii de arginta, du
pre siciulii sanctuarului, *care face duoe-decî
de ghere. ' Dară cele ânteiu-născute din
vaci, şi cele ânteiu-născute din oî, şi cele
ânteiu-născute din capre, să nu laşi să se
rescumpere, că sunt lucrv/rl sânte ; i sângele
lorii să stropescî asupra altarului, şi grăsi
mea lorii să facî să fumege ca sacrificiu cu
focii in mirosu plăcuţii luî lehova. Şi car
nea loru va fi a ta, precumii *peptulu de darii
legănaţii şi spate cea dreptă ale tale sunt.
' Tote darurile rădicate din lucrurile cele sân
te, pre cari fiii luî Israelu le aducu luî le
hova, ţie le daii, şi fiiloru teî şi fetelorii
tale cu tine, prin lege perpetuă; m legămentu
de sare eternă este acesta înaintea luî le
hova pentru tine şi pentru seminţia ta cu
tine.
Şi lehova dise luî Aaronii : Tu in pă
mentulu lorii nu veî ave nici o moscenire,
nici parte nu veî ave intru d'înşiî ; * eu sunt
partea ta şi moscenirea ta intre fiii luî Israelu. Şi ° fiiloru luî Levi, ecce li daii drepţii
moscenire tote decimile luî Israelu pentru
servicîulii, f ce-lu facil eî in cortulu intrunireî. * Că de acumu înainte fiii luî Israelu
nu se voru maî apropia de cortulu intrunireî, r ca să nu se facă vinovaţi, şi ca să nu moră. ' Ci Leviţiî voru face sacrificîulu in cor
tulu intrunireî, şi pecatele acelora vorii pur
ta; lege perpetuă să fie acesta in generaţi-

26.
z L*v. 10. U.
Lev. S. 14.
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Cap. 15. 19.
w Lev. 22. î, S,
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D«ak 18. 4.
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Cap. 3. 13.
4 E»od. M. W.
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Lev. 7. 31, 32,
ft 34. W).
34.
g Lev. 27. 6.
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Cap. a. 47.
A E«od. 30. 13. m Lev. 2. 13.
2 Cron. 13. 5.
Lev. 27. 25.
Cap. 3, 47.
n Dent. 10. 9. &
12. 12. & 14.
Ezec. 45. 12.
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1, 2.
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Io>. 13. 14, 33.
28.
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unile vostre, ca eî intre fiiî luî Israelu nici
o moscenire să nu aibă. ' Că decimile fiilorii luî Israelu, pre cari eî le voru aduce
luî lehova darii redicatu, le-amii daţii de
moscenire Leviţilorii; de aceea amii disu
despre d'înşiî, ca " eî să nu aibă intre fiiî
luî Israelu nicî o moscenire.
Şi lehova vorbi luî Moisi, dicendu: Şi Leviţiloru să li vorbescî, şi să li dicî: Voî,
cândii veţî lua de la fiiî luî Israelu deci
mile, pre cari eii vi le-amii daţii drepţii
moscenirea vostră, dintr'acelea şi voî să aduceţî darii redicatu luî lehova: " decimî din
decimî. x Şi acesta darii alu vostru se va
socoti voiiî ca şi grâulu din aria şi ca
prisosinţa din tescu. Aşa si voî să aduceţi
darii redicatu luî lehova din tote decimile
vostre, pre cari le luaţî de la fiiî luî Isra
elu, şi acelu darii a luî lehova să daţî luî
Aaronu, preutulu. Din tote darurile ce se
aducii voiiî, şi voî să aduceţi darii luî le
hova ; toţii ce este maî bunii din ce este con:
secratii luî. Decî să spuî lorii : Cândii voî
din acestea veţî aduce ce este maî bunii, » atuncea se va socoti Leviţilorii ca şi venitulii
din aria, şi ca şi venitulu din tescu. Şi
din acestea să mâncaţi in totu loculu, voî
şi familiele vostre; că * plata vostră este pen
tru servicîele vostre in cortulu intrunirei;
Şi voî pentru acesta "nu veţî ave pecatu,
cândii dintr'însele veţî aduce ce este maî
bunii ; şi lucrurile cele consecrate ale fiiloru
luî Israelu * să nu le profanaţi, ca să nu mu
riţi.
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Legea pentru apa de curăţire.

SI lehova vorbi luî Moisi şi luî Aaronu, 19
dicendu: Acesta este statutulu legeî pre 2
care l'a ordinatîi lehova, dicendu: Spune
fiiloru luî Israelu, ca să-ţi aducă o juncă
roşă, intregă, care tiare defectu, şi " care nu a
purtaţii jugii. Şi să o daţî luî Eleazarii, 3
preutulu, şi să o scotă * afară din taberă, şi
să se-junghie in presenţa luî. Şi Eleazaru 4
preutulu să îee clin sângele eî cu degetulu
şeii, şi c să stropescă spre faţa cortului in
trunirei din sângele eî de şepte ori; Apoi 5
să se ardă juuca aceea înaintea ochiloru luî:
rfpelea eî, şi carnea eî, şi sângele eî cu ba
lega eî să se ardă. Şi preutulu să îee "lemnii 6
de cedru şi isopii şi carmesinu-roşiii, pre
cari să le arunce in foculii, unde se va ar7.
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7 de junca. f Şi preutulu să-şî spăle vestmin- i se va curaţi, sterpi-se-va sufletulu acela din
tele sale, şi corpulu să-şî scalde cu apă, şi j medîloculu adunăreî, pentru că a • intinatu
dup'aceea să iitre in tabără, şi să fie preu- i sanctuarulu luî lehova: apa de
J~ stropire
~x— :~ nu
—
itropitu preste d'însulu;
8 tulu necurata până seră. Asemenea şi celu s'a stropita
d'însulu ; necuraţii este.
ce a ars o sa-şi
-şi spăle vestmintele sale cu Şi acesta să fie lorii lege perpetuă. Şi a- 21
apă, şi corpulu să-şî scalde cu apă, şi ue- cela, care stropesce cu apa de stropire să-şî
9 curatu să fie până seră. Şi omii curatu să spăle vestmintele sale, şi acela, carele se
stringă •" cenuşa acelei junei, şi să o pună atinge de apa de stropire, necuraţii să fie
intr'uuu loc ii curatu afară din taberă, şi să până seră. Şi ' totu, de verî-ce se va aţin- 22
ţie pentru comunitatea fiiloru luî Israelii ge celii necuraţii, necurata să fie; şi "totu
intru păstrare * ca apa de stropire: pentru că acela, carele se atinge de cFînsvlu, necu
10 curăţire de pe'catu este. Şi celu ce a strînsu raţii să fie până seră.
cenuşa junceî, să-şî spăle vestmintele sale,
Poporulit murmura după apă; stânca se
lovesce.
şi necuraţii să fie până seră; şi acesta să
fie fiiloru luî Israelu şi străinului ce locu- ATUNCEA "fiii luî Israelu, totă comunita- 20
esce intre ei lege perpetuă.
tea, ajunseră in deşertulu /iun in luna
11
' Celu ce se va atinge de vr'unu mortu, d'ânteiă; şi poporulu se opri la Kadeşu, un
de cadavrulu orî-cărui omu, necurata să fie de b muri Măria, şi fu immormentată acolo.
1 2 şepte dile. J Unulu ca acela să se curate
«Şi comunitatea n'aveaapă; 'atuncea se 2
cu d'insa a treia di şi a şeptea di, ţi va fi cu strînse contra luî Moisi şi a luî Aaronu ; Şi 3
ratu ; şi dacă elu nu se va curaţi a treia di poporulu e se certa cu Moisi, şi vorbi, dicendu:
13 şi a şeptea di, nu va fi curatu. Verî-cine O ! bine era de amu fi muritii şi noî atuncea,
se va atinge de morţii, de cadavrulu unui •'cându muriră fraţii noştri înaintea lui le
nnin ce a murit.ii. şi nu se va fi curăţita, va; Că »aţi adusii adunarea luî lehova in 4
acela a * intinatu locaşulu luî lehova : sterpi- pustiîulu acesta, ca să muriinu aicea uoî şi
se-va sufletulu acela din Israelii ; căci ' apa vitele n6st.ru. Şi pentru ce ne-aţî scosu din b
de stropire nu s'a stropita preste d'însulu, Egiptu? aducendu-ne in acestii locu reii,
necuraţii este, m necurăţia luî încă pe d'însulu unde nu este locu de semenatu, nicî de smo
14 este. Acesta estf legea, cându unu omu va chini, nicî de viî, nicî de mere-granate, şi
muri in care-va cortti : toţii însulu, carele unde nu este nici apă de băuţii.
intră in acelii cortu, şi toţii ce este intr'uŞi Moisi şi Aaronu se retraseră d'iua- 6
15 celii cortu, necuraţii să fie şepte dile. A- intea adunâreî la uşa cortului intrunireî, şi
semenea şi totu " vasulii descoperiţii, care nu * cădură pe fadele loru ; şi ' mărirea luî lehova
va ave acoperemeutulu biue strînsu, necu- se areta loru. Şi lehova vorbi luî Moisi, 7
16 raţii este. Şi "toţii celu ce se va atinge in dicendu: •'Ie toegulu, şi adună comunitatea, 8
câmpii de celu omorîtii de sabia, şeii de i tu şi Aaronu, fratele teu, şi vorbiţi petrei
care-va morţii, şeii de vr'unu osii de omii, ! acesteia înaintea ochilorii lorii, ca să-şî dee
seu de vr'unu mormentu, necuraţii să fie apa sa; şi •'• sa li scoţi apă din petră, şi aşa
să adăpî comunitatea şi vitele lorii.
şepte dile.
Şi pentru celu necurata să se îee din
Şi Moisi lua toegulu ' d'inaintea lui Ie- 9
17
' cenuşa junceî celei arse spre curăţire, şi hova, dupre cumii 'î ordinase. Şi Moisi şi 10
preste d'însa să torne apă via intr'unu vasu; Aaronu adunară comunitatea d'inaintea pe
18 Şi omu curatu să îee " isopii, şi pre acesta trei, şi elii dise lorii : m Ascultaţi, voi turbusâ-/iî moîe in apă, şi să stropescă pe cortii rătoriloru ! au din petra acesta vî vomu
şi pe tote vasele şi pre inşii cari erau a- pute noî scote vouî ;ipăV Şi Moisi redi- 11
colo. cumu şi pre celu ce se va fi atinsu câudu-şî mână, lovi petra cu toegulu seu de
de OKU şeii de omu ucişii şeii de omu morţii duoe ori ; şi " eşi apă multă, încâtu avură să
19 de sine şeii de mormentu. Şi celu curatu bee comunitatea şi vitele loru.
Şi lehova dise luî Moisi şi lui Aaronu: 12
să stropescă pre celu ce nu este curatu a
treia di şi a şeptea di, şi să-lii curate pre Fiindu-că ° voi n'aţî credutii mie, ca să me
elfi a r şeptea di; şi elu să-şî spăle vestmin f sânţiţî înaintea ochilorii fiilo.ru luî Israelu,
tele sale, şi să se scalde cu apă, şi sera va de aceea voi uu veţi duce acesta adunare
20 fi curatu. Eru celu ce va fi necuraţii, şi nu in pămentulu, pre carele l'amu daţii loru.
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• Acesta este apa Meribeî (certei), undefiiî ordinase lehova; şi eî se suiră pe muntele
lui Israelu se certau contra lui lehova, şi Horu înaintea ochiloru comunitate! întregi.
• iu se sânţi intre el.
* Şi Moisi desbrăcâ pre Aaronu de vestmintele sale, şi îmbrăca cu ele pre Eleazaru,
Edomiţii nu voesciî a permite Israeliţiloră
j
fiîulu
seu. Şi * Aaronu muri acolo in vertrecere prin ţera loră.
fulu muntelui; şi Moisi şi Eleazaru se po
rŞi Moisi trămese soli de la Kadeşu la gorîră de pe munte. Şi vedendu totă coregele Edomuluî, cari să-î fiică: 'Aşa dice munitatea, că Aaronu a muritu, plânse to
fratele teu Israelu: Tu cunoscl t6te neca- tă casa lui Israelu pre Aaronu ' treî-deci
zurile, câte ne-au intimpinatu : ' Cumii pă de dile.
rinţii noştri se pogorîră in Egiptu; "şi noi Israeliţîî sunt atacaţi de Cananel la Arad»; po
locuirămu acolo mulţii timpii, şi " cumu Eporulu murmurândă se pedepsesce cu şerpi
giptenii necăziră pre noi şi pre părinţii
înfocaţi ; ţerpele celH de aramă.
noştri; Şi "strigându noi cătră lehova, elu SI căndu audi Cananeulu, ° regele din Aaudi vâcea nostră, şi » trămese pre ângeru,
radii, carele locuia spre medă-di, că
care ne scose din Egiptu; şi ecce suntemu Israelulu intră pe calea Atarimii, se lupta
in Kadeşu, cetate in marginea cuprinsului
teii. • Lasă-ne, rugămu-te, ca să trecemu prin cu Israelu, şi lua d'intre el mal mulţi prinşi.
* Atuncea făcu Israelfi votii luî lehova, şi dise :
pâmentulu teii : noi nu vomu trece nici presto De-ml vel da pre poporulu acesta in mâna
câmpuri, nici preste vil, şi nici apa din fân mea, atunci eu cetăţile lui le voiu nimici
tâna ore-cuî-va nu vomu b6: ci pe calea cu totulă. Şi lehova asculta vocea luî îsdomnescâ vomu merge, şi nu ne vomu abate raelu, şi dădu in manele luî pre Cana
nici la drepta nici la stânga, până ce vomu neî, şi-î nimiciră cu totulii, pre eî şi ce
trece marginile tale. Şi Edomu 'î respunse : tăţile lorii ; şi se numi loculu acela : norma
Să nu treci prin pămentulu meu, ca eu să. (nimicire deplina).
nu esu cu sabia înaintea tn. Şi fiii lui Is
Şi rel plecară de la muntele Hora spre
raelu diserâ cătrâ d'însulu : Pe calea bătută Marea-Roşiâ, ca să Cocoloşea ţera Edomuluî;
vomu merge ; şi de vomu be din apa ta eu şi sufletulii poporului fu descuragîatu pe
şi vitele mele, 'ţî "vornu plăti preţulu; alta cale ; Şi poporulu • vorbi contra luî Dumnimica nu ceremu, de câtii să trecemu cu nedeii şi contra luî Moisi, dicendu: /Pentru
piclorulu. Şi elu respunse; &Să nu treci! ce ne-aţî scoşii din Egiptu, ca să murimu
Şi Edomu 'î eşi intru intimpinare cu poporu in pustiîulu acesta? că nu este nicî pane
multu şi cu mână tare. Aşa Edomu " nu voi nicî apă, şi 'ni s'a iugreţosatu sufletulîi de
să lase pre Israelu a trece hotarulu seu; şi acesta mâncare aşa de prostă.
Israelu * se abătu de la d'însulu.
Atuncea * trămese lehova * şerpi înfocaţi asupra
poporului, şi muşcară pre poporii, şi
Aarona mare pe muntele Horu, ;i Eleaearu 'l
muri multu poporu din Israelu. •'Atuncea
urmeză.
veni poporulu la Moisi, şi dise : * Noi amu
Şi fiii lui Israelu, totă comunitatea, por- păcătuiţii, că amu vorbiţii contra luî lehova
nindu de la 'Kadeşu, /veniră la muntele Horu. şi contra ta; ' rogă-te luî lehova, ca să de
Şi lehova vorbi luî Moisi şi lui Aaronu părteze şerpii de la noi; şi Moisi se ruga
la muntele Horu, aprope de hotarulu pă- pentru poporu. Şi dise lehova luî Moisi:
mentuluî Edomu, dicendu: Aaronu se va Fă-ţî unii şerpe înfocaţii, şi-lu spendură de
9 adăugi la poporulu seu : căci elu nu va iu- o prăjină: şi va fi, că toţii celu ce este muş
tra in pămentulu, pre care l'amu daţii eu cată şi se va uita la d'însulu, va trăi. Şi m Moisi
fiiloru lui Israelu, pentru-câ Avoî v'aţî refăcu unii şerpe de aramă, şi-lu puse pe o pră
sculatu contra cuvântului meii la apa cer- jină: şi fu, că de muşca pre cine-va vr'unu şer
tel. 'Ie pro Aaronu şi pre Eleazaru filulu pe, acela se uita la şerpele de aramă, şi trăia.
seu, şi-î sue pe muntele Horu; Şi desbracă
pre Aaronu de vestmintele lui, şi îmbracă Alte călătorii ale Israeliţiloru; învingerea loru
asupra luî Sihonu si a luî Ogu.
cu ele pre Eleazaru, fiîulu seu, şi Aaronu
Şi
fiii
lui Israelu plecară, şi n tăberâră la
se va adaugi la poporulu seu, şi va muri
acolo. Şi Moisi făcu apa, dupre cumu 'î Obotu.

7 D«nt. 33. 8.
Vs. 9». 8. &
IOS. S», etc.
* Jndc. 11. 16,
17.
> Deut. 8. 4, etc.
k «3. 7.
Otad. 10, ÎS.
f FM. 16. 8.

Fapt. 7. 15.
u Esod. ÎS. 40.
i> Esod. 1. U,
etc.
Dcut. 86. 6.
Fapt. 7. 19.
* E*od. t. 93. k
t. 1.
t Eiod. 3. i. t

14. 19. & 93. d Dent.9.4-,5,8.
Jndc. 11. 18.
20. & 33. 9.
t Vede Cap. 91. f Cap. 33. 37.
99.
/ Cap. 91. 4.
Dent. i. 97.
g Fac. K. 8.
a Deut. 9. 6, 98.
Cap. 97. 13. Ic
b Jude. 11. 17.
31. 9.
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Dent. 39. M.
97, 99.
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j Esod. 29. 99,
30.
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I A|a Deut. 34.

,

Oapidu »1.
l a Cap. 33. 40.
Vede Judo. 1 .
, 16.
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Si plecară de la Obotii, şi ° tăberâră la
Ije-Abarimu, in pustiiulu carele este d'inaintea Moabuluî, spre resăritulu sorelul
''De acolo plecară, şi tăberâră in valea
Zaredu. De acolo plecară, şi tăberâră d'incolo de Arnonu, care curge prin pustiiulu,
ce ese din ţinuturile Amoreiloru; că q Ar
nonu este hotarulu Moabuluî, intre Moabiţî
şi Amoreî. De aceea se dice in cartea de
spre resbelele luî lehova:
Vahebu in Sufa,
Şi pereile luî Arnonu,
Şi scurgerile pereiloru,
Cari se intorcu spre hotarulu Arii,
r Şi se lasă spre hotarulu Moabuluî.
Şi veniră 'la Beeru (fântână). Acesta
este fântâna, unde dise lehova luî Moisi :
Adună pre poporu, şi eii li voiu da apă.
'Atuncea cânta Israelu cântarea acesta:
Inalţă-te, fântână: Cântaţi-î:
Fântâna, pre care o separă mai marii,
Pre care căpeteniele poporului o scobiră,
Supţii conducerea * legislatorului cu toegele
lorii.
Şi din acestu pustiii! veniră la Mattana ;
?i de la Mattana la Nahalielu, şi de la Naalielu la Bamotii ; Şi de la Bamotii in va
lea, care este in câmpulu Moabuluî, in verfulii muntelui Pisga, care caută " spre pustiîu.
Şi x Israelu trămese soli la Sihonu, regegele Amoreiloru, dicendu: »Lasă-me să trecu
prin pămentulii teii! Noî nu ne vomii abate nicî preste câmpii, nicî preste viî, nici
apă nu vomii be din fontânele tale: pe ca
lea domnescâ vomii merge, până ce vomu
trece din hotarulu teu. ' Dară Sihonii nu
lăsa ca Israelu să trecă prin pămentulii
seu ; ci Sihonu strînse totu poporalii seu, şi
eşi intru intimpinarea luî Israelu in pustiiţi ;
şi "veni la laazii, şi se lupta cu Israelu.
Şi * Israelu 'Iu bătu cu ascuţitulu sabieî, şi-î
cuceri pămentulii luî de la Arnonu până la
laboku, până la fiii luî Ammonu; că hotarele fiiloru luî Ammonu erau târî. Şi Is
raelu lua tote cetăţile acelea ; şi locui Is
raelu in tote cetăţile Amoreiloru, in Heşbonii şi in tote cetăţile sale. Că Heşbonii
era cetatea luî Sihonu, regele Amoreiloru,
care bătendu-se cu regele de mai 'nainte alu
Moabuluî, lua din mâna luî toţii pămentulii
luî până la Arnouu. De aceea dicii poeţii:
Veniţî la Heşbonu,
Să se zidescă şi să se reintemeîescă ceftatea luî Sihonu;

o Cap. 83. 14.
D Oeut. i. 13.
., Cap. 2». 36.
Jude. 11. 18.
T Deut.S. 18,29.
• Jndc. 9. 81.
( Eiod. 15. 1.
Fi. 105. ». &

106. 12.
u Im. 33. 22.
v Cap. 23. 28.
x Deut.2.26,87.
Jude. 11. 19.
y Cap. 20. 17.
i Dent. 29. 7.
a Deat. S. 32.

Jude. 11. 20.
b n.-i'i. 2. 33.
& 29. 7.
Iot. 12. 1, 2.
& 24. 8.
Neem. 9. 22.
Pa. 135.10,11.
* 136. 1».

Amua - v.
c Ier. 48. 45, 46.
d Deat. 2. 9, 18.
ba. 15. 1.
e Jude. 11. 24.
1 Reg. 11. 7,
53.
2 R«g. 23. 13.

Că c focii eşi din Heşbonu,
Flacără din cetatea luî Sihonu,
Care mistui dArulu Moabuluî,
Şi pre domniî înălţimilorii Arnonuluî.
Vaî ţie, Moabe!
Perdutu escî tu, poporu alii « Chemoşuluî,
Elu lăsa pre fiiî seî, cari căutau să scape,
Şi pre fetele sale, să cadă in captivitate
La Sihonu, regele Amoreiloru.
Săgetat'amii asupra lorii;
Perduţî sunt de la Heşbonu •''până la Dibonu,
Amârît'amu pre el până la Nofa,
Care se întinde până la * Medeba.
Şi Israelu locui in pămentulii Amoreilorii. Şi Moisi trămese, ca să iscodescă * laazerulu; şi eî cuprinseră cetăţile sale, şi alungară pre Amoreî, cari erau acolo.
''Şi se intorseră, şi se suiră .pe calea cătră Basanu; şi Ogu, regele Basanuluî, eşi
intru intimpinarea lorii, elu şi toţii popo
rulu şeii la bătaia i la Edreî. Şi lehova
dise lui Moisi: *Nu te teme de d'însulii, că
in manele tale 'Iu daii, pre elu şi totu po
porulu şeii şi pămentulii şeii, şi ' să-î facî dupre cumu făcuşi luî Sihonu, regele Amorei
loru, care locuia la Heşbonu. "Şieî'lu bătură, pre elu şi pre fiiî seî şi toţii popo
rulu seu, de nu lăsa nicî umil u; şi-î moscem
pămeutulu şeii.
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Regele Moabuluî trămete după Balaamu, ca elu să
blăsteme pre Israelu.

SI " fiiî luî Israelu plecară, şi tăberârâ in 22
câmpia Moabuluî, dincoce de lordanu,
in dreptulu Ierichonuluî.
Şi Balakii, b fiîulu luî Zipporii, vedu tote 2
câte făcuse Israelu Amoreiloru. Şi c Moabii 3
se temu forte de poporu, pentru-că era
mare la numerii, şi groză cuprinse pre Moabu pentru fiiî luî Israelu. Şi Moabii dise 4
cătră d bătrânii Madianuluî: Acumii acesta
mulţime va mânca totu ce este imprejurulii
nostru, dupre cumii mânâncă boulu erba
cea verde a câmpului. Şi Balakii, fiîulu luî
Zipporu, era, regele Moabuluî pe timpulu
acela. e Şi elu trămese solî la Balaamu, fi- 5
îulii luî Beorii, la •''Petoru, ce era lungă
fluviu, in ţera fiiloru poporului seu, ca să-lii
chiame, dicendu: Ecce, unii poporu eşi din
Egiptu; ecce, elii acopere faţa pămentuluî,
şi s'a aşedatu lungă mine; Acumii dară 6
vino, rogu-te, si-jm ^blâstemă pre acestu po
poru, că este maî tare decâtii mine; pote
fi, că eu să-lii potii bate, şi să-lu gonescu
Ier. 4S. 7, 1». k Deut. 3. 2.
/Ier. 48. 18, 22. l Vers. 24.
g ba. 15. 2.
Ps. 135. 10, 11.
h Cap. 32. 1.
& 136. 20.
Ier. 48. 32.
m Deat. 3. 3, etc.
_
t li- in 3. 1. &
29. 7.
CapiUH Si.
j Io.. 13. 12.
a Cap. 33. 48.

4 Jude. 11. «S.
c E»od. 15. 15.
d Cap. 31. 8.
los. 13. 21.
e Deut. 23. 4.
IOB. 13. 22. &
24. 9.
Neem. 13. 1, 2.

Mic. 6. 5.
2 Pet. i. 15.
Iuda 11.
Apoc. 2. 14.
/ Vede Cap. 23.
7.
Deut. 23. 4.
-, Cap. 23. 7.
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CAP. 22.
din ţeră; căci eu sciii, că acela, pre care
tu'lu bine-cuventezî, este bine-cuventatii ; şi
pre care tu'lu blăstemî, este blăstematii.
Y Şi aşa merseră bătrânii Moabuluî cu bă
trânii Madianuluî cu * darurile in manele
lorii pentru gâcitoru. Şi ajungendu eî la
Balaamu, 'î spuseră cuvintele lui Balaku.
8 Şi elu dise lorii : * Remâneţî aicea preste noptea acesta; şi eu vî voiii da respuusulu,
dupre cumu 'mî va vorbi lehova. Şi maî
mari! Moabuluî rămaseră la Balaamu.
9
i Şi Dumnedeu veni la Balaamu, şi-î dise :
10 Cine sunt aceşti bărbaţi cu tine? Şi Ba
laamu dise cătră Dumnedeu: Balaku, Iii' ui u
lui Zipporu, regele Moabuluî, a trămesu la
1 1 mine, fâendu-mî: fiece, poporulu, carele a
eşitu din Egiptii, acopere faţa acestui pă
mântii ! vino acumu, ţi mi-lu blăstemă, doră
voiu pute să mă batii cu elu, şi să-lii go12 nescii. Şi dise Dumnedeu lui Balaamu: Să
nu mergi cu eî, nici să blăstemî pre poporu,
* căci este bine-cuventatu.
13
Şi sculându-se demâneţă Balaamu, dise
cătră maî marii lui Balaku: Intorceţi-vă la
ţera vostră, că lehova nu vrea să me lase
14 să mergu cu voi. Şi maî marii Moabuluî
se sculară, şi veniră la Balaku, şi diseră:
Balaamu nu vrea să vină cu noi!
15
Şi Balaku eră-şî a trămesu la elu maî
mari mai mulţi şi maî însemnaţi decâtu a16 ceia. Şi eî veniră la Balaamu, şi-î diseră:
Aceste'^ dice Balaku, fiîulu lui Zipporu:
Rogu-te, nu maî fa pedicî, şi vino cu mine !
17 Că mulţii forte te voiu onora, şi tote câte
'mi vei dice, voiii face, decâtu, rogu-te,
' vino numai, şi-mî blăstemă pre acestu po18 porii. Şi Balaamu respunse, şi dise cătră
servii lui Balaku: raDe mi-arii da Balakii
casa lui plină de argintii şi de aurii, " eii
n'aşî pute călca cuventulii lui lehova Dumnedeulu meu, să facii nici micii nici mare.
19 Totuşi, rogu-vă, ° remâneţî şi voi in acesta
nopte aicea, ca să sciii ce va maî dice le
hova cătră mine.
20
p Atuncea veni Dumnedeu la Balaamu noptea, şi-î dise: Dacă aceşti bărbaţi vinii ca
să te chiame, scolă-te, şi du-te cu eî, q da
ră numai cuventulii ce voiii vorbi ţie, acela
să-lii iau.
21
Şi sculându-se demâneţă Balaamu, înşeuâ asina sa, şi merse cu maî marii Moa22 bului. Şi Dumnedeu se aprinse de mânia,
că elu se duse; şi unu ' ângerii a lui lehova
se puse in drumii, ca să-lii oprescă; şi elu
călăriâ pe asina sa, şi cei duoî feciori ai
k 1 Şam. 9. 7,
Rom. 11. «9.
I Vers. 6.
8.
i Ver», 19.
m Cap. 14. 13.
n l Reg. 28. 14.
j Fac. 20. 3.
2 Cron. 18. 13.
Vera. 20.
o Veri. 8.
k Cap. 23. 80.

f Vers. 9.
q Ver». 36.
Cap. 23. 12,
26. & 24. 13.
r Esod. 4. 21.
< Vede i Reg. 6.

1T.
Dan. 10. 7.
Fapt 22. 9.
U. Pet. 2. 16.
Inda 11.

seî erau cu d'însulii. Şi * asina vădendii pre 23
ângerulii lui lehova stându in drumii şi
cu sabia sa scosă in mână, asina se abătu
din cale, şi merse spre câmpii; şi Balaamu
bătu asina, ca să o întorcă in cale. Şi an- 24
gerulii lui lehova se puse într'o cărare in
tre viî, avendu părete de o parte şi părete
de altă parte. Şi asina vedendii eră-şî pre 25
ângerulii lui lehova, se strînse spre zidii,
şi ea strînse de zidii şi picîorulu lui Ba
laamu; şi elii eră-şî o bătu. Şi ângerulu 26
lui lehova eră-si merse maî departe, şi stătu
intr'unii locii strimţii, unde nu era drumii
spre a inturna nici la drepta nici la stânga.
Şi asina vedendu pre ângerulii lui lehova, 27
se culca supţii Balaamu. Şi Balaamu se
aprinse de mânia, şi bătu asina cu hăţ ulii.
Şi 'deschise lehova gura asineî, şi ea dise 28
luî Balaamu : Ce-ţî făcuiii eii ţie, de me bă
tuşi cu acesta de trei ori? Şi Balaamu 29
respunse asineî : pentru-că ţî-aî bătuţii jocu
de mine! O, de ce n'amii o sabia in mână,
"numai decâtu te-aşî junghia! "Şi asina dise 30
luî Balaamu: Aii nu sunt eii asina ta pe
care incalecî tu, de cându me aî şi pâ
nă in diiia de astă-dî? Fost'amii deprinsă
să-ţî facii asemenea? Şi elu dise: Nu. Şi 31
lehova x deschise ochii luî Balaamu, şi elu
vedu pre ângerulu lui lehova stându in
drumii, şi sabia lui scosă in mâna sa; şi
elii y se pleca, şi se prosternu cu faţa la pămentii. Şi ângerulu luî lehova dise cătră 32
d'însulii: Pentru ce bătuşi pre asina ta acumu de trei ori? fiece eii eşiiii, ca să me
i ijiuiiu ţie, că calea pe care mergi tu, * nu
este drepta înaintea mea: Şi asina me vă- 33
du, şi ea se feri de mine acumu de trei
ori; dacă ea nu se ferîa de mine, intr'adeverii ! pre tine te-aşî fi omorîtu, şi pre ea
o aşi â lăsaţii via. Şi dise Balaamu cătră 34
ângerulii lui lehova: "Eu amii păcătuiţii, că
n'amu sciutii, că tu te-aî opuşii in contra
mea in cale; acumii dară, dacă acesta este
reii in ochii tei, me voiii intorce înapoi. Şi 35
ângerulu lui lehova dise luî Balaamii: Mergi
cu bărbaţii aceştia; 6înse numai .ceea ce-ţî
voiii dice eu, să vorbescî ; şi Balaamu merse
cu maî marii lui Balaku.
Şi audindu Balaku, că Balaamu vine, 'î 36
c eşi intru intimpinare până la cetatea Moabu
luî, d carea este la hotarulu Arnonuluî, carele
este hotarulu ţerel. Şi Balaku dise luî Ba- 37
laaniu: Aii n'amu trămesu la tine, ca să te
chîame? pentru ce n'aî veniţii la mine? au
doră cu adevărată nu potu eu e să te onorezu ?
1
u
i>
z

2 Pet. 2. 16.
Prov. 12. 10.
2 Pet. 8. 16.
Vede Fac. 21.
19.

2 Reg. 6.
Lac, 24.
31.
y !•:•....!. 34.
t a Pet. 2.

17.
16,
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14,

15.
a 1 Şam. 15. 24,
30. & 26. 21.
2 Şam. 12. 13.
IOT. 34. 31,32.
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e

Vers. 20.
Fac. 14. 17.
Cap. 21. 13.
Var». 17.
Cap. 24. 11.
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38 Şi Balaamu dise luî Balaku: Eccă, eu veniiii
la tine ; pute-voiii acumu rosti ce-va ? f Ceea
ce Dumnezeu va pune in gura mea eu aceea
39 voiu vorbi. Şi merse Balaamu cu Balakii, şi
veniră la Kiriatu-Huzotii (cetatea etradeloru).
40 Şi Balaku sacrifica boî şi ol, şi dintr'insele
trămese şi luî Balaamu şi mai mariloru,
cari erau cu elii.
Profeţiele lut BalaamU.

41

Şi a duoa di Balaku lua pre Balaamu,
şi-lii sui pe "înălţimile Iul Baalu, de unde
23 putu elu vede o parte a poporului. Şi
Balaamu dise luî Balaku : " Zidesce-mî aicea
şepte altare, şi-ml pregătesce aicea şepte ve2 ţel şi şepte berbeci. Şi Balaku făcu, precumu dise Balaamu; şi Balaku şi Balaamii
* aduseră câte una viţelu şi câte unii ber3 bece pe fie-care altaru. Şi dise Balarimii
luî Balaku: ' Stal lungă olocaustulu teu, şi
eu mă voiii duce; pote dme va intimpina
lehova, şi ceea ce-mî va arăta voiii spune
ţie. Şi elii se duse pe unu verfu de munte.
4 ' Şi Dumnedeti intimpina pre Balaamu; şi
acesta 'î dise: Eu şepte altare amu făcuţii,
şi pe totu altarulii amu adusii câte unu ber5 bece şi câte una viţelu. Şi lehova •'puse
cuvântulâ in gura lui Balaamu, şi dise: In6 t6rce-te la Balaku, şi aşa să-î vorbescî. Şi
elâ se îutorse la em, şi eccă, elu sta lungă
olocaustulii seu, elii şi toţi mal marii Moa7 buluî. Şi "rosti elii cuvântulu seu parabo
lica, si ţlise:
Din Siria mă aduse Balaku, regele MoaDin munţii resăritulul, dicendu:
[bului,
*Vino! blăsteraă-ml pre lacobu,
|
Vino. dofaimă-mî pre Israelu, "
8 'Guma să blăstemii eii pre celu ce nu-lu
[blăstemă Dumnedeu?
Şi ciunti să defaimu pre celu ce nu-lu de[faimă Dumnedeu?
9 Că mă uitii de pe vârfurile stâncelorâ,
Şi-lu vădii pre elu de pe delurî,
Ecce! •'acestii poporu locuesce deosebita.
Şi * nu se numeră la alte popore.
10 l Cine pote număra pulberea lui lacobu?
Şi numărulu numai din a patra parte a lui !
[Israelu?
O, de aru muri sufletulu meii mmortea celoru
[drepţi?
Şi sfârşitul u meii să fie ca şi alii lorii!
11
Şi Balaku dise luî Balaamu: Ce ml-ai
făcuţii? "Eii te-amîi luaţii, ca pre neamicii ;
/ Cap. 83. 86. &
24. 13
1 R«g. 82. 14.
i Cron . 18. l.«.
< Deut. 12 2.
—
(lapulii sa.
a VOI-R. 2».

6 Vers. U, 30.
c Vor*. ir..
d Cap. 24. 1.
e Vers. 16.
/Cap. 28. 35.
Vers. 18.
Deut. ÎS. 1».
Ier. 1 . 9.

; Vers. 18.
Cap. 84. 3, 15,
83.

Iov 27. 1. &
29, 1.
P«. 78. 8.
Ezec. J 7. 8.
Mic. 2. 1.

Hab. 2. 6.

h cap. sta. e, u.
17.
i F«a. 47. 18, 13.
; Deut. 33. 88.
k Eaod. 33. 16.
Ezrn 9. 3.
Bfei. 8. 14.

mei să-I blăstemî, şi eccă! tu-t bine-cuventezî? Şi elu respunse, şi dise: "Aii nu voiii
căuta să vorbescu aceea ce mî-a pusii le
hova iu gură-mî? Şi Balaku dise cătră
d'însulu: Vino, rogu-te, cu mine intr'aM
locu, de unde poţi să-lii vedî (că tu d'aicea nu
mai o partea luî o vedl, era pre toţii poporulu
nu-lfi vedî); şi mi-lii blăstemă de acolo l
Şi-lâ lua in ţerâna păzitoriloru, spre verlulu Pisgheî ; şi f zidi şepte altare, şi pe fie
care H Hani aduse câte unu viţelu şi câte
unii berbece. Şi Balaamu dise luî Balaku:
Stai aicea lungă olocaustulu teu, şi eii acolo voiu intimpina pre Domnulu. Şi Iehpva intimpina pre Balaamu, şi «puse cuventti in gura lui, şi dise : Intorce-te la Ba
laku, şi aşa să vorbescl. Şi elâ veni la
d'însulu, şi eccă, elii sta Kmgă olocaustulu
şeii, şi cu d'însulu mai marii Moabuluî. Şi
Balakii dise lui: ce a disii lehova? Şi rosti
elii cuventulii şeii parabolica, şi dise:
rSc61ă-te, Balaku, şi ascultă!
le in urechi cuvintele mele, tu fiîulu lui
[Zipporu!
' Dumnedefl nu este omu, ca să minte,
Nici fiii de omii, ca să-î pară rău;
Elu a disu, au nu va face?
Vorbit'a, ai nu va implini?
Eccă, ea primit'amii să bine-cuvântezu;
Da, ' elii a bine-cuventatu, şi eii nu potâ
[întorce.
"Elfi nu zăresce nici o reutate in lacobu,
Şi nu vede nici o nedreptate in Israelu.
" lehova Dumnedeulu şeii este cu d'însulu,
Cântu triumfala de regi se aude in medlloculu
lui.
x Dumnedeu scose pre eî din Egiptu,
Tăria lui este ca "aceea a unicornului.
Nu e descântecu in contra luî lacobu,
Nici gâcitură in contra luî Israelu;
La timpulu şeii se va dice despre lacobii
Şi despre Israelti « cele ce a făcuţii Oumne[deîi cu elu.
Ecce aceutu poporu ! ° ca unu leu se va scula,
Şi ca o leoîcă se va rădica;
6 Elii nu se va culca, până ce nu-şi va mân[ca prada,
Şi nu va be sângele celoră ucişi.
Şi dise Balaku luî Balaamu : Tu nicî să
nu-lu blăstemî, nicî să nu-lu bine-cuventezi.
Eru Balaamu respuse şi dise luî Balaku:
Aii nu ţî-amu vorbiţii eu ţi fî-amii disu, ca
eîi voiii face ctote câte-mî va dice lehova?
I Fac. 13. 16. 4
22. 17.
mPn. 11 fi. 15.
n Cap. 82. 11.
17. £ 24. 10.
o Cap. 22. 38.
p Vers. 1, ».
q Cap. 28. 35.

Ver». 5.
2». 17.
r Jude 8. 2il.
Cap. 22. 12.
s 1 Şam. 15. J». K Rom. 1. 7, 8.
Mal. 3. 6.
Eaod. 13. 21.
St 29. 45, 46.
Rom. 11. 29.
TIL 1. t.
& 33. U.
Iac. 1. 17.
r Cap. 24. g.
( Fac. 12. 2. * 1 1 Dent. 33. 17.
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Iov 39.10, 11.
t Pa. 31. 19. Ic
44. 1.
a Fac. 49. 9.
' Fac. 49. 87.
* Cap. 22. 38.
Vers 12.
1 Reg. 2?. 14.

CAP. 23, 24.
27

Şi Balaku dise lui Balaamu: d Vino, rogu-te! te voiii duce intr'altii locfl; pote să
placă luî Dumnedeu, ca tu să mi-lii blăstemî de acolo.
28
Şi l ii a 1 11 1 11 Balaku pre Balaamu, 'Iu duse pe
verfulii muntelui Peorii, care privesce • spre
[deşerţii.
19
Şi Balaamu dise lui Balaku : 'Zidesce-mi j
aicea şepte altare, şi-mi pregătesce aicea
30 şepte viţei şi şepte berbeci. Şi Balaku făcu j
aşa, precumu "î dise Balaamu, şi aduse pe
rie-care altarii câte unu viţelii şi câte unii
berbece.
24 Ol Balaamâ vedendti, că luî lehova 'î plak^ce să bine-cuventeze pre Israelu. nu mer
se ca ° alte daţi, spre a căuta descântecî,
2 ci-şî inturnâ faţa sa spre pustiiu. Şi reclicându-şî Balaamfi ochii şei, vedu pre Is
raelu * şedendii in corturi dupre seminţiele
sale ; şi ' veni preste d'însulu Spiritulii luî
3 Dumnedeu. d Şi rosti cuventulu şeii para
bolicii, şi dise:
Aşa dice Balaamu, tiuiîu luî Beoru,
Aşa dice bărbatulu celu cu ochii deschişi,
4 Aşa ijlice acelu ce aude cuvintele luî Dum[neden ;
Celti ce vede visiunea acelui A-totii-pu[ternicii,
Care • cădendu in uimire, ochii 'şi are deschişi :
& Câtu de frumose sunt corturile tale, lacobe !
Locuinţele tale, Israele!
6 Se intindu ca văile,
Ca gradinele cele de pe lungă riuri,
J Ca arborii de aloe, pre * cari î-a plantaţii
Ca cedrii de pe lungă ape !
[lehova,
7 Apa curge din galetele sale,
Si seminţia sa este ca * apele cele mari ;
Mai mare de câtu ' Agagu regele luî,
Şi J imperăţia luî se înalţă.
8 * Dumnedeu 'Iii scose pre elu din Egipttt,
Tăria luî este ca aceea a unicornului ;
Elii ! perde pre naţiunile, pre neamicîî luî,
Şi * osele lorii sdrobesce,
Şi cu săgeţele sale 'i n străpunge.
9 " Elii s'a plecaţii, elu s'a culcaţii ca unii leii,
Şi ca o leoîcă; cine-lii va deştepta?
Totu celu ce te bine-cuventeză pre tine,
[Pbine-cuventatu să fie;
Şi celu ce te blăstemă pre tine, blăstematu
[să fie.

10

Şi Balaku se aprinse de mânia contra
lui Balaamu, şi 'lovindu-şi palmele, dise Ba
laamu : T Ca să-mî blăsteraî pre neamiciî mei

4 Vcrt. 13.
• <_«p. 21. V>.

l \m. 1.

• opviu *4.
. C«p.X3.3. 15.
i f'«p. S. 1, etc.
c C*p. 11. U.

1. S»m. IU. iv.
* 19. Un, 2::.
t Cron. 15. 1.
d Cap. 23. 7,18.
e Vede 1 S*DI.
19. 21.
Ezec. 1. -i».
Dan. - 1*. t
10. 15, 16.

2 Cor. 1*. »,
.1, 4.
Apoc. 1. 10.

17.
/ Pa. 1. .1.
Ter. 17. H.
7 Pa. 104. 16
/i Ier. 51. 1.1.
Apoc. 17. 1.

te-amfl chiămatii, şi ecce, tu t-aî bine-cuventatii acumii de trei ori ! Acumii dară 1 1
fugi la locuia teii ; • eu diseiu : Te voiii onora ;
dară ecce, lehova te-a opriţii de a fi onorata.
Şi Balaamâ dise cătră Balaku : Aii n'amii 12
vorbiţii eu şi trămeşilorii teî, pre cari î-aî
trămesii la mine, dicendii: 'De mî-arii da 13
Balaku casa sa plină de argintii şi de aurii,
eu n'asî pute călca cuventulu lui lehova,
şi să făcu nici bine nici rea de la sine-mî;
ceea ce -mi va dice lehova, eu aceea voiii
vorbi. Şi acuma ecce, eii me ducii la po- 14
porulii meii ; deci vino, si " eu te voiţi invăţa
ceea ce acestii poporii va face poporului
teii "in timpurile cele de apoi. * Şi elu rosti 15
cuventulii şeii parabolicii, dicendii:
Aşa dice Balaamu, fiîulii luî Beorii,
Aşa dice bărbatulâ celu cu ochii deschişi.
Aşa dice celu ce aude cuvintele lui Dumne- 16
[deu,
Şi care are cunoscinţa celui Pre-înaltu,
Celu ce vede visiunea celui A-totii-puternicu,
Care cădendu in uimire, ochii şi-are desy Vădii pre acesta, deşi încă nu ««te, [chişî : 1 7
Eii 'Iii privescii, deşi acumii nu este :
*0 stea va resări din lacobii,
Şi unu ° sceptru se va scula din Israelu.
Care va sfârima laturile Moabuluî,
Şi va perde pre toţi fiii fortăreţelorii.
Şi &Edomulii va fi stăpânirea «a,
18
Şi Seirulâ va fi moscenire neamicilorii seî,
Şi Israelu se va purta voînicesce.
Şi va domni ccelu născută din lacobii,
19
Şi va perde pre celii scăpată din cetate.
Şi vedendu elii pre Amaleku, rosti cuven- 20
tulii şeii parabolicii, şi dise:
Amaleku este ânteîulu d'intre naţiuni,
Dară sfârsitulu luî este pericîunea,
Şi vfidendu elii pre Keneî, rosti cuventulu 2 1
şeii parabolicii, şi dise:
Tare forte este locuinţa ta,
Şi pe petră ţî-aî pusu cuîbulii teii,
Totuşi Câinii se va pustii !
22
Până atunci, până ce Assuru te va lua prinsă.
Şi elii rosti cuventulu şeii parabolicii, 23
[şi dise:
O! cine va mai pute trăi,
Gândii Dumnedeu va face acesta!
Şi corăbii vorii veni din ţermurile ''Chittimului. 24
Şi vorii asupri pre Assuru, şi vorii asupri pre
[«Eberii,
Şi in urmă şi elii va peri.
Şi Balaamu se scula, şi merse şi •/ se 25
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intorse la loculu seu; asemenea şi Balakii taţi de neamicî pre Madianiţî, şi-î bateţi
pre eî ! Căci eî Vau trataţii pre voi de 18
se duse pe calea sa.
neamicî prin z viclenia lorii, prin care v*au
Idololatria Israeliţiloru ; pedepsirea celorti maî intinsii curse prin fapta lui Baalu-Peorii,
de frunte in ptcatulti acesta.
Si prin fapta suroreî lorii Cosbi, fiica unuia
25 CJI Israelii locuindu in "Sittimd, 'poporulu 'intre inaî marii Madianiţilorii, şi carea fu
^ incepu a desfrâna cu fetele Moabuluî. ucisă in diiia plăgeî, venite pentru fapta luî
2 Şi ele cchîămară pre poporu la dsacrificiele Peorii.
^eiloru lorii, şi poporulu mânca, şi ese ina Israeliţiloru pe câmpurile
3 china deiloru lorii. Şi Israelu se alipi de Numerarea a duoa Moabuluî.
Baalu-Peoru; şi -''aprinse mânia lui lehova
4 asupra lui Israelu. Şi lehova dise lui Moisi: SI dup'acea plagă lehova vorbi luî Moisi 26
> Ie pre toţi cei maî marî aî poporului, şi-î
şi luî Eleazaru, fiiîlii luî Aaronu, preu
spen^ură înaintea lui lehova fac.ă cu so- tulu, dicendu : ° Ie suma intregeî comunităţi 2
rele, ca să se intorcă * aprinderea mâniei a fiiloru luî Israelu, * de la duoe-decî de ani
5 luî lehova de la Israelu. Şi dise Moisi şi maî susu, dupre casele loru părinţescî,
cătră 'judecătorii luî Israelu: •'Fie-cine să-şî pre toţi cei ce potii eşi la oste in Israelu.
ucidă pre omenii seî, cari se alipiră de Şi Moisi şi Eleazaru, preutulu, vorbiră cătră 3
Baalu-Peoru.
d'înşiî " in câmpia Moabuluî, lungă lordanu,
6
Şi ecce, unii bărbaţii d'intre fiii luî Is in dreptvlu Ierichonuluî, dicendu: Să se facă 4
raelu venindu, aduse la fraţii seî pre o Ma- numerarea de la duoe-decî de anî şi mai
dianită înaintea luî Moisi şi înaintea a totă sus u, dupre cumii d ordina lehova luî Moisi şi
comunitatea fiiloru luî Israelu, * cari plân- fiiloru luî Israelu, cari eşiră din pămentulu
7 geau la uşa cortului intrunireî. l Acesta ve- Egiptului.
^endii Fineasii, " fiîulu luî Eleazaru, fiîulu luî
"Rubenu, ânteiu-născutulu luî Israelu; fiii 5
Aaronu, preutulu, se scula din medîloculii luî Rubenu/wra: de la Enochii nemulu E8 comunităţeî, şi lua in mâna sa lancea; Şi nochiţiloru ; de la Pallu nemulu Palluiţiloru ;
intra dup'acelu bărbaţii Israelitii in cortu, De la Hesronii nemulu Hesroniţilorii ; de la 6
şi-î străpunse pre amînduoî prin pântece, Cârmi nemulu Carmiţilorii. Aceste sunt no- 7
pre bărbatulu Israelitu şi pre acea femeă. murile luî Rubenii; şi cei numeraţî fură:
Şi aşa "plaga fu oprită intre fiii lui Israelu. patru-decî şi trei de mii, şepte sute, treî9 Şi ° cei ce muriră intr'acesta plagă eraii decî. Şi fiii luî Pallu: Eliabu. Şi fiii luî 8 9
duoe-decî şi patru de mii.
Eliabii: Nemuelu, Datanu şi Abiramu. A10 11
Şi lehova vorbi luî Moisi, dicendu: * Fi- cesta este acelu Datanu şi Abiramu, cari erau
neasii, fiîulu luî Eleazaru, fiîulu luî Aaronu, din cei ^chîămaţî la adunare, cari se rescupreutulu, a întorşii mânia mea de la fiii luî lară contra lui Moisi şi luî Aaronu in ceta
Israelu, prin zelulii ce elu. avu pentru mi luî Core, cândii aceştia se resculară contra
ne între d'înşiî, ca eu să nu perdu pre lui lehova ; ' Şi pămentulu deschidendu-şî 10
12 fiii lui Israelu intru « zelulii meii. De aceea gura sa, înghiţi pre eî şi pre Core, cându
di Iul : r Ecce, eu 'î daii legămentulu pâcei ; muri ceta aceea, mistuindii foculu pre cei
13 Şi elu şi * seminţia luî după d'însulii va ave duqe şute cincî-decî de bărbaţi, h cari fură
legămentulu 'preuţieî perpetue, fiindu-că elu drepţii esemplu. Dară ' fiii luî Core nu mu- 1 1
a fostu "zeloşii pentru Dumnedeulu seu, şi riră.
1 4 pentru fiii luî Israelu a " făcuţii espiare. Şi
Fiii luî Simeonu dupre nemurile lorii : 12
numele bărbatului Israelitu, care fu ucişii de la •'Nemuelu nemulu Nemueliţiloru ; de
împreună cu Madianita, era Simri, fiîulu luî la laminii nemulu laminiţiloru ; de la *IaSallu, maî marele din casă părinţescă a Si- chinîi nemulu lachiniţiloru ; De la zZera 13
15 meoniţiloru. Şi numele femeeî Madianite, nemulu Zeraiţiloru ; de la Şaulii nemulu Şaucare fu ucisă, era Cosbi, fiica luî zZuru, care liţilorii ; Aceste fură nemurile luî Simeonu, 14
era capii de seminţia fi de casă părinţescă duoe-decî şi duoe de mii, diioe sute.
intre Madianiţî.
Fiii luî Gadu dupre nemurile lorii: de 15
16 17
Şi lehova vorbi luî Moisi, dicendu: » Tra la ™Ţefonu nemulu Ţefoniţilorii; de la HaCafiilii K,
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CAP. 26.

ghi nemulu Haghiţiloru; de la Suni ne16 iiaiiii Şuniţiloru; De la Osni nemulu Os17 niţiloru; de la Eri nemulu Eriţiloru; De
la " Arodii nemulu Arodiţilorii ; de la Areelu
18 nemulu Areeliţiloru. Aceste fură nemurile
din fiii luî Gadu, dupre cei numeraţî aî
lorii, patru-decî de mii, cinci sute.
19
"Fiii luî Iuda: Eru şi Onanu: eru Eruşi
20 Onanu muriră in pămentulu Canaanu. Şi p fiii
lui Iuda dupre nemurile lorii fură : de la Şela
nemulu Şelaiţiloru; de la Perezu nemulu
Pereziţilorii ; de la Zera nemulu Zeraiţiloru.
21 Şi fiii lui Perezu fură: de la Hesronu ne
mulu Hesroniţiloru ; de la Hamulii nemulu
22 Hamuliţiloru. Aceste fură nemurile luî lu
da dupre cei numeraţî aî loru, şepte-decî şi
şese de mii, cinci sute.
23
«Fiii luî Isacharii dupre nemurile loru: de
la Tola nemulu Tolaiţiloru ; de la Puva
24 nemulu Puvaiţiloru: De la laşubu nemulu
laşubiţiloru ; de la Şimronu nemulu Şimro25 niţiloru. Aceste fură nemurile luî Isacharu
dupre cei numeraţî aî loru, şese-decî şi pa
tru de mii, treî-sute.
26
T Fiii luî Zabulonu dupre nemurile loru :
de la Seredii nemulu Serediţiloru ; de la
Elonu nemulu Eloniţiloru; de la laleelii ne27 mulu laleeliţiloru. Aceste fură nemurile
lui Zabulonu dupre cei numeraţî aî loru,
şese-decî de mii, cinci sute.
28
' Fiii luî losefu dupre nemurile lorii : Ma29 naşe si Efraimu. Fiii luî Mânase: de la
'Machiru nemulu Machiriţilorii ; şi Machiru
născu |>r>' Galaadii; de la Galaadii nemulu
30 Galaadiţiloru; Aceştia fură fiii luî Gala
adii : de Ui " lezeru nemulu lezeriţiloru ; de
31 la Helecii nemulu Ilelechiţiloru ; De la Asrielu nemulu Asrieliţiloru; de la Şechemu
32 nemulu Şechemiţiloru. De la Şemida ne
mulu Şemidaiţiloru; şi de la Heferu nemulu
33 Heferiţilorfi. Şi "Zelofeadu, fiîulu luî He
feru n'avea fii, ci numai fete, şi numile
feteloru luî Zelofeadu erau: Mania, Noa,
34 Hogla, Milca şi Tirza. Aceste fură nemu
rile lui Mânase; şi cei numeraţî aî lorufură:
cincî-decî şi duoe de mii, şepte sute.
35
Aceştia fură fiii luî Efraimu dupre ne
murile lorii: de la Şutela nemulu Şutelaiţiloru ; de la Becherii nemulu Becheriţilorii;
36 de la Tahanu nemulu Tahaniţiloru ; Şi aceş
tia fură fiii luî Şutela : de la Eramu nemulu
37 Eramiţiloru. Acestea fură nemurile fiiloru
lui Efraimu dupre cei numeraţî aî loru : treîdecî şi duoe de mii, cinci sute; acestea fură
fiii luî losefu dupre nemurile loru.
» Fu. 46. 16.
• Fu. 38. 2, etc.
& 4«. 12.
I l Cron. S. 3.
f F«. 46. 13.

l Cron. 7. 1. l
36. 11.
15.
r Fac. 4«. U.
u Io». 17. 3.
x Fac. 46.
• Fac. 46. 20. l Jude. 6. 11,24,
l Cron.
« Io». 17. 1.
34.
.<; Fac. 46.
l Cron. 7. 14, , - Cap. 27. 1. & | z Fac. 46.

21.
7. 6.
23.
17.
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*Fiiî lui Beniaminii dupre nemurile loru: 38
de la Bela nemulu Belaiţiloru ; de la Aşbelu
nemulu Aşbeliţiloru; de la Ahiranu nemulu
Ahiraniţiloru ; De la Şufamu nemulu Şu- 39
famiţiloru; de la Hufamu iiernulu Hufamiţilorii. Şi fiii luî Bela fură : Ardu şi 40
Naamanu; de la Ardă nemulu Ardiţilorii;
şi de la Naamanu nemulu Naamaniţilorii.
Aceştia fură fiii luî Beniaminii dupre ne- 41
murile loru ; şi cei numeraţî aî lorii, patrudecî şi cinci de mii, şese sute.
* Aceştia fură fiii luî Danii dupre uemu- 42
rile loru : de la Şuhamii nemulu Suhamiţiloru ; acestea fură nemurile luî Danii du
pre nemurile lorii. Tote nemurile Şuhami- 43
ţiloru dupre cei numeraţî aî loru : şese-decî
şi patru de mii, patru sute.
" Fiii lui Asserii dupre nemurile lorii : de 44
la Imna nemulu Imnaiţilorii; de la Isvi ne
mulu Işviţilorii ; de la Beria nemulu Beriaitilorii. Şi de la fiii luî Beria: de la He- 45
beru nemulu Heberiţiloru ; de la Malchielu
nemulu Malchieliţiloru ; Şi numele fetei luî 46
Asserii fu Sara. Acestea fură nemurile 47
fiiloru luî Asseru dupre cei numeraţî aî
lorii, cincî-decî şi trei de mii, patru sute.
" Fiii luî Neftali dupre uemurile lorii : de 48
la Iahzielu nemulu lahzieliţilorii ; de la Guni
nemulu Guniţiloru. De la leţeru nemulu leţe- 49
riţiloru ; de la Sillemu nemulu Şillemiţiloru.
Aceste fură nemurile luî Neftali dupre ne- 50
murile loru; şi cei numeraţî aî loru: pentru-decî şi cinci de mii, patru sute.
6 Aceştia fură cei numeraţî aî fiiloru luî 51
Israelii: şese sute şi una mii, şepte sute,
treî-decî.
Şi lehova vorbi luî Moisi, dicendu: c Intr'a- 52 53
cestia să se impattă pămentulu spre inoscenirea, dupre numerulu numiloru loru : d Ce- 54
lorii ce sunt mai mulţi, să li dai mai multă
moscenire, şi celoru ce sunt mai puţini, să
li dai mai puţină moscenire, fie-căruîa să
i se dee moscenirea dupre cei numeraţî aî
seî. Totuşi *cu sorţi să se impartă pămen- 55
tulii : dupre numile seminţieloru loru părinţescî să se dee loru moscenirea. Mosce- 56
nirea fie-căreîa seminţie să se imparte intre
mare seu mică dupre sorţii.
'Şi aceştia fură cei numeraţî aî Leviţi- 57
loru dupre nemurile loru: de la Gherşonii
nemulu Gherşoniţilorii ; de la Kohatu ne
mulu Kohatiţilorii ; de la Merari nemulu Merariţiloru. Acestea fură nemurile luî Levi; 58
nemulu Libniţiloru, nemulu Hebroniţiloru,
nemulu Maaliţiloru, nemulu Muşiţiloru, nel Croii. 7.30.
Fac. 46. 24.
l Cron. 7. 13.
Vede Cap. 1.
46.

c Io». 11. 23. &
14. 1.

d Cap. 33. 64.
t Cap. 33. 54. &

34. 13.
Io». 11. 25. &
14. 2.
/ Fac. 46. 11.

K«od.6.16, 17.
18, 19.
l Cron. 6. l,
16.
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NUMERII.

mulfl Koreiţilortt ; Kohatii născu pre Am59 rauau. Şi numele femeeî lui Amramii /w
« lochebeda, o fiîcă a luî Levi, carea luî Levi
fu născută in Egiptu ; şi ea născu luî Amr.'uiii'i pre Aaronu şi pre Moisi şi pre Măria,
60 sora acestora. * Şi luî Aaronu 'î se născură
61 Nadabu şi Abihu, Eleazaru şi Itamaru. Şi
''Nadabu şi Abihu muriră, cândft aduseră
62 focii străinii luî lebova. JŞi cei numeraţî aî
lorii fură : duoe-decî şi treî de miî, totă par
tea bărbătescă de o lună şi maî susii : * că eî
nu fuseră numeraţî intre ceî-l-alţî fii aî luî
Israelii, că * loră nu li s'a daţii moscenire in
tre fiii luî Israelii.
63
Aceştia fură cei numeraţî de Moisi şi de
Eleazaru, preutulu, cari pre fiiî luî Israelii 'î
numerară min câmpia Moabuluî, lungă lor64 danii, in dreptulu Ierichonuluî. " Şi intr'acestia nicî unulu n'a foştii din acei numeraţi de
Moisi şi de Aaronu, preutulu, cam l u numera65 seră eî pre fii» luî Israelii in pustiîulu Sinaî. Că
lehova disese despre d'înşiî: toţi ° să moră in
pustiii! ; şi aşa nicî unulu dintr'înşiî nu remase, p afară de Calebu, fiîulii luî lefune, şi
de losua iiuilu luî Nunii.
Legea pentru moscenirea fetetorfi.

27

2
3

4

5
6
7
8

se apropiară fetele luî ° Zelofeadii, fiîulii
luî Referii, fiîulii luî Galaadu, fiîulu luî
Machirii, fiîulu luî Mânase, diu iiemurile luî
Mânase, fiîulu luî losefu ; şi numile feteloru
sale erau aceste: Mania, Noa, şi Hogla, şi
Milca, si Tirza. Şi stândtt ele înaintea luî
Moisi şi înaintea luî Eleazaru, preutulu, şi
înaintea maî marilorii şi a totă comunitatea,
la uşa cortuluî intrunireî. diseră: Părintele
nostru * muri in pustiiu, şi elii nu fu in ceta
celoru ce se adunară contra luî lehova,
' in ceta luî Core; ci elii muri pentru pecatulii seu ; şi fecîorî n'avu. Pentru ce
dară să se stingă numele părintelui nostru
din nemulu şeii, că elu n'a avuţii fecîorî?
d dă-ni deci moscenire intre fraţii părintelui
nostru.
Şi Moisi ' aduse causa lorii înaintea luî
lehova. Şi lehova vorbi luî Moisi, dicendu:
Drepţii aii vorbiţii fetele luî Zelofeadu; 'Tu
să dai lorii stăpânire de mosceuire intre
fraţii părintelui lorii; şi moscenirea părinteluî lorii să o treci asupra lorii. Şi fiilorii
luî Israelii să vorbescî, dicendu: Dacă va
muri care-va, şi nu va ave fii, atuncea să fa-

g Enod. S. 1. .'
Denl 10. !>.
Io». ÎS. 14, 3!i
& 6. 20. '
h Cap. 3. 8.
& 14. S.
i Lev. 10. 1, 8. ! m Vcr». .1.
n Cap. 1.
Cap. 8. 4.
Dent. i. 14,
1 Cron. 24. 2.
j Vedo Cap. 3.
ÎS.
o Cap. 14. 88,
39.
29.
k Cap. 1 49.
1 Cor. 10. 5,
( Cmp. 18. 20,
6.
«3, 24.

v Cap. U. .10. \ f Eaod. 18. ÎS*
—
19.

«*««»•
n Cap. 86. SS. &
36. 1, 11.
Io». 17. 3.
t Cap. 14. 35. &
26. 64. W.
r Cap. 16. 1, i.

d loi 17. 4,

^SK'ffi. :

ceţî ca moscenirea luî să trecă la fiica lui.
Şi dacă nu va ave nicî fiîcă, atuncea mosce- 9
nirea lui să o daţi fraţiloru luî. Şi dacă 10
nu va ave nicî fraţi, atuncea moscenirea luî
să o daţi fraţiloru părintelui seu. Şi dacă 1 1
nicî părintele şeii nu va ave fraţi, atuncea
moscenirea luî să o daţi rudei celei maî aprope din nemulu şeii, şi acela să o moscenescă ; acesta să fie fiiloru luî Israelii g lege
judecătorescă, precumii ordina lehova luî
Moisi.
Moisi înştiinţată că are să m6ră ; losua aşezată
să-î urmeze.

Şi lehova dise luî Moşi : * Sue-te pe a- 12
cestu munte Abarimu, şi te uttă de vedî pămentulu, pre care l'amii daţii eii fiiloră luî
Israelii. Şi după ce-lu vei fi vedutu, şi tu 13
1 te vei adaugi la poporulu teu, precumii s'a
adaosu şi Aaronu fratele teu. Pentru-că 14
voi J v'aţî resculatii contra cuventuluî meii in
deşertulii Zinii, la certa comunităţeî, unde
se cuvinea ca voi să me sânţiţî la acea apă
înaintea ochiloru lorii. Acesta fu * apa de
certă la Kadeşu, in deşertulii Zinii.
Şi Moisi vorbi luî lehova, dicendu: Ie- 15 16
hova, 'Dumuedeulii spiriteloru a toţii corpulu,
să pună unu bărbaţii preste acesta comuni
tate, m Care să esă înaintea lorii şi să in- 17
tre înaintea lorii ; şi care să-î scotă şi să-î
ducă; ca comunitatea luî lehova să nu fie " ca
oile cari u 'aii păstorii.
Şi dise lehova luî Moisi : le-ţî pre losua, 1 8
fiîulu luî Nunii, bărbatulu ° intru care este spiritulii meii, şi f puue preste d'însulu mâna ta ;
Şi-lu pune înaintea luî Eleazaru, preutulu, 19
şi înaintea a totă comunitatea, şi-î « dă or- /
dinele tale in presenţa lorii. Şi p pune pres-V20
te d'însulu din autoritatea ta, ca totă co-'\
munitatea fiiloru luî Israelii ' să-Zw, asculte.
' Şi să stee elu înaintea luî Eleazaru, preutulu, 21
şi acesta să întrebe pentru d'însulii pre le
hova prin judecata de " Urimii, ?i dupre cuventulii luî să esă, şi " dupre cuventulu luî să
intre, elu şi toţi fiii luî Israelii cu d'îusulu.
totă comunitatea.
Şi Moisi făcu dupre cumii 'i ordina Ie- 22
hova: şi lua pre losua, şi-lii puse înain
tea luî Eleazaru, preutulu, şi înaintea co
munităţeî intregî; Şi puse manele sale pe 23
d'însulu, şi-î dădu x ordinele «afe, dupre cumii
vorbise lehova prin Moisi.
Deut. 1.37.4

sa. 51.

Pi. 106. 32.
k Eiiod. 17. 7.
h Cap. 33. 47.
1 Cap. 16. 22.
DenL 3. 87. & i
Ebr. 18. i).
32. 49. & 34. 1.
m Dent. 31. 2.
i Cap. 20. 24,
1 Şam. 8. 20.
28. & 31. 2.
& 18. 13.
Deut. 10. 6. '
2 Cron. 1. 10.
,; Gap. 20. 12, 24. i

?) 1 Reg. 22. 17. q Deut. 31. 7.
r Vede Cap. U.
Zech. 10. 2.
Mat 9. 36.
17, 88.
Marc 6. 34. ,
1 Sain. 10. 6,
o Fac. 41. 38.
9.
.1 ".Ic. 3. 10. &
2 Reg. S. 15.
11. 2».
.. loa. 1. 16, 17.
1 Şam. 16. 18, ( Vede Io.. 9.
U.
18.
p Deut. 34. 9.
Jude. 1. 1. *

20. 18, 23,26.
1 Şam. 23. 9.
«t 30. 7.
11 tisod. 28. 30.
v Ion. 9. 14.
1 Şam. 22. 10,
1», 15.
x Deut. 3. 28. *
31. 7.
—

CAP. 28, 29.
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celH de tată ditta, ţi darurile pentru
sabote ţi gerbătorî.

'Şi in luna ânteia, in a patru-spre- decea 16
di a luneî, pascele luî lehova svnt. m Şi in 17
28 «Ol lehova vorbi luî Moisi, dicendu: Or- a cincî-spre-decea di a luneî acesteia încă
2 O dină fiiloru luî Israelu şi di loru : Să lu serbătore: şepte dile pane aziină să se mâaţi aminte, ca darurile mele, ° nutrimeutulu nânce. In " diua d'ânteîa di sântă săfie; nici 18
pentru sacrificiele mele cu focii intru mi unii lucru de servii să nu faceţi. Şi drepţii. 19
rosu plăcuţii mie, să mi le aduceţi la tim- sacrificiu cu focii, olocaustu, să aduceţi
luî lehova : duoî viţei şi unu berbece, şi
pulu lorii.
3
Şi să dicî cătră d'înşiî : * Acesta este sa- şepte mneî de câte unii anu, "cari fără
crificîulu cu focu, pre care-lii veţi aduce luî defectii să fie voiiî; Şi darulu lorii de 20
lehova : mneî de câte unu anii fără defectu, pane din florea fainei, frămentată cu ocâte duoe pe totă diua, intru olocâustii per- leiii, să aduceţi trei decimî pentru viţelu, şi
4 petu 1 1 : Pre unu mnelu să-lu sacrifici de duoe decimî pentru berbece ; Şi câte o de- 2 1
mâneţă, şi pre celii-1-altu mnelii să-lu sa- cime să aduci pentru fie-care mnelii din
5 crificî intre amînduoe serele ; Şi a " decea ] ceî şepte mneî; Şi f unu c.îapii drepţii, sa- 22
parte de Efa florea fâîneî, frămentată cu orificiu pentru pecatu, spre a face espiare
a patra parte de dhiuii de oleiu curaţii, pentru voi. Afară de olocaustulu de de- 23
6 drepţii 'daru de pane. / Olocaustu perpetuu j manetă, care este olocaustu perpetuu, să aeste, care s'a făcuţii in muntele Sinaî intru duceţî aceste. Astu-felii să aduceţi voi şep- 24
mirosu plăcuţii, sacrificiu cu focii luî lehova. te dile, in totă diua nutrimentulii sacrifi
7 Şi libaţiunea luî să fie vinii, a patra parte ciului cu focii, mirosu plăcuţii luî lehova;
de hinu pentru unii mnelii; in sanctuariu să se aducă acestea pe luugă olocaustulu
să torni acesta libaţiune din vinii luî le- perpetuu şi libaţiunea sa. Şi * in diua a şep- 25
8 nova. Şi pre alu duoilea mnelu să-lu sa tea di sântă să fie voiiî ; nici unu lucru de
crifici intre amînduoe serele, fâcendu ca şi servii să nu faceţi.
Şi rin diua ântăîeloru frupte, cândâ voi 26
cu darulu de demâneţă, şi cu cu libaţiunea
aduceţi
daru de pane nouă lui lehova, la
sa, sacrificiu cu focu intru mirosu plăcuţii lui
incheerea celoru şepte septemânî ale vostre,
lehova.
9
Şi in diua sabatului, duoî mneî de câte di sântă să fie vouî, nici unii lucru de servii
una anu fără defectu, şi duoe-decimi de flo- ! să nu faceţi. Şi să aduceţi olocaustu intru 27
rea fainei, frămentată cu oleiu, drepţii darii mirosu plăcuţii luî lehova : ' duoî viţei, unu
10 de pane şi cu libaţiunea sa. Acesta este berbece, si şepte mneî de câte unu anu;
- olocaustulu pentru fie-care sabatii, afară de Şi cu darulu lorii de pane din florea făi- 28
olocaustulu celu perpetuu şi libaţiunea sa. j ne'i, frămentată cu oleiu, trei decimî pen11
Şi * la inceputulii lunelorii vâstre să adu | tru unu viţelu, ţi diioe decimi pentru unii
ceţi olocaustu luî lehova: duoî viţei şi unu berbece : Câte o decime pentru fie-care 29
berbece, şepte mneî de câte unii anu fără mnelii din ceî şepte mneî: Şi unii iedii, 30
12 defectu; Şi 'trei decimî de florea fainei, spre a face espiare pentru voi. Să adu- 31
frămentată cu oleîu, drepţii darii de pane ceti acestea, afară de olocaustulâ celii per
de fie-care viţelu; şi diioe decimî de florea petuu şi darulu seu de pane (' cari fâră
fainei, frămentată cu oleiu, drepţii daru de defectu voru fi voiiî) şi libaţiunea lorii.
13 pane pentru berbece; Şi câte o decime SI in luna a şeptea, in diua d'ânteiă a 29
luneî, di sântă să fie voiiî, nici unii lucru
de florea fainei, frămentată cu oleiu, drepţii
daru de pane pentru unii mnelu ; olocaustu de servii să nu faceţi, ° di de sunetulii trîmintra mirosu plăcuţii, sacrificiu cu focii luî biţei să fie voiiî acesta! Şi drepţii oloca- '2
14 lehova este. Şi libaţiunea loru să fie vinii j u -t u intru mirosu plăcuta lui lehova să ajumătate de hinu pentru unu viţelu, şi a duceţî: unii viţelu, unii berbece, ţi şepte
treia parte de hinu pentru unii berbece, mneî de câte unu anii, fără defectu ; Şi cu 3
şi a patra parte de hinu pentru toţii mnelulu. darulu lorii de pane din florea fainei, fră
Acesta este olocaustulu lunelorii noiie pentru mentată cu oleiu, trei decimî pentru viţelu,
1 5 fie-care lună a anului. Şi să se mai aducă luî si duoe decimî pentru berbece, Şi câte o 4
lehova şi * unii ţîapu drepţii sacrificiu pentru decime pentru tie-care mnelii din ceî şepte
pecatu, afară de olocaustulu celu perpetuiu mneî; Şi unii îedii drepţii, sacrificiu pen- 5
tru pecatu, spre a face espiare pentru voi;
şi de libaţiunea sa.
d Lev. 2. 1.
Oapulu K.
a Lev. 3. 11. & c Esod. 29. 40.
/ Esod. 29. 4!.
21. 6, 8.
Vede Amos 5. '
Mal. 1. 7, 12.
6 Esod. .29. 33.
25.
a
Ezec.
46. 4. t
e bod. 16. 86.
h Cap. 10. 10. '
Cap. 15. t.

1 Şam. 20. 5.
1 Cran. 23. 31.
8 Cron. 2. 4.
Ezra 3. 5.
Neem. 10. 33.
isa. 1. 18, 14.
Eiee. 45. 17.

t 46. 6.
Osea 3. 11.
Col. 2. 16.
i Cap. 15. 4—12.
j Vers, 22.
Oap. 15. *4.
* Eiod. U. 6,

18.
Lev. 23. 6.
Cap. 9. 3.
Dent. 16. 1.
Ezec. 45. 21.
I Lev. 23. 6.
m Esod. 12. 16.

Lev. 23. 7.
n Vers. 31.
Lev. 22. 20.
Cap. 29. 8.
Duut. 15. ii.
o Vers. 16.
p Esod. 12. 16.

«k 13. 6.
Lov. 23. 8.
q Esod. 23. 16.
k 64. 22.
Lev. 23. 10,
16.
Deat. 16. 10.

Fapt. 2. 1.
r Vede Lev. 2,1.
ÎS, 19.
> Vers. 1».
Oapulu i9.
a Lev. 23. 24.
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o

6 Afară de & olocaustulu luneî noile şi de da
rulu seu de pane şi de " olocaustulu celii
perpetuu, cu darulu şeii de pane şi cu libaţiunile lorii, d dupre prescriere ; acesta este
sacrificiu cu focii intru mirosu plăcuţii luî
lehova.
7
Şi ela dece alu luneî acesteia a şeptea,
di sântă bă fie vouî, şi sufletele vostre •'să
8 amărîţi; să nu faceţi nici unu lucru. Şi
drepţii- olocaustii intru mirosu plăcuţii să
aduceţi luî lehova: unu viţelu, unu berbece,
fi şopte mneî de câte unu anii, s cari fără de9 fectu să fie vouî; Şi cu darulu lorii de pa
ne din florea fainei, frământată cu oleiu,
trei decimî pentru viţelu, ţi diioe decimî
10 pentru berbece; Câte o Decime pentru fie11 care mnelu din cei şepte mneî; Şi unu
îedu drepţii sacrificiu pentru pecatu, afară
de * sacrificîulu de pecatu celu pentru espiare, şi afară de olocaustulu celu perpetuu,
cu darulu şeii de pane şi cu libaţiunile lorii.
12
Şi 'la a cincî-spre-decea di a luneî a
şeptea, di sântă să fie voiiî; nici unii lucru
de servii să nu faceţi, ci să serbaţi serbă13 tore luî lehova şepte dile; Şi 3 drepţii olocaustu, sacrificiu cu focu intru mirosu plă
cuţii luî lehova să aduceţi: treî-spre-ţlece
viţei, duoî berbeci, mneî de câte unii anii
14 patru-spre-decî, cari fără defectii să fie ; Şi
cu darulu lorii de pane din florea fainei, frămentată cu oleiu, trei decimî pentru fie-care
viţelu din cei treî-spre-dece viţei, diioe de
cimî pentru fie-care berbece din cei duoî
15 berbeci; Şi câte o decime pentru fie-care
16 mnelu din cei patru-spre-dece mneî; Şi
unu îedu drepţii sacrificiu pentru pecatu,
afară de olocaustulu celu perpetuu, de da
rulu seu de pane şi de libaţiunea sa.
17
Şi a diioâ di să aduceţi: duoî-spre-dece
viţei, duoî berbeci, şi mneî de câte unu anii
18 patru-spre-dece, fără defectii; Şi cu darulu
lorii de pane şi libaţiunile lorii pentru vi
ţei, pentru berbeci şi pentru mneî, dupre
19 numerulu lorii, * dupre prescriere; Şi unu
îedu drepţii sacrificiu pentru pecatu, afară
de olocaustulu celii perpetuu şi de darulu
seu de pane şi de libaţiunile lorii.
20
Şi a treia di: unu-spre-dece viţeî, diioî
berbeci, fi mneî de câte unu anu patru-spre21 dece, fără defectii; Şi cu darulu lorii pe
pane şi libaţiunile lorii pentru viţeî, pentxu
berbeci şi pentru mneî, dupre numerulu lorii,
22 'dupre prescriere; Şi unu ţîapu drepţii sa
crificiu pentru pecatu ; afară de olocaustulu
celii perpetuu şi de darulu seu de pane
şi de libaţiunea sa.
6 Cap. «8. 11.
c Cap. 28. 3.
d Cap. 15. 11,
li.

e Lev. 16. 29. &
23. 27.
/ Ps. 35. 13.
ba. 58. 5.

g Cap. 28. 19.
h Lev. 16. 3,5.
i LOT. 23. 34.
Dtmt. 16. 13.

Ezec. 46. 85.
Ezra 3. 4.
Ver». 3, 4, 9,
10.

Şi a patra di: dece viţeî, duoî berbeci 23
şi mneî de câte unu anii patru-spre-dece,
fără defectii; Şi cu darulu lorii de pane şi 24
libaţiunile lorii pentru viţeî, pentru berbeci
şi pentru mneî, dupre numerulu lorii, du
pre prescriere; Şi unu îedu drepţii sacri- 25
ficiii pentru pecatu, afară de olocaustulu
celu perpetuu şi de darulu şeii de pane şi
de libaţiunea sa.
Şi a cincea di : noue viţeî, duoî berbeci 26
şi mneî de câte unu anii patru-spre-dece,
fără defectii; Şi cu darulu lorii de pane şi 27
libaţiunile loru pentru viţeî, pentru berbeci
şi pentru mneî, dupre numerulu lorii, du
pre prescriere; Şi unu ţîapu drepţii sacri- 28
ficiu pentru pecatu, afară de olocaustulu
celii perpetuu şi de darulu seu de pane şi de
libaţiunea sa.
Şi a şesea di: optu viţeî, diioî berbeci 29
şi mneî de câte unu anii patru-spre-dece,
fără defecta; Şi cu darulu loru de pane şi 30
libaţiunile loru pentru viţeî, pentru ber
beci, şi pentru mneî, dupre numerulu lorii,
dupre prescriere; Şi unu cjiapii drepţii sa- 31
crificiu pentru pecatu, afară de olocaustulu
celu perpetuu şi de darulu seu de pane şi de
libaţiunea sa.
Şi a şeptea di : şepte viţeî, duoî berbeci 32
j»t mneî de câte unii anii patru-spre-dece,
iară defectii; Şi cu darulu loru de pane şi 33
libaţiunile lorii pentru viţeî, pentru berbeci
şi pentru mneî, dupre numerulu lorii, du
pre prescriere; Şi unii ţîapii drepţii sacri- 34
ficiu pentru pecatu, afară de olocaustulu
celu perpetuu şi de darulu seu de pane şi
de libaţiunea sa.
Şi a opta di să fie vouî m di sântă, nici 35
unii lucru de servii să nu faceţi. Şi drepţii 36
olocaustu, sacrificiu cu focu intru mirosu
plăcuţii luî lehova, să aduceţi: unu viţelu,
unii berbece, şepte mneî de câte unu anu,
fără defectii; Şi cu darulu lorii de pane şi 37
libaţiunile loru pentru viţeî, pentru berbeci
şi pentru mneî, dupre numerulu loru, du
pre prescriere ; Şi unu c,îapu drepţii sacri- 38
ficiii pentru pecatu, afară de olocaustulu
celu perpetuu şi de darulu seu de pane şi de
libaţiunea sa.
Aceste să le aduceţi luî lehova in " ser- 39
bătorile vostre, afară de ° voturile vostre şi
de darurile vostre cele de bună-voîă, şi
de olocaustele vostre, şi de darurile vostre
de pane, şi de libaţiunile vostre, şi de sacrificiele vostre de bucuria.
Şi Moisi spuse fiiloru lui Israelu tote 40
câte ordina lehova luî Moisi.
Cap. 15. 12. &
2». 7, U.
l V, i . 18.
w Lev. 23. 36.

n Lev. 23. 2.
ICron. 23.31.
H Cron. 31. S.

Ezra S. 5.
Neem. 10. 33.
IM. 1. 14.

o LOT. 7. 11, 16.
& 22. 21, 23.

CAP. 30, 31.
Legi pentru vota.
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l Moisi vorbi cătră "capii semiuţieloru
fiiloru Iul Israelu, dicendu: Acesta e#te
cuventulu, pre care-lu ordina lehova. * Dacă
bărbatu va face votu lui lehova, şeii c jurămentu va jura, seu va lega sufletulu seu
cu legătura, să nu-şî calce cuventulu seu,
r» să d facă tote câte au eşitii din gura lui.
Şi dacă femeă va face votu lui lehova, şeii
se va lega cu legătură in casa părintelui
eî, in juneţa eî; Şi părintele eî va audi
votulu eî seu legătura eî, cu care ea a le
gatu sufletulu ei, şi părintele eî la acesta
nu va dice nimicii, tote voturile eî voru sta,
şi totă legătura, cu care ea a legatu sufletulu eî, va sta. I '.ni dacă părintele eî o va
opri in diuii in care a audit'o, tote votu
rile eî şi tote legăturele ei, cu cari ea a
legatu sufletulu eî, nu voru sta; şi lehova
va erta pre ea, că părintele eî a oprit'o
pre ea.
Şi dacă ea măritându-se va ave asupră-şi
voturile eî, seu altu ce-va ce a rostiţii cu uşu
rinţă cu buzele eî, prin care ea şî-a legatu
sufletulu eî ; Şi dacă bărbatulu eî o va audi,
şi va tace in diua in care a audit'o, voturile
eî voru sta, şi legăturele eî, cu cari a legatu sufletulu eî, voru sta. firii dacă băr
batulu eî o va ' opri in diua iu care a audiţii,
atuncea desfiinţat'a elu votulu eî ce-lu avea ea
asupră-şî, şi ceea ce a rostiţii ea cu uşu
rinţă cu bu/ele sale, prin cari ea a legatu
sufletulu eî; şi lehova va erta pre ea.
Câtu pentru votulu \ eduveî, seu alu des
părţitei, toţii cu ce 'şi va lega ea sufletulu va
sta asupră-î.
Şi dacă ea fiindu încă in casa bărbatu
lui eî, a făcuţii vr'uuii votii, şeii a legatu
suâetulu eî cu legătură prin jurămentii; Şi
dacă bărbatulu eî o va audi, şi-î va tace, ţi
nu o va opri, tote voturile el voru sta, şi t6tă
legătura, cu care ea a legatu sufletulu eî,
va sta. Eru dacă bărbatulu eî le va desfi
inţa in diua aceea in care ca audi, tote
câte aii eşitu din buzele eî, ţie voturi, fie
legături ale sufletului eî, nu voru sta; băr
batulu eî le-a desfiinţatu, şi lehova va erta
pre ea. Totu votulu şi totă legătura cu jurămeutu de amărirea sufletului eî, bărba
tulu eî le va face să stee, şi bărbatulu eî
le va desfiinţa. Dară dacă bărbatulu 'î va
tace din di in di, prin acesta elu va intări
tote voturile eî seu tote legăturele ei, cari
sunt asupră-î; le va intări, căci elu a tăcuţii
in diua in care /•-••> audiţii. Km dacă elu le
Jndc. 11. 30,

OtfHUU 3O.

* Cap. 1. 4. K.
4 7. 2.
t L>>r. 27. 2.
DwiL 13. ti.

H.
Bci'l. S. 4.
c Lov. 5. 4.
Mat. U. D.

Fapt. 23. 14.

d lor 22. 27.
Pa. 22. 25. &
50. 14. & 66.
13. 14. & ll(i.
14, 18.

Nah. 1. 15.

e Pac. 3. 16.
1 •,,,„:<„

«i.

a Cap. 25. 17.

U5

va desfiinţa, după ce fc-a audiţii, elu va
purta pecatulu eî.
Acestea sunt legile, pre cari lehova le-a 16
nrdinatu lui Moisi, intre bărbatu şi feiuea
sa, intre părinte şi fiica sa, încă fiiniltî in
tenereţele eî, in casa părintelui el.
învingerea Madianiţiloru.

S~~l lehova vorbi lui Moisi, dicendu: °Res- 31
bună pre fiu lui Israelu asupra Madi;i- 2
niţiloru, şi după aceea te b vei adaugi la poporulu teu.
Şi Moisi vorbi cătră poporu, dicendu: 3
Bărbaţi d'intre voi să se înarmeze de oştire,
ca să mergă asupra Madianuluî, să facă resbunarea lui lehova contra Madiauuluî. Câte 4
o mie de seminţia, din tote seminţiele luî
Israelu, să trămeteţî la oştire. Şi se nu- h
merară din miile luî Israelu câte o mie
de totă seminţia, duoe-spre-dece mii de în
armaţi de oştire. Şi Moisi trămese pre 6
aceştia la resbelii, câte o mie de la totă
seminţia, pre eî şi cu el pre Fineaşu, fiîulu lui Eleazaru preutulii, cu uneltele sa
cre şi c trîmbiţele de alarmă in mâna sa. Şi 7
eî luptându-se contra Madianuluî, cumii le
hova ordinase luî Moisi, d uciseră totă ' par
tea bărbâtescă. Şi uciseră pe lungă cei- 8
1-alţî ucişi de d"inşii şi pre regii Madianu
luî: pre 'Evi şi pre Rekemu, pre Zuru şi
pre Uru şi pre Reba, pre cinci regi aî
Madianuluî ; şi pre * Balaamii, fiîulii luî Beorii, 'Iii uciseră cu sabia. Şi fiii luî Israelu 9
duseră prinse femeele Madianuluî şi pre
Srunciî lorii, prădându-î de tote vitele lorii,
e tote turmele loru şi de totă averea lorii.
Şi li arseră cu focu tote cetăţile loru, cu 10
locuinţele lorii şi tote castelele lorii. Şi * eî 11
luară totă prada şi tote jafurile de omeni
şi de vite. Şi pre cei prinşi şi jafurile şi 12
prădele le aduseră la Moisi şi la Eleazaru,
preutulu, şi la comunitatea fiilorii luî Isra
elu, in tabera din câmpia Moabuluî, lungă
lordanu, in dreptulu. Ierichonuluî.
Şi Moisi şi Eleazaru, preutulu, şi toţi 13
mai marii comunităţeî, li eşiră intru intim pinare afară din tabera. Si Moisi se a- 14
prinse de mânia pre căpetemele oştireî, pre
cei mai mari preste mii si pre cei mai
mari preste sute, cari se întorceau de la
resbelu. Şi Moisi dise cătră d'îuşiî: Ce! 15
lăsarăţi vii pre 'tote femeele? Ecce ! J aceste 16
sunt acele, cari dupre k cuventulu luî Bala
amii, dădură ocasiune fiiloru luî Israelu ca
să pecătuescă in contra luî lehova in fapta
6 Cap. 27. 13.
c Cap. 10. :i.
d Deut. 20. 13.
Jude. 21. 11.
1 Şam. 27. 9.

1 Reg. 11. 15,
16.
e Vede Jude. 6.
1, 2, 33.
/ Io». 13. 21.

g los. 13. 22.
h Deul. 20. 14.

i VedeDeut.2U.
14.
1 Şam. 15. 3.

j Cap. 25. 2.
k Cap. 24. 14.
2 Pet. 2. 15.
Apoc. 2. 14.
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lui Peoru, cândii 'veni plaga aceea preste
17 comunitatea luî lehova. Acumu deci mucideţî totă partea bărbătescă d'intre prunci,
cumu şi totă feraea, care a cunoscuţii im18 preunare de bărbatu, ucideţi-o. Şi pre toţi
pruncii de parte femeescă, cari n'au cu
noscuţii impreunare de bărbatu, pre acelea
19 vii lăsaţi-le vouî. Şi "voi să tăbărâţi afară
din tabără şepte dile, toţi cari au ucişii pre
cine-va, seu ° cari s'aii atinsu de care-va
ucişii, ca să vă curăţiţi a treia şi a şeptea
20 di, pre voi şi pre cei prinşi ai voştri. Şi
tote vestmintele, şi tote lucrurile de pele,
şi tote cele ce sunt făcute din peru de ca
pră, şi tote uneltele de lemnu, să le cu
răţiţi.
21
Şi Eleazaru preutulu dise cătră bărbaţii
de resbelu, cari merseseră la bătaia: acesta
este statutulu de lege, pre care lehova 'Iu
22 ordina luî Moisi: Numai aurulii şi argintulu,
23 arama, ferulu, cositforulii şi plumbulu, Şi
toţii ce pote suferi foculii, să-te treceţi prin
focii, ca să se curate; dară să se curate şi
p cu apă de stropire ; erii tote ce nu potu
24 suferi fbculu, să le treceţi prin apă. * Şi să
vî spălaţi vestmintele vostre in diiia a şep
tea, şi veţi fi curaţi; şi dup'aceea veţi in
tra in tabără.
25 26
Şi lehova vorbi luî Moisi, dicându: Fă
numărarea prădeî ţi & aceloru prinşi din 6menî şi din vite, tu şi Eleazaru preutulu şi cu
27 capii caseloru părinţescî ai comunităţeî. Şi
rprădele le imparte in duoă, intre purtăto
rii resbeluluî, cari eşirâ la oştire, şi intre
28 totă comunitatea; Şi să iei şi pentru le
hova dare de la bărbaţii de resbelu, cari aii
eşitu la oştire: din totă cincî-suta 'câte unu
sufletu, din omeni şi din boi şi din asini
29 şi din oî. Din jumătatea lorii să le luaţi
pre acestea, şi să le dai luî Eleazaru, preu30 tulii, darulu rădicaţii alu luî lehova. Şi din
jumătatea fiiloru luî Israelii să iei de o ' parte
din totă cincî-decea câte unii sufletu, din 6menî, din boi, din asini şi din oî, din totâ
vita ; şi să le dai Leviţiloru, " cari păzescu
31 cele de păzitu in locaşulu luî lehova. Şi
Moisi şi Eleazaru preululu făcură, dupre
cumu ordina lehova luî Moisi.
32
Şi prada ce mai rămăsese din jafulu, ce
făcuse poporulu ce eşise la oştire, era: oî,
şese sute şepte-decî şi cinci de mii; Şi boi,
iepte-decî şi duoă de mii; Şi asini, şeselecî şi una de mii; Şi suflete de omeni,
temei, cari n'aâ cunoscuţii impreunare de băr
batu, preste toţii, treî-decî şi duoă de mii.
36
Şi fu jumătatea prădeî, partea acelora,
I Cap. 25. 9.
m Jude. 81. 11.
n Cap. i. 1.
a Cap. 19. 11,

ete.
f Cap. l». 9, 17.
q Lev. 11. 25.
r Iot. 22. 8.

l Şam. 30. 24.
« VedeVer». 30,
47.
Cap. 18. 26.

t Vede m. 42—
47.
u Cap. 3. 7, 8,
25, 31, 36. &

cari eşiseră la oştire : numărulii oilorii, treîsute treî-decî şi şepte de mii, cinci sute. Şi
darea pentru lehova fu : oî, şese sute şeptedecî şi cinci; Şi boi, treî-ijecî şi şese de
miî ; şi darea luî lehova dintr'acestia fu :
şepte-decî şi duoă; Şi asini, treî-decî de
miî cinci sute; şi darea luî lehova din ace
ştia : şese-decî şi unulii ; Şi suflete de 6meni: şese-spre-dece miî; şi darea luî leho
va din aceştia: treî-decî şi duoă de suflete.
Şi Moisi darea luată drepţii darii rădicată
luî lehova o dădu luî Eleazaru preutulu,
" dupre cumu ordina lehova luî Moisi.
Şi din jumătatea fiiloru luî Israelii, ce
Moisi a tras'o de la bărbaţii, ce merseseră
la oştire. (Şi acesta jumătate a comunitătei fu : oî, treî-sute treî-decî şi şepte de miî,
cinci sute; Boi, treî-decî şi şese de miî; Asini: treî-decî de miî, cinci sute; Şi omeni
şese-spre-^ece miî ;) x Din acesta parte a
fiiloru luî Israelii Moisi puse la o parte diu
totă cincî-decea câte unulii, din omeni şi
din vite, şi le dădu Leviţiloru, cari păziau
cele de păzitu in locaşulu luî lehova, cumu
ordinase lehova luî Moisi.
Şi apropiatii-s'au căpiteniele cătrâ Moisi,
mai marii preste niiî şi mai marii preste
sute, Şi diseră luî Moisi: Servii tei făcură numărarea bărbaţiloru de resbelu, cari
fuseră supţii conducerea nostră, şi nu lipsesce din noi nici unulii; Deci noi aducernu daru luî lehova, fie-care ceea ce a
găsiţii: scule de aurii, salbe, brăţîare, anele,
cercei şi colete, » spre a face espiare pentru
sufletele nostre înaintea luî lehova. Şi Moisi
şi Eleazaru preutulu luară aurulii de la d'înşiî, sculele lucrate. Şi toţii aurulu, care
se aduse drepţii daru rădicaţii luî lehova de
cătră cei mai mari preste miî şi cei mai
mari preste sute, fu: şese-spre-dece miî, şep
te sute, cincî-decî de sicii. (Că * bărbaţii de
oştire prădaseră fie-care pentru sine). Şi
Moisi şi Eleazaru preutulu luară aurulu de la
mai marii preste miî şi preste sute, şi-lu
aduseră in cortulu intrunireî ° drepţii amintire
pentru fiii luî Israelii înaintea luî lehova.
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Pămentulu celil cuceriţii la resăritulă Iordanului
se împărţesce intre seminţiele lui Rubenă, a
luî a ii 1 1 n ţi la o jumătate din Mânase.

SI fiii luî Rubenu şi fiii luî Gadu aveau 32
mulţime mare forte de vite; şi ei vădură pămentulu a lazeru şi pămentulu Galaadu, că, eccă ! loculii acela era lom pen
tru vite. Şi veniră fiii luî Gadu şi fiii luî 2
Rubenu, şi vorbiră luî Moisi şi luî Eleazaru
preutulu, şi cătră mai marii comunităţeî, di18. 3, 4.
v Vede Cap. 18.
8, 19.
x Ver». 30.

y Esod. 30. 12,
16.
i 1 1, ut 20. 14.
a Eaod. 30. 16.

Capulii St.
a Cap. 21. 32.

IOB. 13. 25.
2 Şam. 24. 5.

CAP. 32.
3 cendu: Atarotu, şi Dihonii, şi lazeru, ş:
* Nimra, şi Heşbonu, şi Eleale, şi c Şebama, ş
4 Nebo, şi d Beonu, Pâmentulu, pre ' care Iehova 'Iu bătu înaintea comunităţei lui Israelu
este pămentu pentru vite, şi servii tei au vite
5 Şi diseră mal departe: De amu aflaţii charu
înaintea ochiloru teî, să se dee acestu pă
mentu servitorii teî spre stăpânire; nu ne
trece preste Iordanul
6
Şi Moisi dise cătră fiii luî Gadu şi cătră fiii luî Rubenu: Nu cumu-va fraţii vo
ştri aii să mergă la resbelu, şi voî să şe7 deţî aicea? Şi pentru ce întorceţî ânimele
fiiloru luî Israelu, ca să nu trecă in pâmen8 tulii, pre care lehova 'Iu dă lorii ? Aşa fă
cură părinţii voştri, •'cându 'î trămeseîii de
la Kadeşu-Barnea » ca să vedă pămentulu
9 Că * eî se suiră până la valea Eşcolii, şi
după ce vădură pămentulu, întorserâ anima
fiiloru luî Israelu, ca să nu intre in pămen10 tulu, pre care lehova 'Iii dăduse lorii. 'Şi
se aprinse mânia luî lehova in diua a1 1 ceea, şi elii jura, dicendu : Aceşti bărbaţi,
cari eşiră din Egiptii, > de la anii duoe-decî
şi mai susu, nu vorii vede acelu pămentu,
pre care eii cu jurămentu l'amu promisu lui
Abraamu şi luî Isaacu şi luî lacobii, pen12 tru-că * n'au urmaţii mie pe deplinii ; Afară de Calebu, fiîulu luî lefune, Kenezeulu, şi de losua, fiîulu luî 'Nuna; *că eî aii
13 urmaţii pe deplinii luî lehova. Şi mânia
lui lehova se aprinse asupra luî Israelu,
si-lu lăsa să se * rătăcescă in pustiiu patru-decî de anî, până ce se stinse * totă
acea generaţiune, care făcu reu in ochii
14 luî lehova. Şi acumii, ecce voî Vaţî sculatu in loculu părinţilorii voştri, clociturâ
de omeni păcătoşi, ca să îmmulţiţî şi mai
tare ° foculu mâniei luî lehova contra lui
15 Israelu. Că dacă voî vă Pint6rceţî de la d'insulu, elii va mai lăsa pre eî in acestu pus
tiiu, şi voî veţi perde toţii poporalii acesta.
16
Şi eî se apropiară de d'însulu, şi-î di
seră: Staule de oi voimu să facemu aicea
pentru vitele nostre, şi cetăţi pentru copiii
1 7 noştri ; Şi « noi ne vomii înarma, şi curendu
vomu merge înaintea fiiloru luî, Israelu, până
ce-î vomii duce la loculu lorii: dară copiii
noştri voru rămâne in aceste cetăţi întărite,
18 de frica locuitorilorii acestui pămentu. rNoî
nu ne vomii întorce la casele nostre, până
ce fiii luî Israelu nu-şî vorii fi luaţii fie19 care moscenirea sa. Că noi nu vomii mosceni cu eî împreună dincolo de lordanu,
6 Vers. 36
e V«». 38.
îl Ven. 38.
e Cap. «1.24, 34.
/ C*f 13. 3, K,
ÎDeuL 1. K.
Cap. 13. M,
31.

30.
Deut. 1.24,28.
t Cap. 14. 11. i Cap. 14. 24.
Deut. 1. 36.
St.
Deut. 1. 34.
los. 14. 8, 9.
j Cap. 14. 28, m Cap. 14. 33,
*9.
34, 35.
Deal. 1. 35.
n Cap. D6. 64,
k Cap. 14. M,
65.

o DouL 1. 34.
p 1 i.'iii . 30. 17.
log. 22. 16, 18.
8 Oron. 7. 19.
& 15. a.
q los. 4. 12, 13.
T Ion. Si. 4. .
t Veri. 33.
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nici mai departe ; ' că moscenirea nostră ni
va veni dincoce de lordanii, despre resăritu.
Şi dise ' Moisi cătră d'înşiî : De veţi face 20
acesta, şi de vă veţi înarma la resbelu
înaintea luî lehova; Şi fie-care din voî 21
înarmaţi vorii trece lordanulii înaintea lui
lehova, până ce elu va alunga pre neamiciî seî de d'inaintea sa. Şi numai după 22
ce " ţera va fi supusă înaintea luî lehova
vă veţi " întorce înapoi, atunci veţi fi nevino
vaţi înaintea luî lehova şi înaintea luî Is
raelu, şi * acestu pămentu va fi stăpânirea
vostră înaintea luî lehova; Şi de nu veţi 23
face acesta, occă voî păcătuiţi înaintea luî
lehova, şi să sciţi, că » păcatulii vostru ve
va ajunge pre voi- * Zidiţi-vî deci cetăţi 24
pentru copiii voştri, şi staule pentru oile vostre, şi ceea ce a vorbiţii gura vostră faceţi.
Şi vorbiră fiii luî Gadu şi fiii luî Rubenu 25
ciitră Moisi, dicendu: Servii tei voru face aşa, dupre cumu li ordina doimi u l u nostru:
"Copiii noştri, femeele nostre, turmele nostre, 26
şi tote vitele nostre vorii rămâne aici in ce
tăţile Galaaduluî ; * Şi servii teî voru trece toţi 27
înarmaţi de oştire înaintea luî lehova la res
belu, dupre cMimi dice donmulu nostru.
Şi • Moisi ordina in presenţa lorii luî E- 28
leazaru, preutulu, şi luî losua, fiîulu luî Nunii,
şi capilorii caseloru părinţescî din seminţiele fiiloru luî Israelu, Şi Moisi dise că- 29
tră d'înşiî: Dacă fiii luî Gadu şi fiii luî Ru
benu vorii trece cu voî lordanulu toţi înar
maţi la resbelu înaintea luî lehova ; şi dacă
ţera va fi voiiî supusă, atuncea să daţi loru
pămentulu Galaadu spre stăpânire; Şi de 30
nu vorii trece cu voî înarmaţi, atunci eî mo
scenirea loru o vorii ave cu voî împreună
in pămentulu Canaanii. Şi respunseră fiii 31
luî Gadu şi fiii luî Rubenu, dicendu; Ceea
ce a vorbiţii lehova cătră servii seî vomu
Tace. Noi vomu trece înarmaţi înaintea luî 32
tehova in pămentulu Canaanii, şi stăpânirea
moscemreî nostre să ni re-mână dincoce de
[ordanii.
,
Şi aşa d Moisi dădu loru, fiiloru luî Gadii 33
şi fiiloru lui Rubenu şi la jumătate din semin.ia luî Mânase, fiîulu luî losefu, 'regatulu
ui Sihonu, regele Amoreilorii, şi regatulu
uî Ogu, regele din Basanu, ţera cu cetăile eî şi cu hotarele loru, cetăţile acelei ţerî
uru împrejura.
Şi fiii luî Gadu rezidiră /Dibonulu şi Ataro- 34
;ulii şi 'Aroerulu. Şi Atrotii-Sofauulu şi AIa- 35
los. 13. 1. & u los. 82. 4.
Isa. 59. 12.
x Dent.3. 12, 15, l Vers. 16. 34,
13. 8.
16, 18.
ete.
f Deut. 3. 18.
los. 1. 15. & a los. 1. 14.
Ion. 1. 14. &
13. 8, 32. & b los. 4. 12.
4. 12, 13.
82. 4, 9.
c los. 1. 13.
u Deut. 3. 20.
y Fac. 4. 7. fc d Deut. 8. 12—
108. 11. S3. &
•l-l. 16.
17. & 29. 8.
18. 1.

los. 12. 6. &
13. 8. & 22. 4.
c Cap. 21. 24,
33, 85.
/Cap. 33. 45,
46.
.; Deut. 2. 36.
X Vers. 1. 8.
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36 zerulu şi logbeha, Şi ' Betu-Nimra şi BetuHaranulu, J cetăţi întărite, şi staule pentru oî.
37
Şi fiii lui Rubenu * rezidiră Heşbonulu şi E38 lealul şi Kiriataimulu, Şi ' Nebo şi * BaalMeonulu, " schimbându-li numile, şi Şibma ; şi
puse alte numi cetăţiloru pre carile rezidiră.
39
Şi fiii luî " Machiru, fimlii lui Mânase, se
duseră la Galaadu, şi-lii luară, şi alungară
40 pre Amoreiî ce locuiau intr'însulu. Şi Moisi
p dădu Galaadulu luî Machiru, fiîulu luî Ma41 naşe, şi elu locui acolo. Şi «lairu, fiîulu luî
Mânase, încă se duse, şi lua satele lorii, şi
4'2 le numi T Havotu-Iairii (satele lui lairu.) Asemenea şi Noba merse, şi lua Kenatulu şi ce
tăţile luî, şi li puse numele Noba dupre
numele luî.
Locurile taberârel Israeliţiloru enumerate.

33 A CESTEA sunt staţiunile fiiloru luî IsJ\ raelu, cari eşiră din pămentulu Egiptu
lui dupre oştirile loru, supţii conducerea
2 luî Moisi şi a luî Aarouu. Că Moisi de
scrise pornirile loru dupre cumu staţionară
eî dupre ordinulu luî lehova; şi acestea
sunt staţiunile loru dupre pornirile loru:
3
Eî "plecară de la Ramesesu in luna 6ânteia, in a cincî-spre-decea di a luneî ânteîa;
a 1 1 1111:1 di după pascî eşiră fiii luî IsraelO
•' cu mâna înaltă înaintea ochiloru a toţii E4 giptulu. Şi Egiptenii îmmormentară pre toţi
ânteiu-născuţiî, pre d cari lehova 'î bătuse
d'intre eî, şi lehova făcu judecată chîaru şi ea5 supra deiloru loru. f Şi fiii lui Israelu plecară
6 de la Ramesesu, şi tăberâră la Succotu. Şi
plecându de la » Succotu, tăberâră la Etamu,
7 care este la marginea pustiîuluî. Şi Aplecându
de la Etamu, se întorseră înapoi la Pi-Hahirotu in dreptulu Baalu-Zefonuluî, şi tăberâră
8 d'inaintea Migdoluluî. Şi plecându de la PiHahirotu, 'trecură prin medîloculu măreî cătră pustiiu, şi merseră cale de trei dile in
9 pustiiulu Etamuluî, şi tăberâră iu Mara. Şi
plecându de la Mara, •''veniră la Elimu; şi
in Elimu erau duoe-spre-dece isvore de apă
10 şi şepte-decî fenicî, şi tăberâră acolo. Şi
plecându de la Elimu, tăberâră lungă Marea
11 Roşia. Şi plecându de la Marea Roşia,
1 2 tăberâră in * pustiîulu luî Sinii. Şi plecându
din pustiîulu luî Sinu, tăberâră in Dofca,
1 3 Şi plecându de la Dofca, tăberâră iu Aluşu.
14 Şi plecându de la Aluşu, tăberâră la 'Refidimu, şi aicea poporulu n'avu apă de băuţii.
1 5 Şi plecându de la Refidimu, tăberâră iu mpusi Vera. S.
j Vers. M.
k Cap. 21. 87.
1 lan. 46. 1.
m Cap. 82. 41.
n Vede ver». S.
Enod. 2f. 13.
Ion. 23. 7.
o Fac. 50. 83.

p Deut. 3.12, 13.
15.
IOB. 13. 31. &
17. 1.
... Deut. 3. 14.
a
Io». 13. 30.
6
1 Cron. 2. 21,
82, 23.
c
r Jude. 10. 4.
d

1 Reg. 4. 13.
—
Capulu 33.
Bnod. 12. 37.
Esml. 18. 2. &
13. 4.
Esod. 14. 8.
E»od. 12. 29.

tiîulu Siuai. Şi plecându clin pustiîulu Si- 16
naî, tăberâră la "Kibrotu-Taava. Şi plecâudu 17
de la Kibrotu-Taava, ° tăberâră la Hazerotu.
Şi plecându de la Hazerotu, tăberâră la 18
Ritma. Şi plecâudu de la p Ritma, tăberâră 19
iu Rimmonu-Farezu. Şi plecându de la Rim- 20
monu-Farezu, tăberâră in Libna. Şi plecâudu 21
de la LibuH, tăberâră in Rissa. Şi plecându 22
de la Rissa, tăberâră in Kehelata. Şi plecâudu 23
de la Kehelata, tăberâră luugă muntele Şeferu.
Şi plecându de la muntele Şeferu, tăberâră 24
in Harada. Şi plecându de la Harada, tă 25
berâră in Makelotii. Şi plecâudu de la 26
Makelotu, tăberâră la Tahatu. Şi plecându 27
de la Tahatu, tăberâră in Tarahu. Şi ple 28
cându de la Tarahu, tăberâră in Mitca.
Şi plecându de la Mitca, tăberâră in Haş- 29
mona. Şi plecându de la Haşmoiia, tăbe- 30
râra, in Moserotu. Şi plecându de la Mose- 31
rotu, tăberâră iu Beue-Jaakonu. Şi plecându 32
de la » Beue-Jaakouu, r tăberâră in HoruGidgadu. Şi plecându de la Horu-Gidgadu, 33
tăberâră in Jotu-Bata. Şi plecându de la 34
Jotu-Bata, tăberâră in Ebrona. Şi plecându 35
de la Ebrona, ' tăberârâ in Eţionu-Geberu. Şi 36
plecâudu do la Eţionu-Geberu, tăberâră in
'pustiîulu Ziuii, care este Kadeşulu. Şi ple 3 7
câudu de la "Kadeşu, tăberâră lungă muntele
Horii, la marginea pămentuluî Edomu.
Şi se sui " Aarouii, preutulii, pe muntele 38
Horu dupre ordinulu lui lehova; şi muri
acolo in anulu alii patru-decelea după eşirea fiiloru luî Israelu din pămeutulu Egip
tului, iu luna acim:< .1, in ânteîa <jii a luneî.
Şi Aarouu era de o sută duoe-decî şi trei 39
de ani, cându muri pe muntele Horii.
Şi regele din x Aradu, Canaaneulu, care 40
locuia in partea despre medă-di in pămentulu
Canaanu, audi că vinu fiii luî Israelu.
Şi plecându de la muntele * Horu, tăbe 41
râră iu Zalmoiia. Şi plecându de la Zal- 42
mona, tăberâră in Funonu. Şi plecându 43
de la Fuuouu, 'tăberâră in Obotii. Şi ° ple 44
cându de la Obotu, tăberâră in * Ije-Habnrimu, la marginea Moabuluî. Şi plecâudu 45
de la Ijimu, tăberâră in c Dibonu-Gadu. Şi 46
plecându de la Dibonu-Gadii, tăberâră in d Almonu-Diblataimu. Şi plecându de la Almonu- 47
Diblataimii, ' tăberâră lungă muntele Abarimu d'inaintea muntelui Nebo. Şi plecânduu 48
de la muntele Abariinu, f tăberâră in câmpia
Moabuluî lungă lordanu, in dreptulu Terichonuluî. Şi tăberâră pe lungă lordauu, de 49

«7. 14.
1 * Cap. 21. 10.'
e Enod. 12. 12. | j Esod. 15. 27. q Vede Fac. 36. |
& 18. 11.
k Esod. 16. 1.
37.
u Cap. 20. 22, a Cap. 21. 11.
b Cap. 21. 11.
23. & 21. 4.
lua. 19. 1.
Deut. 10.
( Enod. 17. 1.&
Apoc. 12. 8.
1 Crou. 1. 44. v Cap. 20. 25. c Cap. 32, 34.
19. 2.
d lor. 48. 22.
/ Enod. 12. 37.
m Eiod. 16. 1. & r Deut. 10. 7.
28.
g Gmxl. 13. 20.
19. 1, S.
i Deut. 2. 8.
Deut. 10. 6. & c Cap. 21. 20.
Deut. 32. 49.
h Esod. 14. 2, 9.
1 Reg. 9. 20.
32. 50.
n Cap. 11. 34.
x Cap. 21. l,etc. /Cap. 22. 1.
i Esod. 14. 22.
v Cap. 11. 35.
& 22. 48.
& 15. 22, 23.
p Cap. 12. 16.
t Cap. 20. 1. & y Cap. 21. 4.
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IH Betu-Ieşimotu până la » Abelu-Şittimii in semnaţî hotaru până la * muntele Horii. De 8
la muntele Horii să vî însemnaţi până ce
câmpiele Moabuluî.
Dumnedeu ordină ca Cananeiî să se nimicescă. ' vii la Hamatu ; şi eşirea acestui hotaru să
fie i Ţedadu. Şi să esă acestu hotaru la Zi- 9
50
Şi vorbi lehova luî Moisi in câmpiele Ironii, şi să fie eşirea luî la *Hazaru-Enanu;
Moabuluî, lungă lordauu, in dreptulă lesă vî fie hotarulu despre medă-nopte.
51 richonuluî, diceudii: Vorbesce niloru luî acesta
Şi
vî
insemnaţî hotaru despre resăritii 10
Israelu, şi li di : Voi * după ce veţî trece de la Hazaru-Enanîi
până la Şefanu. Şi 11
52 lordauulu iu pămentulu Canaanu, ' Pre toţi hotarulu să se pogore de
la Şefanu la ' Rilocuitorii pâmentuluî să-î alungaţi d'inaiuteu bla despre resăritii de Ainu;
şi să se po
vostră, şi tote chipurile lorii să le stricaţi, gore acestu hotaru şi să atingă
şi chipurile turnate ale lorii să le nimiciţi, măreî m Chiueretii spre resăritu. Şiţermulii
acestu 1 2
53 şi tote iuălţimile loru să le sfănnaţî. Şi hotaru să se pogore pe lordanu, şi eşirea
după ce veţi lua iu stepânire tera, voi
să locuiţi iutr'însa, că eu v'amu daţii a- luî sa fie " Marea Sărată. Acesta să vî fie pă
54 ceştii pămentu, ca să-lii mosceniţî. Şi voi mentulu vostru dupre hotarele luî jurii impre acestu pămentu j să-lii impărţiţî intre prejuru.
Şi Moisi ordina fiiloru luî Israelu, di- 13
voi cu sorţi dupre uemurile vostre : celoru
cendu
: ° Acesta este pămentulu, pre care să
uiaî mulţi să li daţi maî multă moscenire, lii impărţiţî
intre voi prin sorţi, pre care
şi celoru mai puţiuî să li daţi maî puţină
moscenire; fie-care, unde-î va cade sorţulu, ordina lehova să se dee la noiie seminţii
şi la o jumătate de seminţia. *Că seminţia 14
acolo să aibă; dupre seminţiele păriuţiloru tiilorii
luî Rubenii, dupre casele loru părin55 voştri să impărţiţî intre voi. Şi dacă voi
ţescî,
şi
tiiloru luî Gadu, dupre ca
pre locuitorii acelui pămentu nu-î veţî a- sele loru seminţia
părinţescî,
şi jumătate din semin
lunga d'inaintea vostră, va fi. că aceia, pre
cari 'i veţi lăsa din ei, eorâ ji * spini in ochii ţia luî Mânase, aii primiţii mosceuirea loru.
voştri, şi ghimpi in costele vostre, şi nea Aceste diioe seminţii şi jumătate seminţia 15
au primitu moscenirea lorii dincoce de lor
mici voru ti voui in pamentulii in care veţî danu,
in dreptulă Ierichonuluî, despre re
56 locui. Şi va ti, că precumii amu gândita
săritu.
sa făcu lorii, voiu face vouî.
Şi lehova vorbi lui Moisi, dicendu: A- 16 17
Hotarele pămentuluî celui pro inimii; seronduescu cestea »unt numile bărbaţilorii, cari aii să
bărbaţi pentru împărţirea, lui.
împartă pămentulu iutre voi: «Eleazarii, preI lehova vorbi luî Moisi, dicendu: Spu- utulii, şi losua. fiîulii luî Nunii. Şi din 18
ne tiilorii lui Israelu, şi li di: Voi câudii totă seminţia să luaţi ' câte unii mai mare
veţî intra in ° pămentulu Canaauu, (acesta-t pentru împărţirea pămentuluî. Şi numile 19
pămentulu, care vî va cade de moscenire, bărbaţilorii acelora mint acestea : Din semin
ţia luî luda: Cabebu, fiîulii luî lefune. Şi 20
pămentulu Canaanu dupre hotarele luî),
3
* Hotarul ii vostru despre medă-di să fie : din seminţia fiiloru luî Simeonii : Şemuelii,
ile la pustiii ilii lui Ziuii în lungulii Edo- fiîulii luî A nu Iun l n. Din seminţia lui Beni- 21
raului; aşa ca hotiiruliî vostru despre me- aminu: Elidadii, fiîulii luî Chislonu. Şi 22
'.lă-di va începe de la marginea c Măre'i Să- din seminţia fiiloru luî Danii : maî marele
4 rate spre resuritu ; Şi acelaşi hotaru să se in Bukki, fiîulii luî Jogli. D'intre fiii luî Io- 23
torcă despre medă-di dcătră înălţimea Akra- şefii : din seminţia fiiloru luî Mânase : maî
bimu, şi să trecă prin Ziuii; şi eşirea luî marele Hauielu, fiîulii luî Efodu. Şi din 24
va ti spre medă-di de ' Kadeşu-Briruea, şi seminţia fiiloru lui Efraimu: maî marele
să se intorcă la f Ilazaru-Addaru, şi să trecă Kemuelu, fiîulii lui Şiftauu. Şi din seminţia 25
."> pâuă la Asiiiouii. Şi acestii hotaru să se fiiloru lui Zabulonu: mai marele Elizafanu,
intorcă de la Asmonu g la rîulii Egiptului; şi fiîulu lui Parnachu. Şi din seminţia fiiloru '26
«•şiren luî să tie la mare.
luî Isacharu: maî marele Paltielii, fiîulu luî
H
Şi hotarulu celii despre apusii : hotaru Asanii. Şi din seminţia fiiloru luî Asserii: 27
să vî tie marea cea mare; acesta să vî fie maî marele Ahihudu, fiîulu luî Şelomi. Şi 28
clin seminţia fiiloru luî Neftali: maî marele
hotarulu despre apusii.
7
Şi acesta să vî fie hotarulu despre me- Pedahelii, fiîulu luî Amihudu.
.
dă-nopte: df la marea cea mare să vî inAceştia sunt acela, cărora lehova li or- 29
t Cap. !». I.
lo«. î. l.
& Dcnt. T. 1,1.
ft ». 1.
Io» 3. 17.
• Kood. 23. 2-1.
33. & S4. 13.
Dfut. 7. î, 5.

t 11. 9.
Io». 11. lî.
Jurtc. X. 2.
j Cap. 3R. 53,
54, 56.
* loi. 23. 13.

Jmlc. t. 3.
P». 106. M. 36.

VcdeE*od.«3.
33.
Ezec. 88. 2J.
—
(V)putu 34.
a FHC. T 7. 8.
Dent. 1. 7.

P«. 70. S5. &
105. 11.
Ezec. 47. 14.
b los. ÎS. 1.
Vede Eiec.47.
13, «te.
c Fac. 14. 3.
Ion. IA. t.

d los. ÎS. 3.
t Cap. 13. 26. &
33. 8.
/ Vede Io». 15.
3, 4.
pi Fac. 15. 18.
Io». 15. 4,47.
1 li".-. 8. 65.

Isa. 27. 12.
h Cap. 33. 37.
t Cap. 13. SI.
2 Reg. 14. K.
j Ezec. 47. 15.
* Ezec. 47. 17.
l 2 Reg. 23. 33.
Ier. 3!). 5, 6.

m Dent. 3. 17.
Ion. 14. 1, 2.
Ion. 11. 2. t p Cap. 32. 33.
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1 Şi dacă cine-va va fi lovitu pre altvlv, cu 16
dina, ca eî să împartă fiiloru luî Israelii
ce-va uneltă de ferii, şi acesta more, acela
moscenirea in pămentulu Canaanu.
ucigaşii este; şi ucigaşulii sase omore. Şi 17
Cetăţile Leviţiloră, ţi cetăţile de scăpare.
dacă 'Iu va lovi cu o petră din mână, de
35 Cjl lehova vorbi luî Moisi in câmpia Moa- care pote muri, şi acesta more, acela uci
^ buluî lungă lordanu, in dreptulii le- gaşii este, si ucigaşulu să se omore. Seu 18
2 richonuluî, dicendii, "Di fiiloru luî Israelii, dacă 'Iu va lovi cu vr'o uneltă de lemnii
ca eî din moscenirea stăpânireî lorii să dee din mână, de care pote muri, şi acesta
Leviţiloru cetăţi spre locuire; şi cuprinsulu more, acela ucigaşii este, ţi ucigaşulu să
din jurulii cetăţiloru să mai dee Leviţiloru. se omore. ™ Resbunătorulu de sânge să o- 19
3 Cetăţile să fie ale lorii spre locuire, şi cu more pe ucigaşii ; cândii 'Iii va intelni, să-lii
prinsulu acestora să fie pentru vitele loru omore. Şi n dacă elii din ură 'Iu va impin- 20
şi pentru averea lorii şi pentru tote anima- ge, seu ° pândindu-lii va arunca ce-va asupra
4 lele lorii. Şi cuprinsulu cetăţiloru, pre cari luî, incâtu să moră; Seu dacă elii p din ne- 21
le vcţî da voî Leviţiloru, fie-care să fie de amiciţia 'Iii va lovi cu mâna sa, incâtu să
o mie de coţi jurii imprejuru de la zidu- moră; să se omore celu ce a lovitu, uci
5 rile cetâţeî in afară. Şi să măsuraţi pe din gaşii este; resbunătorulu de sânge să omore
afara cetăţeî, din partea despre resăritîi pre ucigaşii, cândii 'Iii va intelni.
diioe miî de coţi, şi despre meda-di diioe mii
Eru dacă elii din intemplare, nu din ne- 22
-de coţi, şi din partea despre apusu diioe amiciţia 'Iii va impinge pre d'însulu. seu va
miî de coţi, şi din partea despre medă- arunca asupră-î vr-o uneltă, dară nu pân
nopte diioe miî de coţi, ca cetăţile să fie dindu-lii; Şeii elii fără să-î fie neamiculii 23
la medîlocii; acestea să li fie cuprinsulu ce- seu, şi fără să-î voescă reulii, din nebăgare
6 tăţiloru. Şi din cetăţile, pre cari le veţi de semă aruncă cu o petră asupră-î, de
da voî Leviţiloru, & şese să fie cetăţi de scă care omulii pote muri, şi elii more; « Co- 24
pare, pre cari să le daţi, ca intr'însele să munitatea să judece intre celu ce a lovitu
scape ucigaşulii : şi afară de acestea să li maî şi intre resbunătorulu de sânge dupre ace
7 daţi patru-decî şi diioe de cetăţi. Tote ce ste legi. Şi comunitatea să mentuescă pre 25
tăţile câte veţi da voî Leviţiloru : c patru-decî ucigaşii de mâna resbunătoruluî de sânge;
8 şi optii cetăţi, ele cu cuprinsurile lorii. Şi şi comunitatea să-lii întorcă in cetatea de
cetăţile câte veţi da d din moscenirea fiiloru scăpare in care scăpase, şi să r rămână aluî Israelii, ' de la cel ce au mulţii să luaţi colo până la mortea archiereuluî, * care fu
multe, şi de la cel ce aii puţinii, să luaţi unsii cu oleîulu sacru.
firii dacă ucigaşulu va eşi din hotarulu 26
puţine; fie-care să dee din cetăţile sale Le
viţiloru dupre moscenirea sa ce moscenesce. cetăţiloru sale de scăpare in care scăpase,
9 10
Şi lehova vorbi luî Moisi, dicendii: Vor- Şi resbunătorulu de sânge 'Iu va afla a- 27
besce fiiloru luî Israelii, şi li di: •''După ce fără din hotarulu cetăţei sale de scăpare,
vt'ţî trece lordanulii in pămentulu Canaauu, şi resbunătorulu va ucide pre ucigaşii, vi
11 g Alege-veţî voiiî cetăţi, cari să vî fie cetăţi novăţia de sânge nu va fi asupră-î. Că 28
de scăpare, ca să potă scăpa intr'îusele elii trebuia să rămână in cetatea sa de
12 celii ce din greşelă a ucişii pre altulii. *A- scăpare, până ce arii fi muritu archiereulu,
ceste cetăţi să vî servescă de scăpare in şi numai dupre mortea archiereuluî putea
contra resbunătoniluî de săntje, ca ucigaşulii ucigaşulu să se re'ntorcă la pămentulu ste
de omii să nu moră, până ce nu va fi stătu pânireî sale.
13 la judecată înaintea comunitâţeî. Şi din aŞi acesta să fie voiiî ' stătuţii de lege pen- 29
cele cetăţi ce veţi da voî, ' şese să fie voiiî tru voî prin generaţiunile vostre in tote lo
14 cetăţi de scăpare: i Trei cetăţi să daţi din- cuinţele vostre.
coce de lordanii, şi trei cetăţi să daţi in
Celii ce va omorî pre altulu, ucigaşulu 30
pămentulu Canaanu; cetăţi de scăpare să să se ucidă dupre " spusa marturiloru ; erii
15 fie vouî acestea. Pentru fiii luî Israelii şi unii singurii mărturii nu pote mărturisi im* pentru celii străinii şi pentru nimerniculu potriva cui-va, ca să moră. Şi rescumpă- 31
ce locitesce intre eî, să fie acele şese cetăţi rare nu luaţi pentru vieţa ucigaşului, celui
<le scăpare, ca intr'însele să scape fie-cine vinovata de morte; ci elii să se omore. Şi 32
care a ucişii omii din greşelă.
rescumpărare nu luaţi pentru celu fugiţii in
a
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CAP. 1.
cetatea sa de scăpare, ca elu să se întorcă
spre a locui in patria sa, până la mortea
archiereuluî.
33
Să nu profanaţi pamentulu, in care sun
teţi; că sângele " profaneză păme'ntulu, şi pa
mentulu nu se pote curaţi de sângele celu
vărsată intr'însulu, decâtu numai * cu sân34 gele aceluia care l'a versatu. " Deci să nu
întinaţi pămentulu acela in care locuiţi, in
medîloculu căruia locuescu eu ; că * eu lehova locuescu in medîloculu fiiloru luî Israelu.
Legi pentru moscenitore ; sfârşitultt cartei acesteia.

36 Ol se apropiară capii caseloru părinţescî
^ ai nemuluî ° fiiloru luî Galaadu, fiîulu luî
Machirii, fiîulu luî Mânase, din nemurile fii
loru luî losefu, şi vorbiră înaintea luî Moisi
si înaintea mai mariloru caseloru părinţescî
2 aî fiiloru luî Israelu, Şi diseră: * lehova or
dina domnului meii, ca elu pămentulu ace
sta să-lu dee prin sorţi spre moscenire fii
loru luî Israelu ; şi " domnului meu 'î maî
ordina lehova, ca elii să dee moscenirea
3 fratelui nostru Zelofeadu feteloru luî; Dară
de se voru mărita ele după orî-cine din
altă seminţia a fiiloru luî Israelu, moscenirea
lorii se va lua de la moscenirea părinţiloru
noştri, şi se va adăugi la moscenirea semin
ţiei aceleia, in care ele se voru fi măritată;
4 şi din sorţulu moscenireî nostre se va lua. Şi
cândii fiii luî Israelu voru ave anulă djubileu,
moscenirea lorii toţii va rămâne adaosu la
moscenirea acelei seminţii, in care ele se
vorii fi măritată, şi de la moscenirea semin
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ţiei părinţiloru -noştri se va lua mosceni
rea lorii.
Şi Moisi ordina fiiloru luî Israelu dupre 5
cuventulu luî lehova, dicendu : ' Drepţii vorbesce seminţia fiiloru luî losefu. Acesta e- 6
«te ceea ce ordina lehova pentru fetele lui
Zelofeadu, dicendii : Mărite-se ele după ci
ne li va place ; * decâtu numai să se mărite
după unuia din familia seminţiei părinţiloru
lorii; Ca moscenirea fiiloru luî Israelu să 7
nu trecă de la o seminţia la alta, ci fie-care
d'intre fiii lui Israelu să se ' ţină lipiţii de mos
cenirea seminţiei părinţiloru lui. Drepţii a- 8
ceea h totă feta, care va lua de moscenire in
vre-una din seminţiele fiiloru luî Israelu, să se
mărite după unulii din nemulu seminţiei pă
rinţiloru seî, pentru ca fiii luî Israelu să moscenescă fie-care moscenirea părinţiloru seî;
Ca nici o moscenire să nu trecă de la o 9
seminţia la alta, ci fie-care din seminţiele fii
loru luî Israelu să se ţină lipită de mosce
nirea sa.
Şi fetele luî Zelofeadu făcură intocmai 10
dupre cumu ordina lehova luî Moisi. Că 11
' Mahla, Tirza, Hogla şi Milca şi Noa, fetele
lui Zelofeadu, se măritară după fiii unchilorii lorii: După bărbaţi, cari erau din no- 12
murile fiiloru luî Mânase, fiîulu luî losefu,
se măritară, şi moscenirea lorii rămase in
seminţia urmului' părinţiloru lorii.
Acestea sunt ordinele şi legile, pre cari 13
lehova le dădu fiiloru luî Israelu prin Moisi
•> in câmpiele Moabuluî, lungă lordanu, in
dreptulă Ierichonuluî.

DEUTERONOMULU.
A CINCEA CARTE A LUI MOISI.
Moisi cuventetă pre poporOt, recapitulândă istoria călătorîeloră lorii, şi-î dă îndemnări, înştiinţări

1 4 CESTEA sânt cuvintele, cari le vorbi
_/\_ Moisi cătră toţii Israelulii, ° dincoce de
lordanu, in pustiîu, intr'o câmpia in dreptulu
Sufuluî, între Paranu şi Tofelu şi Labanu
2 şi Hazerotu şi Dizahabu. (Depărtare este de
unu-spre-dece dile de la Horebu pe calea câ
tră muntele Seiru * până la Kadeşu-Barnea).
3 Şi fu c in anulu alu patru-decelea, in luna a
unu-spre-decea, in diva ântăîa a luneî, că
* Pi. 106. 38.
Mir. 4. U.
z Fac. 9. 6.
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Moisi vorbi câtră fiii luî Israelu tote câte
lehova 'î ordinase pentru ei. d După ce elu
J bătu pre Sihonu, regele Amoreiloru, care lo
cuia in Heşbonii, şi pre Ogii, regele Basanuluî, care locuia in Astarotii, «la Edreî.
Dincoce de lordanu, in pămentulu Moabului începu Moisi a esplica acesta lege,
dicendu ; lehova, Dumnedeulu nostru, vorbi
nouî f in Horebu, dicendu : Fie-vî t de ajunsu
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7 câtii aţî şedutii pe muntele acesta. Intorceţi-ve, şi plecaţi, şi veniţi pe muntele Amoreiloru şi la tote vecinităţile lui pe câmpia,
pe munţi, şi pe şesurî, şi spre medă-di, şi
la ţermulu măreî in pămentulu Cananeilorii, şi spre Libaniî, până la riulii celu ma8 re, rîuln Eufratu. fiece, piis'amu d'inaintevî ţera; intraţi şi stepâniţî pămentulu, pre
care leliova cu jurămentu l'a promisu păriuţilorii voştri, lui * Abraamu, lui Isaacu şi
lui lacobu, că,-Iu va da lorii şi seminţiei loru
după d'înşiî.
y
Şi vî ' vorbîamu atuucea, dicendu : Eii nu
10 ve potii purta singurii ; lehova Dumnedeulu
vostru v'a îmmulţitu, şi ecce, •*' voî astă-dî
1 1 svnteţl mulţime, ca stelele ceriului : (* le
hova, Dumnedeulu părinţiloru voştri, să ve
mai adaugă din câţi svnteţl încă de o mie
de ori, şi să ve biue-cuvinteze, ' dupre cumii
12 v'a promisu:) "'Cumu voiu purta singurii
supărările vostre şi greutăţile vostre şi cer! 3 t ele vostre 'i " Luaţi-vî bărbaţi înţelepţi şi
pricepuţi şi cunoscuţi intre seminţiele vo
stre, şi pre aceştia 'î voiu pune de capi ai
14 voştri. Şi voi niî-aţî respunsu, şi ini-aţî
disu : Bunii lucru este a face, ce tu ai disu.
1 5 Atuncea luaiu eu pre capii seminţieloru vo
stre, bărbaţi înţelepţi şi cunoscuţi, " şi-î puseiii capi preste voî, mai mari preste mii
şi mai mari preste sute şi mai mari pre
ste cincî-decî şi mai mari preste dece, şi
16 diregetorî iu semiuţiele vostre. Şi eu ordinuiii intr'acelii timpii judecătorilorîi voştri,
dicendu: Ascultaţi pre fraţii voştri intre d'în
şiî, şi ''judecaţi Cu dreptate intre omii şi »fra17 iele şeii, şi strainulu ee' extern d'îusulu. r Şi
nu căutaţi la (aţii în judecată ; precurmi pre
celii micii, aşa şi pre celii mare să-lii ascul
taţi ; de niminea sa nu ve temeţi, că * jude
cata este a lui Dumnedeu ; şi cnusele cari vî
voru fi pre grele 'aduceţi-/« la mine, şi eu
18 le voiu asculta. Şi eu iu timpulu acela ordinaiii vouî tote câte aveţi să le faceţi.
19
Şi noi plecarămu de la Horebii, -şi " merserărnu prin toţii pustiîulii acelu mare şi iufricoşatu, pre care l'aţi vedutii, pe calea spre
muntele Amoreiloni, precumu ni ordinase
leliova, Dumnedeulu nostru; şi "veniriimii la
20 Kadeşu-Barnea; Şi eii amii disu voiiî: Voi
aţî ajunsii la muntele Amoreiloni, pre care
21 lehova Dunined''ulu nostru 'Iii dă uoiiî. fiece,
lehova Dumnedeulu teii ţi-a daţii acestu pă
mântii ! Rue te dară, îe-/w, dupre cumu le
h Far. 12. 7. &
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hova Dumnedeulu părinţiloru tei ţî-a disu;
* nu te teme, şi nu te înfricoşa.
Şi voî cu toţii venirăţî la mine, şi dise- 22
răţî: Să trămetemii omeni mai 'nainte de
noî, cari să ni iscodescă pămentulu, şi să ni
aducă respunsu de calea pe care avemii să
intrămii. Şi mie 'mi plăcu cuventulu acesta; 23
şi * eii luam d'intre voî duoe-spre-dece băr
baţi, de totă seminţia câte unu bărbaţii; Şi 24
'aceştia plecândii, se suiră pe munte, şi veniră
până la valea Eşcolii (valea strugw'vlw,)^ şi
iscodiră pămentvlu; Şi luându in manele 25
lorii din fruptele pămentuluî aceluia, adu
seră nou i. şi ni dădură scire, şi diseră: ° Bunii
esfe pămentulu, pre care lehova Dumnede
ulu nostru 'Jii dă noiiî.
* firii voî nu voirăţî să ve suiţi, ci rescu- 26
latu-v'aţî in contra cuventuluî lui lehova,
Dumnedeulu vostru; Şi murmurarăţi in cor- 27
turile vostre, şi diserăţî: Fiindii-ca lehova ne
c uresce, de aceea scosu-ne-a din pămentulu
Kgiptuluî, să nş dee iu manele Amoreilorii,
ca să ne perdă. Unde să ne MI mm ? fraţii 28
noştri ni muîarâ anima, dicendu: d Poporulii
acela este mai mare şi mai înalţii decâtii noi;
cetăţile sunt, mari şi întărite până la ceriu;
ba şi pre ' fiii lui Euaku 'î vedurămîi acolo.
Şi eii diseiu vouî: Nu ve spăîmentaţî, 29
şi nu ve temeţi de d'înşii ! -f lehova Dum- 30
uedeulii vostru, care merge înaintea vostra, acela se va lupta pentru, voî, intru
tote cumii făcu elu pentru voî înaintea oehiloru voştri in Egiptu; Şi in pustiiii, unde 31
ai vedutii, cumii lehova Dumnedeulu teu
g te-a purtată, dupre curau portă omulii pre
fiiulii şeii, pe totă calea in care aţi âmblatu,
până ce aţî ajunsa in loculu acesta.
Şi totuşi * voî u'aţî credutii lui lehova
Dumnedeulu vostru, ' Care mergea pe cale
înaintea vostrâ, i căutându-vî locii spre tăberâre, uoptea in stâlpii, de tocii, ca să vî «rete
calea pe care aveţi să mergeţi, şi diua in
nuoru.
Şi leliova audi vocea cuvintelorii vo- 34
stre, şi se mânia, şi ''jurâudu-se, dise: 'Ni- 35
menea din omenii din acesta generaţiune rea
nu va vede acelu pământii bunii, pre care
eii cu jurămentu l'amu promisu părinţilorii
voştri; "' Afnră de Calebii, fiîulfi lui lefune ; 36
elu 'Iii va vede, şi lui 'î voîu da pămentulu
acela, pre care a călcata, şi fiiloru şei; pentru-că " elii pe deplinii a urmaţii lui iehova.
" încă şi pre mine se mânia lehova din ca- 37
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CAP. l, 2.
uşa vostră, şi dise : Nici tu nu vei intra a38 colo : f losua, fiîulu lui Nunii, « care stă îna
intea ta, acela va intra intr'însulu ; " întăresce-lii; că elu va face ca Israelu să-lu mo39 scenescă; 'Şi prunciî voştri, despre cari 'aţi
disu, că voru fi de pradă; şi fiii voştri, cari
astă-dî "nu cunoscu nicî bine nici reu, aceia
voru intra intr'însulu; da, acelora 'Iu voiu
40 da, şi eî 'Iu voru mosceni. " ţii voi îutorceţi-ve înapoi, şi plecaţi in pustiiu pe calea
la Marea Roşia!
41
Şi voî 'mi respunserăţî, ţi diserâţi cătră
iniue: x Pecătuit'amu împotriva lui lehova;
sui-ne-vomu, şi ne vornu lupta, curau ordina
noiii lehova, Dumnedeulu nostru. Şi voî
v 'aţi incinsu fie-care cu armele sale, şi v'aţî
42 im-umătatu a ve sui pe munte, Si lehova
dise cătră mine : Spune lorii : » Nu ve suiţi,
nici să ve luptaţi ; ca eu nu xtint in mediloculu vostru, ca nu cumu-va să fiţi bătuţi
4 H de neamiciî voştri. Şi eii vî spuseiii artxtn.
eru voî u'aţî ascultata, ci v'aţî resculatii impotriva cuventuluî lui lehova, şi «sumeţindu44 ve ve suirăţî pe munte. Şi Amoreiî cnri
locuiau acelu munte vî eşiră intru intimpinare, şi ve urmăriră, " cumii Iacii albinele ; şi
45 Te strobirâ de la Seiru până la Horma. Şi
inturnându-ve înapoi, plânserăţi iuaintea lui
lehova; dară lehova nu asculta vocea vostră,
4»> nici vî intinse urechiele; 6Şi aşa voi locuirăţî
Kadeşulu dile multe, dilele câte /'aţi locuiţii.
2 ^1 ne întorserămu, şi plecarămu in pusk^ tiiu, pe calea cătră Marea-Roşia, ° cumii
vorbise lehova cătră mine ; şi ocolirămii mun•J tele Seiru dile multe. Şi-mî vorbi lehova,
3 dicendu : * Ajuugâ-vî de cându toţii ocoUţî muntele acesta, intorceţi-ve spre me4 dă-uopte; Şi ordină poporului, ijicendu:
' Voî acumu veţi trece prin hotarele fraţiloru
voştri, fiilorii lui Esau, cari locuescu in Se
ini, şi eî se vorii teme de voi ; dară voî fe5 riţi-ve forte; Să nu ve încăîeraţî cu eî, că
eii nu vî voiii da din pămentulu lorii iiicî
urmă de picîorii; dcă de mosceuire amu datu
•> lui Esau muntele Seiru. Bucate cu argintii
să cumpăraţi de la d'înşh, ca să mâncaţi; sji
apă cu argintii să cumperaţî de la d'inşii,
7 ca să beţi; Că lehova Dumnedeulii teii te-a
biue-cuventatii intru tote lucrările mânelorii
tale; elu a sciutii de călătoria ta prin acestu mare pustiiu ; e intr'accstî patru-decî
de ani lehova Dumnedeulu teu ii foştii cu
tine. nimica n'a lipsiţii ţie.
p Num. 11 30.
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k M. 11.
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19.
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• Num. U. 31.

( Num. M. 3.
u îs*. 7. 15, IR.
Rom. K. 11.
o Num. U. 25.
z Num. 14. 40.
y Num. 14. 42.
i Nnni. 14. 44,
45.
a P«. 118. U.

b Num. 13. K.
& 39. \, 11.

'Şi noi ne abăturărau de la fraţii noştri,
fiii lui Esau, cari locuiau in Soirii, de la
calea câmpielorii prin > Elatu şi Eţionu-Geberu, şi ne întorserămu şi rnerserămu pe calea
pustiiuluî Moabului. Şi lehova 'mî dise:
Să nu ve induşmâniţî cu Moabiţî, şi să nu ve
incăîeraţî la luptă cu eî, că din pămentulu
loru iiu-ţî voiii da de moscenire ; că * Arulu
l'amii daţii <fe mosceuire ' fiiloru lui Lotu.
(•''Eminiî locuiră mai 'nainte aicea, poporu măre, mulţii la nuineru şi înalţii, ca şi * Enakiţiî. Uriaşi se socotiră aceştia, ca şi Enakiţiî; erii Moabiţiî 'î chîamă Eminî. Şi
' încă mai 'naiute locuiră in Seirii Horeii. erii
fiii luî Esau 'î alungară, şi-î perdură d'iuaintea loru, şi locuiră in loculii lorii; precumu făcu Israelu in p;imentulu moscenireî
sale, pre care lehova 'Iii dădu lorii). Deci
redicaţi-ve, şi treceţi "'pereulu Zeredii; şi a$a noî trecurămu pereulu Zeredii.
Şi dilele de cândii plecarămu noî " de la
Kadeşu-Barnea până ce trecur&mu preste pe
reulu Zeredii fu treî-decî şi optii d R ani;
0 până se perdu din taberă totă acea geueraţiune, adecă bărbaţii de resbelii, f curau li
să jura lehova. C:i ' mâna luî lehovii era asupra lorii, ca să perdâ pre eî din taberă,
până ce 'toţi se perdură.
Şi după ce toţi bărbaţii de resbelii din
poporu se perdurâ şi muriră, lehova vorbi
cătră mine. diceudu: Tu astă-di vei trece pe
lungă hotarele Moabului, preste Aru, Si
te vei apropia de fiii luî Amuiouu ; nu ve
induşmăniţî cu eî, şi să nu te iucaierî cu
d'înşii; că din pămentulu fiiloru luî Arnj i IK 1 1 1 1 1 nu-ţî voiu da de moscenire ; că r fiiloru
luî Lotii l'amii datu de moscenire. (Şi acesta
i încă se socotîa pământii alu uriaşiloru ; uri
aşii locuiră mai 'nainte intr'însulu. şi Ammoniţii 'î chiama ' Samsumeî : ' Poporiî mare,
i mulţii la numeru şi înalţii, ca si En;tkiţii;
eru lehova perdu pre eî d'inaintea Amnio\ niţUoru; şi eî 'i alungară, si locuiră iu lo1 culii lorii; Cumii făcu elu fiiloru luî Esaii,
"cari locuescu in Seirii, cari perdură de d'inaintea loru pre "Horei, şi-î alungară; şi ei lo
cuiră in loculu lorii până in diii;i de asH-dî.
Asemenea şi pre zAveiî, cari locuîaii prin sate
pâua la »Gaza, 2Caftoreiî, cari eşiră din CM!'toru, 'î perdură, şi eî locuiră in loculii loru.)
Sculati-ve, plecaţi, şi "treceţi pereulu Arnonu! ecce, eii 'ţi daii in mâni pre Sihonii,
Amoreulu, regele Heşbonuluî, şi pămentulu

14.
|
c Num. 20. 14.

Jude. 11. 17. rf FHC. X6. 8.
—
CVymllî X.
a Num. 14. K.
Cap. 1. 40.
A Vede T«r». 7,
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108. 24. 4.
c Cap. 8. i, .1,4.

r Jude. it. in.
g 1 Rog. S». *fi.
k Num. 21. 28.
1

i fac. 10.36,37. m Num. 21.12.
i F»c. 14. 5.
n Num. 13. 26.
k Nuni. 13. 2S, o Num. 14. 33.
& 26. 64.
.U.
Cap. 9. 2.
t> Num. 14. 35.
I Fac. 14, 6. t ,
Cap. 1. 34,35.
38. 20.
Ezoc. 20. 15.
Vern. 22.
q P». 78. 33. *

10
11
12

13
14

16
17
lK

20
21

22

23

24

a loi. 19. l.
106. K.
y IIT. 2ft. 20.
r Fac. 19. 38.
z Fac. 10. 14.
• Fac. 14. 5.
l Vedoveru. 10.
AuioM. 9. 7.
.• Nuni. ii. 13,
u Fapt. 36. 8.
14.
v Fac. 14. «. &
Jmlc. 11. 18.
36. 20—30.
Veri. 1.'.
21.
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lui; incepe a-lu stăpâni, incaîeră-te cu elii la
25 luptă. * De adî voiu incepe a arunca te
mere şi spaimă de tine preste poporele
de supţii toţii cerîulu, cari audindu fai
ma ta, se va cutremura, şi se va îngrozi
de tine.
26
Şi trămeseiii soli din pustiîulu Kedemotu
câtră Sihonu, regele Heşbonuluî, "cu cuvinte
27 de pace, dicendu: d Lasă-me să trecu prin
ţera ta, şi eii toţii pe cale voiu merge, şi
nu me voiii abate nici la drepta nici la
28 stânga. Bucate să-mî vendî pentru argintii,
ca să mănâncii; şi apă să-mî dai pentru
argintii, ca să beii; ' numai câtii să trecu
29 cu picîorulu, (f Precumu 'mi făcură fiii lui
Esau, cari locuescu in Seiru, şi Moabiţiî
cari locuescu in Arii), până ce voiu trece
lordanulu, in pămentulu, pre care-lu dă
30 nouî lehova Dumnedeulu nostru. » Dară Si
honu, regele Heşbonuluî, nu voi să ne lase
să trecemii prin pămentulu lui ; că h le
hova Dumnedeulu teu î-a ''invărtoşatu spiritulii seîi, şi i-a indereptnicitu anima lui,
ca să tî-lu dee iu mână, cumii se vede
astă-dî.
31
Şi dise lehova cătră mine: Ecce, eii
incepii a J da ţie pre Sihonu şi pămentulu
lui; incepe a stăpâni pămentulu şeii, spre
32 a-lîi mosceni. * Şi Sihonu ni eşi intru intimpinare la resbelu, elu şi totu poporulu
33 şeii, la laaţu. l Şi lehova Dumnedeulu no
stru ni-lu dădu in mână, şi mnoî 'Iii băturămii, pre elii şi pre fiii lui şi pre toţii
34 poporulu seu. Şi noi intr'acelu timpii 'î
luarămu şi tote cetăţile lui, şi " cu desevărşire 'î stricarănm noi tote cetăţile* lui: băr
baţi, femei şi copii, nelăsândii pre nime35 nea viii. Numai vitele le răpirămii pentru
noi, şi prada cetăţiloru ce le-amii luatu.
36 °De la Aroerii, care este pe ţermulu pereuluî Arnonu, şi de la cetatea cea din vale,
până la Gala adu, nu fu nici o cetate pre
tare pentru noi; pT6te lehova Dumnedeulu
37 nostru ni le dădu in mână. Numai de pă
mentulu fiiloru lui Ammonu nu te apropiaşî,
nici de totă laturea perăuluî * labboku, nici
de cetăţile de pe munte, nici de r nimica ce
lehova Dumnedeulu vostru ni opri.
3 Ol noi intorcendu-ne, ne suirâmii pe ca!^ lea cătră Basanu ; şi ° Ogu, regele Basanuluî ni eşi intru intimpinare la resbelu, elu
2 şi toţii poporulu seu, b la Edreî. Şi lehova
dise cătră mine: Nu te teme de elu, că eu
l Eso.i. 15. U,

16.
i'ap. 11. 25.
108. 2. 9, 10.
r Cap. 20. 10.
rf Num. 81 21.
22.

Jude. 11. 1!).
« Num. 20. 19.

/ V<Mle Nam.*).
18.
lap. 23. 3, 4.
Jude. 14. 17,
18.

g
A
i
j

Num. 21. 23.
los. 11. 20.
i; ....i. 4. 21.
Cap. 1. 8.

k Num. 21. 23. p Pa. 44. î.
l Cap. 7. 2. & g Fac. 32. 22.
20. 16.
Num. 21. 24.
m Num. 21. 24.
Cap. 3. 16.
r Vern. 5, 9, 19.
Cap. 29. '7.
—
n Cap. 7. 2, 26.
o Cap. 3. 12. &
n
w 3.
Ga/ro(u
4. 48.
log. 13. U.
a Num. 21. |33,

'Iu voiu da in mâna ta, pre elii şi totu po
porulu seu şi pămentulu seu; şi tu să faci
cu elu, cumu ai făcuţii cu c Silionii, regele Amoreiloru, care locuia la Heşbonu. Astu-felu
lehova Dumnedeulu nostru ni dădu in mână şi
pre Ogu, regele Basanuluî şi toţii poporulu
seu, dşi noi 'Iu băturămii, până ce nu-î rămase
nici u ii u l u. Si noi in acelaşi timpii luarămu
şi tote cetăţile lui ; nu a foştii nici o cetate,
pre care n'amu luaţii noi de la d'înşii : şesedecî de cetăţi, ' toţii ţinutulii Argobiî, regatulu lui Ogu ia Basanu. Tote aceste cetăţi
erau întărite cu ziduri înalte, cu porţi şi cu
zevore, afară de cetăţile cele deschise, cari
erau multe forte. Şi noi cu deseverşire le
perdurămu, cumu făcurămu cu Sihonu, re
gele f Heşbonuluî, perdendu cu deseverşire
din tote cetăţile pre bărbaţi, pre femei şi
pre copii. Erii tote vitele şi prada cetăţiloru le răpirămu pentru noi. Şi in acelu
timpu luarămu pămentulu din mâna a duoî
regi aî Amoreilorii, celorii dincoce de lordanii, de la pereulu Arnonu până la mun
tele Ermonu ; (Sidoniî pre * Ermonii 'Iu chiamă Sirionii, eru Amoreii Jlii chiămară *Şeniru;) ''Tote cetăţile din câmpia, şi toţii
Galaadulii, şi i totu Basanulu, până la Salca
şi Edreî, cetăţile regatului lui Ogu in Basauii ; (* Că numai singură Ogu, regele Basânului, maî rămăsese din 'uriaşi; ecce, patulu şeii era patu de ferii; aii nu este elii
in "Rabba, cetatea fiiloru lui Ammonu? lungii
de nouă coţi, şi largii de patru coţi, dupre
cotulu unui omii.)
Aşa noi in timpul u acela luarămu in
stepânire acelii pămentu, "dela Aroeru, care
este pe lungă pereulu Arnonu, şi jumăta
tea munteleî Galaadu si "cetăţile lui, ţi le dăduiu Rubeniţiloru şi Gadiţiloru; * Şi remăsita din Galaadu şi totu Basanulu, regatulu lui Ogu, 'Iu dăduiii la jumătatea se
minţiei lui Mânase ; toţii ţiuutulu Argobuluî cu toţii Basanulu se chîamâ pămentulu
uriaşiloru. «lairii, fiîulii lui Mânase, lua toţii
ţinutulu Argobuluî rpână la hotarele Cheşuriţiloru şi ale Maacatiţiloru, şi pre ace
lea, Basanu, elu le * chîamâ dupre numele
lui: Habotii-Iairu (satele Iul lairă) până in
diiia de astă-dî. ' Şi dăduiu lui Ma-chiru
Galaadulii. Eru Rubeniţiloru şi Gadiţiloru
li dăduiu din Galaadu până la perăulu Ar
nonu, până la medîloculii rîuluî, carele este
hotarulu, ţi până la pereulu labboku, " hoete.
Cap. 89. 7.
6 Cap. 1. 4.
c Num. 21. 34.
d Num. 21. 35.
e 1 Reg. 4. 13.
/ Cap. 2. 24.
Ps. 135. 10, 11,
12. & 136. 19,

m 2 Şam. 12.26.
20, 21.
g Cap. 4. 48.
Ier. 49. 2.
Pa. 2». 6.
Ezec. 21. 20.
A 1 Cron. 5. 23. n Cap. 2. 36.
los. 12. 2.
i Cap. 4. 49.
j los. IX. 5. & o Num. 32. 33.
13. 11.
IOE. 12. 6. &
k Amoa 2. !l.
13. 8, etc.
i Fac. 14. 5.
j) loi. 13. W.

3

4

5
6

7
8

9
10
11

12

13

14

15
16

q \ Crou. 2. S2.
T Io«. 13. 13.
2 Şam. 3. 3.
& 10. 6.
. Num. 32. 41.
' Num. 32. 3».
u Num. 21. 24.
Io». 12. 2.
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CAP. 3, 4.
17 tarulii fiiloru lui Ammonu; Şi câmpia şi
lordanulu, carele este hotarulu; de la "Chiueretu şi *până la marea câmpiei, »la Marea
Sărată, joşii supţii polele muntelui Pisga,
18 spre resăritu. Şi eii ordinaiii vouî in tim
pulu acela, dicendu : lehova Dumnedeulu
vostru vi dădu acestu pământii, spre a-lii
stăpâni ; * voi, toţi bărbaţii ceî bum de luptă,
mergeţi înarmaţi înaintea fiiloru luî Israelu,
19 a fraţiloru voştri. Şi numai femeele vostre
şi copiii voştri şi vitele vostre (sciu că aveţî multe vite) să rămână in cetăţile vo20 stre, pre cari eu le-amu daţii vouî; Până
ce lehova va da repausu fraţiloru voştri,
ca şi voiiî, şi până ce şi ei voru fi luaţii
in stăpânire pămentulu, pre care lehova,
Dumnedeulu vostru, 'Iu dă lorii, dincolo de
lordanii; dup'aceea vă veţi "îutorce fie-care
la stăpânirea luî, pre care eii v'aniu dat' o.
21
Şi * luî losua 'î ordinaiii in timpulu acela, dicendu: Ochii tei vedură tote câte
lehova Dumnedeu făcu acestorii diioî regî;
aşa va face lehova cu tote regatele, unde
22 vei merge. Nu vă temeţî de ei, că ' lehova,
Dumnedeulu vostru, este celu ce se luptă
pentru voi.
23
Şi d eu mă rugaiu luî lehova in timpulu
24 acela, dicendu; lehova, Domne, tu înce
puşi a arăta servului teu ' mărirea ta şi mâ
na ta cea tare: Că •'cine este deulu in ceriu
seu pe pămentu, care să potă face lucruri
ca ale tale, şi a căruia putere «â jie ca a
25 ta? Lasă-mă, rogu-te, să trecu, şi să vădii
» acelu pămentu bunu, care e dincolo de lorrlanu, pre acelii munte bunu şi Libanulu !
26 £ru lehova * era mânioşii asupra mea pen
tru TOÎ, şi nu mă asculta; şi-mî dise le
hova: Ajunge-ţî atâta! mai mulţii despre lu27 crulii acesta să uu-mî vorbescî! ' Sue-te pe
verfulu muntelui Pisga, şi-ţî înalţă ochii tei
spre apusu, şi spre medă-nopte, şi spre
niedă-di, şi spre resăritu, şi vedî cu ochii
tei; căci tu lordanulu acesta nu-lii vei
28 trece. Şi ' di luî losua, şi-lu imbărbăteză,
si-lu întăresce; că elu va trece in frun
tea acestui poporu, şi-lu va face să mosce29 nescă păinentulu pre care-lu vei vede. Şi
aşa noi rămaserămu in * valea acee^a in dreptulu Betu-Peoruluî.
*'
4 Ol acumii, o Israele, ascultă de ° legile şi
j^ judecatele, pre cari eu ve inveţii să
le faceţi; ca să trăiţi, şi intrându să luaţi
20. 4.
A NUMI. 20. 12.
c Num. 34. 11.
£ 27. 14.
z Num. 34. 12. d Vede 2. Cor.
12. 8, 9.
Cap. 1. 37. &
Cap. 4. 49.
« Cap. 11. 2.
31. 2. & 32.
Io«. 12. S.
/ Eiod. 15. 11. | 51,52. £34.4.
f Fac. 14. 3.
2 Şam. 7. 22.
i Num. 32. 20,
Ps. 106. 32.
eta.
|
Pa. 71. 19. & t Num. 27. 12.
86. 8. & 89. j Num. 27. 18,
« Io>. 11. 4.
6, 8.
* Num. 27. 18.
23.
c E«od. 14. 14. } K.-oil. 3. 8.
Cap. 1. 33. &
CâP. 1. 30. fc
Cap. 4. 22.
31. 3. 7.

t Cap. 4. 43. &
34. 6.
CttDitlu 4
a Lev. 19. 37. &
20. 8. & 22.
31.
Cap. 5. |1. &
8. 1.
Eiec. 20. 11.

in stăpânire pămentulu, pre care lehova,
Dumnedeulu părinţilorii voştri, 'Iii dă vouî.
* Să nu adăugiţi nimica la cuventulu, pre
care eii vî ordinezu ; şi să nu scădeţî nimica
din elu; ca să păziţî ordinele luî lehova, Dum
nedeulu vostru, cari eii le ordinezu vouî.
Ochii voştri au vedutii ceea ce lehova făcu
pentru e Baalu-Peoru; că lehova Dumnedeulu
teii perdu din medîloculii teu pre totu omulii, care a mersii in urma luî Baalii-Peorii. firii voi, cari v'aţî lipiţii de lehova,
Dumnedeulu vostru, sunteţi şi astă-dî toţi
in vieţă.
Vedeţi, eu pre voi vă mvăţii legi şi judecăţî, cumu 'mî ordina lehova Dumnedeulu
meii, ca voi aşa să faceţi in pământulii, in
care aveţi să intraţi, ca să-lu stăpâniţi!
Da, păziţi-/e, şi le faceţi ; că acesta e«te d inţelepcîunea vostră şi înţelegerea vostră îna
intea ochilorii poporelorii, cari audindii tote
aceste legi, voru dice: Cu adevăraţii acesta
mare naţiune este poporu inţeleptii şi inţelegetoriu ! Căci • care poporu este aşa de măre, încâtii să-sî albă pre -''deiî seî aşa aprope,
cumii aremii noi pre Dumnedeulu nostru,
veri de câte ori 'Iii chîămămu? Şi care
poporu este aşa de mare, încâtii să aibă legi
şi judecăţi aţa de drepte, cumii este totă
acesta lege, care eii astădî o pui ui înaintea
vostrâ.
Decâtu numai păzesce-te, şi-ţî • feresce
sufletulu, * ca să nu uiţi lucrurile pre cari
le-au vădutii ochii tei, şi să nu se de
părteze din anima ta in tote dilele vieţeî
tale ; ci ' să le faci cunoscute fiiloru tei şi
la fiii fiiloru tei: J piua aceea, cându ai
stătu înaintea luî lehova Dumnedeulu teii
in Horebii, cândii dise lehova cătră mine:
Adună-mî poporulu, ca să-lu făcu să audă
cuvintele mele, ca invăţându-/e, să se temă
de mine in tote dilele câte voru trai pe
pămentu, şi să le înveţe şi pre fiii loru.
Şi ve apropiarăţi, şi stăturăţî supţii munte;
şi * muntele ardea in focii până iu anima
ceriului; şi era intunerecu, nuorti şi negură
desă. 'Şi lehova vorbi cătră voi din medîloculu focului; m voi vocea cuvântului Iul o
audirăţî, erii nici o inchipuire nu vădurăţî,
"afară de acea voce. °Şi elu vî prochîămâ
legămeutulii seu, pre care vi-lii ordina să-lu
păziţî: f cele dece cuvinte, şi le » scrise pe
duoă table de petră. Şi-mî 'ordina lehova
Rom. 10. 5.
6 Cap. 12. 32.
los. 1. 7.
Prov. 30. 6.
Eccl. 12. 13.
Apoc. 22. 18,

19.
e Num. 25. 4,
ele.
los. 22. 17.
Pa. 106. 28,29.

d Iov 28. 28.
Ps. 19. 7. &
111. 10.
Prov. i. 7.
e 2 Şam. 7. 23.
/P«. 46. 1. &
145. 18. & 148.

14.
Isa. 55. 6.
a Prov. 4. 23.
» Prov. S. 1, 3.

2

3

4
5

6

7

8

9

10

11
12
13
14

& 4. 21.
l Cap. 5. 4, 22.
i Pac. 18. 19.
m Vers. 33, 36.
Cap. 6. 7. & n Esod. 20. 22.
11. 19.
1 Reg. 19.12.
Ps. 78. 5, 6.
o Cap. 9. 9. 11.
Efes. 6. 4.
f Esod. 34. 28.
j Esod. 19. 9, </ Eaod. 24. 12.
16. & 20. 18.
& 31. 18.
Ebr.12. 18, 19. r E»od. 21. 1.
Cap.
23.&2S.
* Esod. 19. 18.
Cap. 5. 23.
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in acelaşi timpii, ca eu pre voi să vă invăţu legi şi judecăţi, pre cari să le impliniţî în pămentulu, in care mergeţi ca să-lii
luaţi in stăpânire.
15
• Deci feriţî-vî forte sufletele vostre ; că
voi n'aţî vedutu uicî o ' închipuire in diiia
aceea, in care lehova vorbi cătră voi in
16 Horebii din medîloculu focului; Ca să nu
vă " commpeţî, şi să vî '' faceţi vr'unu chipu
ciopliţii, vr'o închipuire de idolii, x asemănare
17 de bărbaţii seu femeă; Asemănare de vre
unii patru-pedu de pe pămentu; asemănare
de vre-o pasere înaripată, care sboră in
18 ceriu; Asemănare de vre-o teretore de pe
pămentu; asemănare de verî-ce pesce din
1 9 apă supţii pămentu. Şi » ochii tei să uu-ţî
rădici spre ceriu, să vedî sorele, luna şi
stelele, " totă oştea ceriului, şi să te amăgescî, ţi să te " inchinî lorii, şi să servescî
lorii, pre cari lehova Dumnedeulu teii le-a
împărţita tuturoru poporeloru de supţii toţii
20 ceriulu. Eru pre voi lehova v'a luaţii, şi
v'a * scoşii din cuptorulu celu de feru, din Egiptu, "pentru ca să fiţi lui poporă de moscenire, cumu şi sunteţi astăţlî.
21
Şi lehova se d mânia pre mine din causa
vostrâ, şi se jura, ca eii să nu trecii lordanulu, şi ca eu să nu intru in acelu pă
mentu bunii, pre care lehova, Dumnedeulu
22 vostru, 'Iii da voiiî de moscenire. Ci '• eii
amu să niorti in acestii pâmentu, şi f nu voiii
trece dincolo Iordanului; dară voi veţi tre
ce dincolo, şi veţi lua in stăpânire » acelu
pămentu bunu.
23
Feriţi-ve, * ca să nu uitaţi legămentulu lui
lehova, Dumnedeulu vostru, care-lii făcu cu
voi, ' şi să nu faceţi vouî chipu ciopliţii, nwl
asemănare tle toţii ce lehova Dumnedeulu
24 teu ţî-a opriţii. Că •> lehova Dumnedeulu
teii este focii mistuitoriu, * Dumnedeu geloşii.
25
Tu cândii vei nasce fii şi fii de fii, şi
vă veţi invechi in acelii pămentu, şi 'vă veţi
corumpe, şi veţi face voiiî chipu ciopliţii, asemenarea vr'unuî lucru; seu "vei face răii in
ochii lui lehova Dumnedeulu teii, prin care
26 să-lii mânii; "leii astă-dî de mărturia con
tra vostră cerîulii şi pămentulu, că voi
curendii vă veţi perde de pe pămentulu,
pentru care treceţi lordanulu, ca să-lii luaţi
in stăpânire: dilele vostre nu vorii fi multe
27 intr'însulu, ci de totu vă veţi perde. Şi le
i
f
n
..•

Iu». 2:i. II.
Isa 10. 1».
KdtKl. 38. 7.
Rnxl.SO. 4. R.
V<-r». t».
Onp. 5. H.
i UIMII. 1. «.
y ««p. 17. :i.
înv :tl. 2fi. n.
t Far. 2. 1.
2 R.'K. T 7. 16.
& 21. 8.

g i'ap. S. *n.
n Unm 1. 85.
m 2 Ren. 17. 17,
ft 1 Iteic. 8. ;.l. i h Vor», ii.
etc.
lor. 11. 4.
i Ver». 16.
îl C!.ip. 30. 18.
c E»'"l. 19. .">.
Enoil. 20. t, 5.
19.
(iap. S. a>. & j E^ncl. 24. 17.
I»a. 1. 2.
32. 9.
CBp. 9. 8.
Mir. 6. 2.
I«a. 33. 14.
„ I.ev. >>K. :;.i. ;
d Nn m. «l. 12.
Ehr. 12. aii.
<'ap.SrS.B2.fil.
Cap. 1. 37. &
:i. 2ti.
k F.nod. 20. 5. , Neem. 1. 8.
e VM.I..S Hcl. 1.
C'ap. B. 15.
p Cap. 2S. M. ,
IB». 42. R.
1 Sâni. iii!. 19. l
13, U, 15.
f t!ap. 3. ti.
l Vere. 16.
Ier. 18. 13.

hova vă va ° imprăştia intre popore, şi veţi
rămâne puţini la număru in medîloculu naţiuniloru, intre cari lehova vă va conduce.
Şi p acolo veţi servi la deî, lucru de mâni 28
Ominescî, lemnii şi petră, » cari nu vădii, nici
audii, nici mănâncă, nici mirosă.
r Erii dacă de acolo vei căuta pre Ie- 29
hova, Dumnedeulu vostru, 'fi* vei afla, dacă-lii
vei căuta din totă anima ta şi din toţii sufletulu teu. In strîmtorările tale, cândii tote 30
acestea te voru ajunge, *in dilele cele de
apoi, de te \eî ' re'ntorce la lehova Dumne
deulu teu, şi de vocea lui vei asculta; (Că 31
lehova Dumnedeulii teii este " Dumnedeu îndurătoriii,) elii pre tine nu te va lăsa, şi nu
te va strica, şi nu-şî va uita legămentulu
ce l'a făcuţii, părinţilorii tei $i pre care s'a
juraţii loru.
Că " intrebă dilele cele d'ântăiu, cari au 32
foştii înainte de tine, din diiia aceea, in care
Dumnedeu făcu pre omii pe pămentu ; şi ce.rcete'să x de la o margine de ceriu până la cea-1altă, dacă s'a făcuţii ce- ca ca acestii lucru
mare, şi s'a mai audiţii asemenea lui? v Dacă 33
ore-unii poporu a audiţii vocea lui Dum
nedeu vorbindu din medîloculu focului, precumii ai audiţii tu, şi rămase viii ? Şeii da- 34
că vr'unu deu s'a încercaţii să vină ţi să-şî
îee naţiune din medîloculu altei naţiuni,
* prin cercările, " prin semne şi prin minuni şi
prin resbelu, 6cu mâna tare şi ccu bragiii int i i ÎMI. şi rf prin lucrări mari ţi înfricoşate,
cumu /««era tote acelea, pre cari lehova Dum
nedeulu vostru le-a făcuţii pentru voi in Egiptu înaintea ochilorii tei. Ţie numai ţi 35
s'a arătaţii ace'sta, pentru ca să cunoscî, că
lehova singurii eşti- Dumnedeu, #t că e nu estf,
altulii afară de d'îusulii. •''Diii ceriu te-a 36
făcuţii să audî vocea sa, ca să, te înveţe ;
şi pe pămentu ţî-a arătaţii foculu lui celii
mare, si tu cuvintele lui le-aî audiţii din
medîloculu focului. Şi fiindii-câ '•> «Iu a iu- 37
Ititti pre părinţii tei, pentru aceea semin
ţia loru a .-ilesii după d'inşii, şi He-a scosu pre
tine e'ii însuşi cu puterea cea mare a sa din
Egiptu : ' Pentru ca să alunge d'înaintea ta 38
naţiuni mai mari şi mai tari de câtii tine;
e'rii pue tine să te conducă, ţi să- fi dee pănieutulii lorii de moscenire, cumii *•«• i-ede
astă-dî.
Cunosce dară astă-dî, şi ie in anima, că 39
7 P». Un. 4, 5.
& 13.r>. U>, 1«.
Isa. 11. !). &
•Iii. 7.
r Lev. 26. 89,
40.
Cap.30.1,8.^.
2 Oron. 15.4.
Nnem. 1. 9.
Isa. M. 6, 7.
Ier. 29. 12, i;i.
14.

l , Fac. 49. 1.
Cap. 31. S».
lor. 23. 2<>.
Os,'« s 5.
( Ioni i. 18.
i u 8 Cron. 80. (1.
Xuurn. 9. 31.
Tr. 116. 5
lona 4. 2.
0 Iov 8. K
x Mal. 24. 81.
y Esod. M. U.

& 33. 20.
llap. 5. 24, 3lî.
: Cap. 7. 19. *
29. S.
n Ksod. 7. :t
h Ksort. 1.1. 3.
c Bnod. B. 6.
ci Cap. *(!. 8. &
84. 18.
c Cap. 32. 39.
1 Şam. 2. 2.
l-:i 45.5, 18,

IU.

Marc. '18. 89,
32.

/ KBIH!. 19.9,19.
$ 20. 18, îl.
& 24. 16.
Ehr. 12. IR.
g Cap. 10. l.V
h Knotl. 18. 3. 9,
H.

t Can. 7. 1. &
'J. 1, 4, 5.

CAP. 4, 5.
> numai lehova este Dumnezeu si in ceriu
susu şi pe pământii joşii, şi altulu nu este;
4() * Deci pâzesce legile luî şi ordinele lui, pre
cari ţi le dau eu astă-dî ; 'ca să fie bitie
ţie şi fiiloru teî după tine ; şi pentru-ca să
t.răescî dile multe iu pămeutulu, pre care
lehova Dumuedeulu teii 'Iu dă ţie pentru
totu-de-una.
Moisi ronduesce cetăţile de scăpare cele despre
resăritulu Iordanului.

41
Atuncea Moisi "despărţi trei cetăţi dincoce
42 de lordunu, despre resâritulu sorelui; "Ca
acolo să fugă ucigaşulii, care pre apropele
seu l'aru omorî fără sciinţă, şi fără ca elu
mai 'nainte să-î fi foştii neamicii, ca elu să
fugă intr'una din aceste cetăţi, şi să tră43 escă : "Bezerulu in pustiiu, in partea Desului,
intre Rubeniţî ; şi Ramotulu in Galaadu, in
tre Gadiţî; şi Golanulu inBasanu, iutre Manaşiţî.
Moisi începe a recapitula legea; legămentufa făcută
la Horebu.

44
Şi acesta este legea, pre care Moisi o
45 puse înaintea fiiloru lui Israelu : Acestea
svnt mărturiele şi legile şi judecatele, pre
cari le spuse Moisi fiiloru luî Israel ii, după
40 ce eşiră din Egiptu; Dincoce de lordanii
'in vale, iu dreptulu Betu-Peoruluî, iu pă
mentulu luî Sihonu, regele Amoreilorii, care
locuia in Heşbouu, pre care Moisi şi cu fiii
luî Israelu 'Iu * bătură, după ce eşiră din E47 giptu; Şi eî stăpâniră pămentulu seu, şi
pămentulu r luî Ogfi, regele Basanuluî: cei
duoi regi ai Amoreilorii de dincoce de lor4 s danii, despre resăritulii sorelui; 'De la Aroeru, care este pe ţormurilo pereuluî Aruonu, până la muntele Sionu, adecă ' Er49 monu; Şi totă câmpia de dincoce de loril.-iuu, despre resuritulu soreluî, până la ma
rea câmpiei, suplu " polele muntelui Pisga.
Moisi chîămâ toţii Israelulu, şi-î dise;
Ascultă, Israele, legile şi judecatele, pre
cari eu le vorbescu astă-dî in audulu vostru,
2 si să le inveţaţî, şi să căutaţi a le face. ° le
hova, Dumnedeulu nostru, incheiâ cu noi le3 gămentu pe Horebu : b Nu cu părinţii noştri
incheiâ lehova acestii legămentu, ci cu noi,
cu noi aceştia aicea, cu noi cu toţi, cari ne a4 flămu astă-di in vieţă. 'Faţă in faţă vorbi le
hova cu voi pe munte, din medîloculu focului;
j Ven. K.

p Cap. 3. 29.

Oapulu 6.

Io», t. 11.
q Num. SI. U. a Esod. 19. 5.
k 1*i. 22. SI.
Cap. 1. 4.
Cap. 4. 23.
I Cap. 5. 16. & r Num. SI. S5. b Ve<le Mat. 13.
Cap. 3. 3, 4.
17.
«. *, 18. * 1*.
Ebr. 8. ».
K. *8. Ic n. 7. « Cap. 2. 36. &
Efe». 6. 3.
• Num. .V.. S, 14.
o Cap. I». 4.
• lat. *>. 9.

3. 12.
t Cap. 3. 9.
P». 133. 3.
u Cap. 3. 17.

<• Esod. 1». 9,
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Cap. 4.33,36.
& 34. 10.
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(dStâudu eu in timpulu acela intre lehova 5
ş'intre voi, ca să spunu vouî cuventulu luî
lehova; că 'voi ve tremuraţi de acelu focii,
şi nu ve suirăţî pe munte;) şi dise :
•fEu svnt lehova Dumnedeulu teu, care ti
te-a scoşii di u pămentulu Egiptului, din casa
servituţeî ; » Să nu aibî alţi doi afară de 7
mine.
* Să nu-ţî faci ţie chipii ciopliţii, nici altă 8
asemănare din cele ce sunt. in ceriu susu,
seu pe pămentii josu, şeii in apă supţii pămentu; Să nu te prosterni înaintea lorii, 9
nici să te inchinî lorii ; că eu lehova Dum
nedeulu teu sunt Dumnedeu geloşii, ' care
pecatulu părinţiloru pedepsescii in fii până
intr'a treia şi a patra generaţiune celoru
ce me urescu; JŞi care făcu milă până intr'a 10
mia generaţiune celoru ce me îubescu şi
păzescu ordinele mele.
* Să nu iei numele luî lehova Duinnede- 1 1
ulu teu in deşerţii; că lehova nu va lăsa
nepedepsitii pre celii ce va lua numele
luî in deşerţii.
1 Păzesce diua sabatului, ca să o sân- 12
ţescî, cumu ţî-a ordinatu lehova, Dumne
deulu teu. ™ Şese dile vei lucra, şi-ţî vel 13
face tote lucrurile tale; Erii diua a şep- 14
tea " sabatu este luî lehova Dumnedeulu teii ;
nu vei face întrema nici unu lucru, nici tu,
nici fiîulu teu, nici fiică ta, nici servulu teu,
nici serva ta, nici boulu teu, nici asinulii
teii, verî-ce din vitele tale, nici străinulu
teu care locuesce in lă-întrulu porţeloru tale.
ca să repauseze servulu teii şi serva ta,
ca şi tine. ° Şi-ţî adă aminte, că tu servii 15
ai fosta in pămentulu Egiptului, şi lehova
Dumnedeulu teu te-a scosu pre tine de acolo *cu mână tare şi cu braţiu intinsu; pen
tru aceea ţî-a ordinatu lehova Dumnedeulu
teu să păzescî diua sabatului.
9 Onoră pre părintele teu şi pre muma Ui
ta, cumii ţî-a ordinatu lehova Dumnedeulu
teu; r pentru ca dilele tale să fie multe, şi
ca să-ţî fie bine în pămentulu, pre care-lu
dă ţie lehova Dumnedeulu teu.
* Să nu ucidî.
17
1 Să nu precurvescî.
ls
" Să nu furi.
] <)
" Sa nu înărturisescî mărturia ruincinosă y<)
contra apropeluî teu.
x Să nu poftescî fcmea upropeluî teu, nici 2 1
să poftescî casa apropelui teu, nici ţerâua
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M, nici servulii luî, nici serva lui, nici boulu
luî, nici asinulu luî, nici nimica din cele ce
sunt ale apropeluî tea.
Aceste cuvinte le vorbi lehova cătră
totă adunarea vostră pe munte din medî
loculu focului, din nuoru şi din negură desă,
cu voce tare; şi nimicii n'a adaosu; »şi le
scrise pe duoe table de petră, şi le dădu
inie. ' Şi audindu voî acea voce din medî
loculu intunereculuî, (că muntele ardea in
focii) venirăţî cătră mine, toţi capiî seminţieloru vostre, şi bătrânii voştri, Şi diserăţî:
Ecce, lehova Dumnedeulu nostru ni arăta mă
rirea sa şi mărimea sa, şi ° vocea lui o audirămu din medîloculu focului ; astă-di amu vădutu că Dumnedeu vorbesce cu omulu, şi elu
"rămâne viii. Şi acumu, pentru ce să murimu? că acestu focii mare totu ne mistuesce : e De vomu mai audi încă vocea luî lehova, Dumnedeulu nostru, vomii muri; d Căci
care este fiinţa de carne, care să fi au
diţii vocea viului Dumnedeu din medîloculu
focului vorbindu, precumii noi, şi să fi remasu in vieţă? Apropiă-te tu, şi ascultă tote
câte dice lehova, Dumnedeulu nostru, şi «vor
besce tu nouî tote câte lehova, Dumnedeulu
nostru, va dice ţie, şi noi vomii au$i, şi
vomu face.
Şi audindu lehova vocea cuvintelorii vos
tre, cându vorbirăţi cătră mine, dise cătră
mine lehova: Audit'amu vocea cuvintelorii
acestui poporii câte a vorbiţii cătră tine;
ei •''câte le-au vorbiţii, tote bine le-aii vorbiţii. ' Oh ! de arii fi, ca intr'înşiî să rămână
totu-de-una asemenea animă, ca să se temă
de mine, şi să * păzescă tote ordinele mele :
* ca să fie bine lorii şi fiiloru lorii in eternii !
Mergi ! spune lorii : Intorceţi-ve la corturile vostre. Şi tu să remânî aicea la mine,
' şi eii 'ţi voiţi spune tote ordinele şi legile
şi judecatele, in cari să-î înveţi, ca ei pre
acelea să le facă in pămentulu, pre care
vi-lu dau spre stăpânire. Luaţi dară aminte, ca să faceţi aşa, precumii a ordi
natu lehova Dumnedeulu vostru; *nu vă aba
teţi de la <f însele nici la drepta nici la
stânga. Şi intru tote âmblaţî ' pe calea aceea, care a ordinatu lehova, Dumnedeulu
vostru; ca să trăiţi, mşi să vi fie bine, şi dilele vostre să fie multe pe pămeutulii, pre
care-lu luaţi in stăpânire.
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îndemnări şi sfătuirf la ascultare.

SI acestea sunt a ordinele, legile şi jude- (î
căţele, pre cari lehova, Domnedeulii vo
stru, mi le-a ordinatu, ca să vă inveţu ; ca
voî pre acestea să le faceţî in pămentulu,
in care treceţi să-lii luaţi in stăpânire. * Ca 2
tu să te temi de lehova, Dumnedeulu teu,
păzindu tote legile luî şi ordinele lui, pre
cari eii ţi le dau; tu şi fiîulii teu şi fiîulu
fiîuluî teu in tote dilele vieţei tale, c şi ca dilele tale să fie multe.
Ascultă dară, o Israele, şi caută să le 3
faci, ca să-ţî fie bine, şi să vă îmmulţiţî
forte in ''pămentulu unde curge lapte şi miere,
c dupre cumu lehova, Dumnedeulu părinţilorii tei, ţî-a promisu.
/Ascultă, o Israele; lehova Dumnedeulu 4
nostru este uniculii lehova l ' lubesce dară 5
pre lehova, Dumnedeulu teu, * din totă ani
ma ta, şi din toţii sufletulu teii, şi din tote
puterile tale. Şi 'aceste cuvinte, cari ţi le G
spunu astă-dî, să le ai in animă! Şi le 7
i intipăresce in fiii tei, şi vorbesce despre
d'însele, cându şedi in casă, şi cându mergi
pe cale, cându te culci, şi cându te scoli;
* Şi să le legi ca semnii pe mână-ţî, şi să-ţî 8
fie fruntariii intre ochii tei; l Şi sale scrii 9
pe uşîoriî casei tale şi pe portele tale.
Şi va fi, că după ce lehova, Dumne- 10
deulu teu, te va aduce in pămentulu, pre
care elu cu jurămentii Ta promisu părinţiloru tei, luî Abraamu, luî Isaacu şi luî lacobu, că ţi-iw va da, cu cetăţi mari şi frumose, pre ™ cari tu nu le-aî zidiţii; Cu case 1 1
pline de tote bunătăţile, pre cari tu nu le-aî
împlinita ; cu puţîuri de apă săpate, pre cari
tu nu le-aî săpaţii; cu vii şi cu olivî, pre
cari tu nu le-aî plantaţii; din cari tu " mâncândii te vei sătura ; Atuncea feresce-te ca să 12
nu uiţi pre lehova, care te-a scoşii pre tine
din pămeutulii Egiptului, din casa servituţeî. De lehova, Dumnedeulu teu, "să te tenii, 13
şi luî să-î servescî, şi p pe numele luî să te
juri; Să nu « âmblaţî dupre alţi deî, r d'intre 14
deiî poporelorii, cari sunt imprejurulu vos
tru. (Că 'lehova, Dumnedeulu teu, carele este 15
Dumnedeu geloşii, este in medîloculu teu;)
' ca nu cumii-va mânia luî lehova, Dumnede
ulu teu, să se aprindă asupra ta, şi să te
perdă de pe faţa pămentuluî.
"Să nu ispitiţi pre lehova, Dumnedeulu 16
3».
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Marc 12. 30.
Luc. 10. 47.
h 3 Reg. 23.25.
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Cap. 11. 18. p Ps. 63. 11.
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lor. 4. 2. & 5.
7. & 12. 16.
q Cap. K. 19. &
11. 28.
Ier. 25. 6.
r Cap. 13. 7.
• Esod. 20. 5.
Cap. 4. 24.

( Cap. 7.4.*
11. 17.
u Mat. 4. 7.

Lac. 1. 12.

CAP. 6, 7.
1 7 vostru, " procurau Taţi ispitita la Masa. Or
dinele luî lehova, Dumnedeulu vostru, " să le
păziţi, cumu şi mărturiele luî, şi legile luî,
18 pre cari ţi le-a prescrisă. Şi »să faci ceea ce
este drepţii şi bunu in ochii luî lehova, ca să-ţî
fie hine, şi să intri şi să îeî in stepânire acelu pământii frumoşii, pre cari lehova Dum
nedeulu teu cu jurămentu l'a promisu părin19 ţiloru teî; 'Căndu pre toţi neamiciî teî 'î va
alunga de d'inaintea ta ; dupre cumu a pro
misu lehova.
20
° Cându H iul u teu in viitorii te va intreba, dicendu : Ce sunt mărturiele şi legile si
judecatele acestea, pre cari lehova, Dum21 nedeulu nostru, le-a prescrisii voiiî? Atuncea să dicî tini lui teu: Servi eramii noî la
Faraonu in Egiptii, şi lehova ne-a scosu pre
22 noî din Egiptii *cu mână tare; "Şi lehova
făcu semne şi minuni mari şi rele iii Egiptii
asupra luî Faraonu şi asupra a totă casa
23 sa înaintea ochilorii noştri; Şi pre noî ne
scose de acolo, ca să ne aducă aicea, şi să ne
dee pâmentulu acesta, pre care cu jurămentu
24 l'a promisu părinţiloru noştri. Atuncea le
hova ni ordina, ca să facemii tote aceste
legi; d de lehova, Durnnedeulii nostru, să ne
tememu; 'ca nouî bine să m. fie in tote dilele,
ţi ca 'să ne ţină in vieţa, cumu se face şi
25 astă-dî. Şi 'acesta va fi dreptatea nostră, de
vomu căuta ca să imph'nimu tote aceste legi
înaintea luî lehova Dumnedeulu nostru, pre< UIMII a ordinatu nouî.
Petrecerea cu Cananefi oprită.

ÂNDt) "te va aduce lehova, Dumnedeulu
teu, in pămentulu, in care intri acumv
ca sâ-lu îeî in stepânire; şi va alunga d'i
naintea ta multe naţiuni : pre '' Heteî, şi pre
Ghergheseî, şi pre Amoreî, şi Cananeî, şi
pre Fereseî, şi pre Heveî, şi pre iebuseî,
şepte naţiuni " mai mari şi mai tari decâtii
2 tine; Şi cându lehova, Dumnedeulu teii,
ţi le va d da in puterea ta, tu să le baţi ;
* să le perdî cu deseverşire : f legămentu cu
ele să nu incheî, şi milă de ele să nu-ţî
3 fie. » Nici să te incuscrescî cu d'însele ; pre
fetele tale să nu le dai fiiloru lorii, şi pre
4 fetele lorii să nu le îeî pentru fiii teî; Că
ele voru abate pre fiii teî de la mine, ca
să servescă altoru deî ; " şi mânia luî lehova
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se va aprinde asupra vostră, şi elu te va
perde curendu. Ci aşa să faceţi cu d'însele : ' altarele lorii să le surpaţi, şi stâlpii
lorii să le sfărimaţî, şi chipurile lorii de
Astarte să le tăiaţi, şi idolii lorii cu focu
să-î ardeţi.
* Că poporu sânţii escî tu luî lehova, Dumnedeulu teu; *pre tine te-a aleşii lehova Dumneţleulu teii, ca să-î fu poporu alu şeii, de
osebiţii d'intre tote poporele cari sunt pe
facă pământului. Nu doră, pentru că voi
aţi fi mai mulţi decâtu tote cele-l-alte popore v'a iubiţii lehova, şi v'a alesu; căci
voi sunteţi l celu mai micii d'intre tote popo
rele : Ci m pentru-că lehova a iubita pre voi,
şi pentru-că elu ţine " jurămentulu, pre care
l'a făcuţii cu părinţii voştri; de acea a "scosu
pre voi cu mână tare, şi v'a rescumperatu
din casa servituţeî, din mâna luî Faraonu,
regele Egiptului.
D'aicea dară să cunoscî, că lehova, Dumnedeulu teii, numai elu este Duinnedeii, Dumneţleu f credincioşii, « care legămentulu şi in
durarea sa le ţine până intr'a mia generaţiune cătră aceia, cari-lu îubescii, şi-î păzescii ordinele luî ; Dară T care resplătesce
in faţă celora ce-lu urescu, spre a-î perde:
'elu nu intărdiă cu aceia cari-lii urescu, ci
li resplătesce in faţă. Aşa dară păzesce
ordinele şi legile şi judecatele câte astă-dî
'ţî spunu, ca să le faci.
' Şi va fi, că de veţi asculta aceste judecăţî, şi le veţi păzi, şi le veţi face, atuncea şi lehova, Dumnedeulu teii, 'ţî va ţine u le
gămentulu şi indurarea, cu care s'a juraţii
părinţiloru teî. Da, elu pre tine "te va Iubi,
şi te va bine-cuventa, şi te va îmmulţi, x şi va
bine-cuveuta fruptulu pânteceluî teu, şi frup
tulu pământului teii : grâulii teii, mustulu
teu şi oleîulu teu, fetulii vaceloru tale, şi
îmmulţirea oiloru tale in pămentulu, pre
care cu jurămentu l'a promisu părinţiloru
teî, că ti-lu va da. Biue-cuventatii vei fi
mai pe susii de câtu tote poporele; » nu va
fi intru tine sterpii nici sterpă, nici intre
vitele tale. Şi lehova va depărta de la tine
totă boia, şi nici una din * acele lunguorî
rele ale Egiptului, cari le cunoscî, nu le
va pune preste tine, ci le va pune preste
toţi acela cari te urescu.
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Şi " să perdî tote poporele, pre cari lehova, Dumnedeulu teu, le va da ţie ; * ochîulu teu să nu le cruţe, şi deiloru lorii
să uu servescî, căci ' cursă aru fi acesta
pentru tine. De vei dice in anima ta:
Aceste popore sunt mai numerose de câtu
mine, cumu voiu pute eu să le alungii?
d Nu te teme de ele ; ci-ţî ' adă aminte de
cele ce a făcuţii lehova, Dumnedeulu teii,
cu Faraonii şi cu toţi Egiptenii ; De f cer
cările cele mari, pre cari le-aii vedutu ochii
tei, şi de semnele şi de minunile şi de mâna
cea tare şi de bra<jiulu celu întinsu, cu carj
lehova, Dumnedeulu teu, a scoşii pre tine; aşa
va face lehova, Dumnedeulu teii, tuturorii poporeloru, de cari tu te temi. 'încă şi vespî
va trămete lehova, Dumnedeulu teu, asupra
acelora, până ce se vorii perde cei ce au
remasu si s'aii ascunşii de tine. Nu te spăîmenta de eî; că lehova, Dumnedeulu teu,
este Ain medîloculu teu; 'Dumnedeu mare şi
înfricoşaţii; > Şi lehova, Dumnedeulu teii,
va alunga aceste naţiuni d'inaintea ta incetulu cu incetulii ; tu pre ele nu vei sterpi
curendu, c<i să nu se îmmulţescă ferele selbatice de pe câmpii in contra ta. Dară
lehova, Uumnedeulu teu, le va da ţie in
puterea ta, şi le va îngrozi cu spaimă mare,
până ce le va perde. Şi pre * regii lorii
'i va da ţie in mână, şi tu să faci să
peră uuinile lorii ' de supţii ceriii. "' Nimenea
nu va pute sta faţă in faţă cu tine, până
ce nu-i vei perde. Chipurile cioplite ale
deiloru lorii B să le ardî in focii ; ° să nu poftescî aurulu seu argiutulu de pe d'însele,
ca să-lii tini pentru tine, ca nu prin acestea
* să te prindî iu cursă ; că « urîcîune este acesta înaintea lui lehova, Dumnedeulu teu.
Şi urîcîune iu casa ta să nu aduci; ca să
nu te faci şi tu blăstematu, ca şi acele
lucruri; ci îngroziudu-te de ele, uresce-le: r că
blăstenru sunt.
îndemnările la ascultare, sprijinite de amintirea
bine-facerilorU lui Dumnefeti şi a relelorti ur
mări ale neascultăreî.

H" T UAŢl aminte de tote ordinele, pre cari
J j eii astădî vi le spunii, ca să le faceţi ;
pentru ca să trăiţi, şi să ve îmmulţiţî, şi
să intraţi şi să luaţi in stăpânire pămentulu, pre care lehova cu jurământu l'a pro2 misii părinţilorii voştri. Şi-ţî adă aminte
a Vers. i.
b Cap. U. W. &
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. l'a. il)5. 5.
/ Cap. 4. 34. S

u. i.

48. & 18. 1. i
ICron. 14. 18.
g Enod. î::. S8.
o lot. 1. 1, ii.
aia.
IOH. 34. 12.
I K«od. 17. 14. l> Jude. 8. 27.
7> Num 11. in.
Cap. 9. 14. & .; Cap. 17. 1.
&14 », U. «.
tf 16. 3.
2r>. 19. & 2H. r Lev. 27. as.
Cap. 1.1. 17.
IOB. .1. 10.
KO.
i Cap. 10. 17. l M Cap. 11. Ki.
Io», (i. 17. 18.
Neeui. 1 f> &
Io». 1. J. tiu.
& 7. 1.
—
8. & 2:1. 9.
4. U. & 9..'».
i Esod. *). 29. M Vei-». .">.
GlDitliî H
Eaod. 3». 80.
:io.
Cap. 12. 3.
! a Uap. 4. 1. t
k lot. 10. M, K,

de totă calea, pe care lehova Dumnedeulu
teu *te-a conduşii aceşti patru-decî de ani
in pustiiu, ca să te umilescă, ţi c să te cerce ;
d ca să cuuoscă cele ce sunt in anima ta, de
vei păzi ordinele lui şeii nu. Aşa elii pre
tine te umili, şi ' te lăsa să flăinâudescî, şi 'te
nutri cu mana, care n'aî cunoscuţii, nici nu au
cunoscuta părinţii tei; ca să-ţî arete, că omulii nu s trăesce numai cu pane, ci cu toţii aceea ce ese din gura lui lehova trăesce omulu.
71 Vestmintele tale nu se invechiră pe tine, şi
picîorele tale nu se îmflară acei patru- deci
de ani. ' Cunosce dară intru anima ta, că
precumu omulu certă pre fiîulu seu, aşa
te va certa, pre tine lehova, Dumnedeulu teii.
Deci păzesce ordinele lui lehova, Dumnec.lru 1 11 teu, •' ca să ambii pe căile lui, şi să te
temi de d'insulu.
Că lehova, Dumnedeulu teu, te va aduce in pămentu bunii, in * pămentu cu pereie de apă, cu fontânî şi cu lacuri, cari
isvorescii din văi şi munţi; In pămeutu de
grâii şi de ordii şi de vii şi de smochini
şi de mere-granate, pămentu de olivî şi de
miere; Pămentu, unde tu nu vei mânca
pânea ta cu scădere, unde tu nu vei ave
lipsă de nimica; pămentu, 'ale căruia petre
sunt ferii, şi dintr'aî căruia munţi vei sepa
aramă.
m Gândii vei mânca, şi te vei sătura, să
bine-cuventezî pre lehova, Dumnedeulu teu,
pentru păinentulu bunii, ce ţi l'a daţii. Feresce-te, ca să nu uiţi pre lehova, Dumne
deulu teu, aşa ca să nu-î păzescî ordinele
lui, judecatele lui şi legile lui, pre cari ţi
le ordinii eii astădî ; n Ca nu cumu-va, după ce
tu vei mânca şi te vei sătura, şi case frumoso
'ţî vei zidi, şi vei locui intr1însele; Şi ciredele
tale şi turmele tale se vorii îmmulţi, şi argintulii şi aurulu la tine se vorii ingrămădi,
şi tote ale tale se vorii îmmulţi, ° Anima
ta să se înalţe ; şi tu f să uiţi pre le
hova, Dumnedeulu teu, care te-a scoşii din
pâmentulii Egiptului, din casa servitutii ;
Care « te-a conduşii in pustiîulu celii mare
şi înfricoşaţii, T unde erau şerpi înfocaţi şi
scorpioni, in pămentii secii, unde nu era
apă, şi * elu a făcuţii să curgă apă din pe
tră de cremine; Care pre tine te-a nutritii in pustiiu cu ' mana, pre care părinţii
tei n'au cunoscut'o, pentru ca să te uniib. 32, 33. 46. 1 /Kaod. 1B. 18, |
A por. S. 19.
1. :•, .1.
14, 36.
i j Cap. n. 33.
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CAP. 8, 9.
lescă, şi să te cerce, ca in cele din urmă
1 7 să-ţî " facă bine ; • Şi să nu dicî intru âniina
ta: Puterea mea şi tăria rnâneî mele mî-au
18 ceştigatu acesta avere. Ci-ţî adă aminte,
că lehova Dumnedeulu teii este x acela, care-ţi
dă putere, ca să-ţî câştigi averi ; » pentru intărirea legământului seu, pentru care s'a
juratu părinţiloru tei; cumu se vede astă-dî.
19
Şi va fi, de vei uita pre lehova Dum
nedeulu teii, şi vei âmbla după alţi deî, şi
vei servi lorii, şi te vei prosterne înaintea
loru, * vî mărturisescu astă-dî, că voî de toţii
20 ve veţi perde. Ca şi poporele, pre cari
lehova le-a perdutu de d'inaintea vostră,
0 aşa veţi peri voî, drepţii resplătire că nu
ascultaţi de vocea luî lehova, Dumnedeulu
vostru.
Resculările repeţite ale ludeiJoru sunt probă că
poporulu n'a fostă aleşii pentru dreptatea sa,
ci din mila lui Dumnezeu.

9 A SCULTĂ, Israele! tu astădî « treci lordanulii, ca să intri, şi să stepânescî popore * mai mari şi mai târî decâtîi tine, ce2 tăţî mari şi c întărite până la ceriii; Poporii
mare şi înalţii la stătu, pre d fiii Enakiţiloru,
pre cari-î cunoscî, şi despre cari aî audiţii
dicendu: Cine pote sta înaintea fiiloru luî
3 Enaku? Tu dară să sciî, că lehova Dum
nedeulu teu, care 'merge înaintea ta, este
7focu mistuitorii; »elu *î va perde, şi-î va face
să se plece înaintea ta, * şi tu-î veî alunga,
şi-î veî perde curându, precumii ţî-a promisu
lehova.
4
Şi după ce lehova, Dumnedeulu teii, 'î
va alunga de d'inaintea ta, ''să nu cugeti
intru anima ta, dicendu: Pentru dreptatea
mea m'a adusu lehova aicea, ca să îeu acestii pământii in stăpânire ; ci i pentru ne
legiuirea poporeloru acestora lehova le ao lângă de d'inaintea ta. * Nu pentru dreptatea
ta, nici pentru întregimea ânimeî tale intri
tu in pământulii lorii, ca să-Jw îeî in ste
pânire, ci pentru nelegiuirea poporeloru acestora lehova le alungă d'inaintea ta, şi
pentru ca să-şî împlinescă l cuvântulii, cu care
s'a juratu părinţiloru tei: luî Abraamii, luî
Isaacu şi luî lacobii.
6
Deci să sciî tu, că nu pentru dreptatea
ta lehova, Dumnedeulu teu, 'ţî dă acestu
pământii bunii, ca să-lu îeî in stepânire ; că
7 escî poporii m tare la cerbice ; Adă-ţî aminte,
ft nu uita, că tu aî mâniaţii pre lehova,
u Ier. 1*. b, «,
•
•
y
i
•
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Dumnedeulu teii, in pustiiţi! "Din diiia aceea,
in care aî eşitu din pământulii Egiptului,
până ce aţi ajunsii in loculu acesta, resculătorî aţî foştii împotriva lui lehova. Şi ° in
Horebu atâta întărîtarăţî pre lehova, că
elu de mânia voi să ve perdă.
p Gândii mă suiiu pe munte, ca să îeu tabiele cele de petră, tablele legământului,
care-lu făcu lehova cu voî, ? eu remăseiu
pe munte patru-decî de ţlile şi patru-decî
de nopţi, fără ca pane să mânâncu seu apă
să beii; r Şi lehova 'mî dădu cele diioe
table de petră, scrise cu degetulu luî Dumnedeu, şi pe ele tote cuvintele, cari le-a
vorbiţii lehova cu voi pe munte din meţlîloculu focului 'in diiia adunăreî. Şi la sfârşitulii celoru patru-decî de dile şi patrudecî de nopţi, lehova 'mi dădu cele duoe
table de petră, tablele legământului. Şi Iehova dise cătră mine : ' Scolă-te, pogoră-te
curându de aicea; că poporulu teii, pre care
l'aî scoşii din Egiptu, s'a corupţii ; eî u cu
rândii s'aii abătuţii de la calea, care lî-amu
ordinată eu; eî şî-au făcuţii chipii turnaţii.
Şi " lehova mai vorbi cătră mine, dicândii :
Eu me uitaiu la poporulu acesta, şi ecce
1 elu este poporii tare la cerbice; » Lasă-mă
să-lu perdii, şi * numele luî să-lu stîngu de
suptu ceriii, şi °pre tine te voiu face poporu mai tare şi mai numeroşii decâtu acesta. * Şi întorcându-me, şi pogorîndu-me
de pe munte, c care ardea in focii, avendă
cele diioe table ale legămentuluî in amîndiioe manele mele; dEiime uitaiu, şi ecce
voî pecătuiserăţî contra lui lehova, Dum
nedeulu vostru, ţi vî făcuserăţi vitelii tur
naţii; curându ve abătuserăţi de la calea,
care v'o ordinase lehova. Atuncea luaiu
cele diioe table, şi le aruncaiii din manele
mele, şi le sfărimaiii înaintea ochilorii vo
ştri. Şi me ' prosternuiu înaintea luî lehova,
ca şi ânteiaşî dată, patru-decî de dile şi
patruzeci de nopţi, fără ca pane să mâ
nâncu, seu apă să beii, pentru tote păcatele
vostre, pre cari le-aţî făptuiţii, fâcându ce
este răii in ochii lui lehova, ca să-lu mâ
niaţi. 'Că eu mă temeamu de îuţimea aceea, şi de mânia, cu care lehova s'a foştii
aprinşii asupra vostră; că voia să vă perdă
pre voî. s Şi lehova me asculta şi astă dată.
încă şi asupra luî Aaronii se mânia lehova
forte, aşa că âmblâ să-lii perdă pre elu ; eru
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ett mă rugaiu in acelaşî timpii şi pentru
21 Aaronii. Şi *fapta păcatului vostru, pre care
făcurăţî voi, viţelulu, 'Iu luaiu, şi-lu arseiu
cu focii, şi-lu pisaiîi, sdrobindu-/« forte, până
ce se făcu mănuntu ca pulberea; şi acea
pulbere o aruncam in pereulu ce curge din
munte.
22
(Aşa şi la 'Tabera şi la •'Massa şi la *Ki23 brotu-Taava mâniarăţî pre lehova. Şi'cându
vă trâmese lehova de la Kadeşu-Barnea,
dicendu: Suiţi-ve, şi luaţî in stăpânire pămentulii acela, pre carele l'amu datu vouî,
voî şi atuncea vă rescularăţî împotriva lui
lehova, Dumnedeulu vostru, şi mn'aţî credutu
24 luî, şi n'aţî ascultaţii de vocea luî. "Resculâtorî aţi foştii in contra luî lehova din diiia
in care v'amu cunoscuţii pre voî.)
25
Şi o eu mă prosternuiu înaintea luî le
hova; patru- deci de dile şi patru-decî de
nopţi fuseră, câtîi mă prosternuiu; că le26 hova dise, că vrea să vă perdă. Şi f eu mă
rugaiu luî lehova, şi diseiu: lehova, Domne,
nu strica pre poporulu teii şi mosceuirea
ta, pre care tu o-aî rescumperatu prin pu
terea ta, şi pre care tu l'aî scosu din E27 giptii cu mână tare; Adă-ţî aminte de ser
vil tei: Abraainu, Isaacii şi lacobu; nu căuta
la învertoşarea poporului acestuia, nici la
28 răutatea luî, nici la pecatulu luî; Ca nu
cumii-va in ţera, din care ne-aî scosu, să se
dică: ' Pentru-că lehova nu putu să-î aducă
in pâmentulu, pre care li-lu promisese; şi
pentru ura sa cătră d'înşiî 'î scose, ca să-î
29 omore in pustiiu. r Că ei sunt poporulu teu
şi moscenirea ta, pre cari î-aî scosu cu
puterea ta cea mare, şi cu bragîulu teu
celu întinsu.
10 TN timpulu acela dise lehova cătră mine:
J_ ° Cîoplesce dîioă table de petră ca cele
d'ântăiii, şi te suie la mine pe munte, şi-ţî
2 *fă şi unu chivotu de lemnu. Şi eu voiii
scrie pe aceste dîioă table cuvintele, cari
erau pe tablele cele d'ântăiu, cari le-aî sfă3 rimaţii, şi c tu să le punî in chivotu. Şi aţa
făcuiu chivotulu din lemnii de <*sittimu, şi
' cîopliiii duoe table de petră ca cele d'ân
tăiu, şi mă suiiu pe munte cu cele duoe
4 table in mână-mi. Şi •''elu scrise pe acele
table, ca şi pe cele d'ântăiu, cele ţlece cu
vinte, t cari le vorbise lehova cătră voî pe
munte din medîloculu foculuî * in diiia adu- i
A Esod. .2. 20. p Esod. 32. 11,
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, Num. 11. 1,3. q Esod. 32. 12.
Num. 14. 16.
5.
r Cap. 4. 20.
j Esod. 17. 7.
1 Reg. 8. 51.
t Num. U. 4,
Neem. 1. 10.
34.
1 -;.i.... 13. 3. &
Ps. 95. 7.
—
14. 1.
Capulu 10.
m P». 106. «4,
a Esod. 34. 1,2.
25.
b Esod. 25. 10.
n Cap. 31. 27.
t Eiod. 25. 16,
o Veri. 18.

21.

d Esod. 25. 5,
10. & 37. 1.
t Esod. 34. 4.
f Esod. 34. 28.
g Esod. 20. 1.
h Esod. 17. 19.
Cap. i). 10. &
18. 16.
i Esod. 34. 29.
j Esod. 40. 20.
* 1 Rcg. 8. 9.
( Num. 33. 31.

m Num, 20. 28.
& 33. 38.
n Num. 33. 32,
St.
o Num. 3. 6. &
4. 4. & 8. 14.

& ie. o.
p Num. 4. 15.
3 Cap. IS. 5.
r Lev. a. 22.
Num. 6. 23.
Cap. 21. 5.
t Num. 18. 20,

năreî, şi lehova le dădu mie. Şi eu me întorseiu, şi ' mă pogorîiii de pe munte, şi
•'puseiu tablele in chivotulu, care-lu fâcusemii, * ca ele să fie intr'însulu, cumu 'mî
ordina lehova.
Şi fiiî luî Israelu plecară de la Beerotu'Bene-Iakanii la Mosera, munde muri Aaronu,
şi acolo fu şi îmmormentatu; şi Eleazaru,
fiîulu şeii, se făcu preutu in loculu luî.
" D'aicea plecară eî la Qudgoda; şi de la Gudgoda la lotbatii, pămentu cu pereîe de apă.
In timpulu acela ° deosebi lehova seminţia
luî Levi, f ca să porte chivotulu legeî lui
lehova, ţi «înaintea luî lehova să steîe, ca
să 'î servescă, şi rin numele -lui să bine
cuvânteze, până in diiia de astă-dî. • De aceea Levi nu are parte nici moscenire cu
fraţii seî; lehova este moscenirea luî, dupre
cumu lehova, Dumnedeulu teu, i-a promisa.
Şî 'eii rămaseiu pe munte atâta, ca şi
ânteîaşî dată, patru-^ecî de dile şi patrudecî de nopţî; şi "lehova mă asculta şi astă
dată, şi lehova nu voi să te perdă; "Cilehova ţlise cătră mine: Scolă-te, du-te, ca
să mergî înaintea acestui poporu, ca intrându, să îee in stăpânire pămentulu, care
cu jurămentu l'amu promisu părinţiloru seî,
că-lu voiu da lorii.
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îndemnări şi sfătuirî la ascultare.

Şi acumu, o Israele, x ce cere lehova, Dumnedeulii teu, de la tine, decâtu ca tu de
lehova, Dumnedeulu teu, » să te temî, * să
âmblî in tote căile luî, şi ° să-Ju îubescî ;
şi luî lehova, Dumnedeulu teu, sa 'î servescî
din totâ anima ta şi diu totu suâetulu teii ;
Ca să păzescî ordinele luî lehova şi legile
luî, can-ţî ordinii eu astâ-dî, *ca bine sâ-ţî
fie. Eccă, a luî lehova, Dumnedeulu teu,
este "cerîulu şi cerîulu cerîuriloru. dpâmentulu
şi tote câte sunt intr'însulu ! e Numai de parinţiî tei î-a bine-plâcutu luî lehova, şi elu
î -a îubitu pre eî; şi seminţia loru a ales'o
dupre d'înşiî, pre voi, din tote poporele,
cumu se vede astâ-dî. Deci circumcideţî J prepuţiuluânimeî vostre, şi t cerbicea vostră să nu
v'o invertoşaţî. (Jă lehova, Dumnedeulu vostru, este h Dumnedeulu deiloru, şi 'Domnulu
domniloru, ^'Dumnedeulu celu mare, *celutare
şi înfricoşaţii care nu caută la fac.ă, şi nici
daruri nu îea; l Care face dreptate orfanului
« Cap. 5. 33.
Cap. 18. 1, t. a Cap. 6. 5. &
Ezec. 44. 28.
11. 13. & 30.
« Esod. 31. 2». ;
16, 20.
Cap. 9. 18,25.
Mat. 22. 37.
u Esod. 32. 14, b Cap. B. 24.
33, 31. & 33. c 1 Reg. 8. 27.
Ps. 115. tt>. &
17.
Cap. 9. 19.
148. 4.
v Esod. 32. 34. d Fac. 14. 19.
& 33. 1.
Esod. 19. 5.
z Mic. 6. 8.
Vs. 24. 1.
y Cap. 6. 13.
e Cap. 4. 37.
24.

/ Vede Lev. 26. |
41.

Cap. 30. 6.
Ier. 4. 4.
Rom. 2. 28, 29.
Col. 2. 11.
g Cap. 9. 6, 13.
h los. 22. 22.
Ps. 136. 2.
Dan. 2. 47. &
11. 36.
t Apoo. 17. 14.
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& 19. 16.
j Cap. 7. 21.7.
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Rom. 2. 11.
Gal. i. 6.
Efea. 6. 9.
Col. 3. 25.
1 Pet. 1. 17.
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CAP. 10, 11.
şi văduvei, şi iubesce strâinulu, dându-î pane
19 şi vestminte. "Deci să iubiţi si voi pre străinii,
că străini aţi foştii in pămentulii Egiptului.
20 " De lehova, Dumnedeulu teu, să te temi, lui
singurii să-i servescî, şi ° de d'însulii să te ali21 pescî, şi *pe numele lui să j urî. «Eluaă-ţî
fie lauda ta, şi elii «ă-ţî fie Dumnedeulu teu,
r care a făcuţii pentru tine lucruri mari şi
înfricoşate, pre cari le-au vedutu ochii tei.
22 • Cu şepte-^ecî de suflete se pogorîră pă
rinţii tex la Egiptii, şi acumii le făcu lehova,
Dumnedeulu teu, ' ca stelele ceriului la mul11 ţime. Deci a îubesce pre lehova, Dumnede
ulu teu, şi * păzesce cele ce sunt cătră d'însulu de pâzitu, şi legile lui şi judecatele
lui şi ordinele lui in tote dilele.
2
Şi să recunosceţî astă-dî ; căci nu cu co
piii voştri vorbescu eu, cari nu sciu nimica,
şi nu vădură "certarea lui lehova, Dumne
deulu vostru, d mărirea sa, e mâna sa cea tare,
3 şi braţiulii lux celu intinsii ; / Şi semnele lui
şi faptele lui, cari le făcu elii in Egiptii,
lui Faraonii, regele Egiptului, şi in toţii pă4 mentulu lux; Şi câte a făcuţii elii ostei
Egiptenilorii, cailoru lorii şi carălorii lorii:
* cumu făcu elii să inunde apa Măreî Roşie
preste ei, cându ei vă urmăriră, şi lehova
5 l perdu până in diua de astă-di; Şi cele
ce făcu elii vouî in pustiiu, până ce ajun6 seraţi in loculii acesta ; Şi * ceea ce făcu
elu lui l intuim şi lui Abiramii, Hiloru lui
Eliabu, fixulu lui Rubenu, cându pămentulu
'şi deschise gura sa, şi pre ei 'î inghiţi îm
preună cu familiele loru şi cu corturile lorii
şi cu tote averile, cari le aveau ei, in medî7 loculii a toţii Israelulu. Că ' ochii voştri vedură tote lucrările lui lehova cele mari, cari
8 le făcu elu. Păziţi deci totu ordinulu care
vi-lii ordinii astă-ţlî, ca să vă •* întăriţi, şi să
intraţi, şi să luaţi in stăpânire pămentulu,
9 in care treceţi, ca să-lii luaţi ; Şi * ca dilele
vostre să fie multe in pămentulu, zpre care
lehova cu jurămentii l'a promisii părinţiloru
voştri, să-lii dee lorii şi seminţiei loru ; n pă
mentu, unde curge lapte şi miere.
10
Că pămentulu, in care mergi, ca sa iu
îex in stăpânire, nu este ca pămentulu Egip
tului, din care aţi eşitu, n unde tu semănă
tura ta o semenai, şi cu picîorulu o adăpaî
1 1 ca o grădină de legume ; ° Ci pămentulu in
care treceţi, ca să-lii luaţi in stăpânire, este
«Ler. 19. 33.
M.

• Cap. 6. 13.
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Lac. 4. 8.
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Cap. 7. 19.
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pămentu cu munţi şi cu văi, care din ploîa
ceriului se adapă ; Pămentu, de care lehova
Dumnedeulu teii portă grijă, f asupra căruia
ochii lui lehova, Dumnedeulu teu, privescu
ne'ncetatu, de la începutulu anului până la
sfârşitulu anului.
Şi va fi, dacă veţi * asculta de ordinele
mele, pre cari le ordinii voiiî astă-dî, T ca să
iubiţi pre lehova, Dumnedeulu vostru, şi
să-î serviţi din totă anima vostră şi din totu
sufletulu vostru; * Eu voiu da pământului
vostru ploiă la timpulu seu, 'ploiă timpuria
şi ploiă tărdiă, ca tu să-ţî poţi strînge grâulu teu, şi mustulii teii si oleîulu teii ; " Şi
voiu da erbă pe câmpurile tale pentru vitele
tale, ca tu să " mânânci şi să te saturi.
Păziţi-vă, zca nu anima vostră să se ainăgescă, şi voi să vă abateţi, şi să v serviţi
altoru deî, şi să vă prosterneţi înaintea lorii;
Şi atuncea «mânia lui lehova să se aprindă
asupra vostră, şi elii ° ceriulii să-lii inchidă,
ca să nu cadă ploiă, şi pămentulu să nu
dee venitulu seu, şi voi * curendu să vă perdeţî de pe pămentulu bunii, ce-lii dă vouî
lehova.
"Puneţi deci aceste cuvinte ale mele in
ânimele vostre şi in sufletele v6stre, şi le
d legaţi ca semne pe manele vostre, şi să vî
fie fruntarie înaintea ochiloru voştri; ' Şi cu
acestea învăţaţi pre fiii voştri, şi vorbesce
despre d'îusele, cându şedî in casă, şi cându
mergi pe cale, cândii te culci, şi cându te
scoli; ^Şi le scrie pe uşîoriî casei tale şi
pe portele tale: Ca • dilele vostre cumu şi
dilele fiiloru voştri să fie multe pe pămen
tulu, care lehova cu jurâmentu l'a promisii
părinţiloru voştri că-lu va da lorii, h câtii
varii jî dilele ceriului deasupra pământului.
Că de ' veţi păzi tote aceste ordine, pre
cari eu le ordinii vouî să le faceţi: dacă
veţi iubi pre lehova, Dumnedeulu vostru, şi
veţi âmbla in tote căile lui, .şi vă -1' veţi alipi
de d'însulu; Atuncea lehova va * alunga pre
tote aceste naţiuni de d'inaintea vostră, şi
voi veţi ! stăpâni naţiuni mai mari şi mai tari
decâtii voi. * Toţii loculii pe unde va călca
talpa piciorului vostru, alu vostru să fie : " de
la pustiiu până la Libanu, de la fluviu, fluviulu Eufratu, până la marea despre apusu
va fi cuprinsulu vostru. "Nimenea nu va pute
sta înaintea vostră; că f temere şi cutrer Cap. 10. 12.
> Cap. i1. ÎS.
c Cap. 4. 9, 10.
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murii de voi va pune lehova, Dumnedeulu
vostru, să fie preste totu pămentulu pe un
de veţi călca, 'precurmi a promisii vouî.
rEcce, eu astă- dî vi punu înainte şi binecuventare şi blăstemu : • Bine-cuventare, de
vetî asculta de ordinele luî lehova Dumnede
ulu vostru, cari le ordinii vouî eu astă-dî :
'Şi blăstemu, de nu veţi asculta de ordinele lui
lebova, Dumnedeulu vostru, ci vă veţi abate
de la calea, care o ordinii vouî eu astă-dî,
âmblându după alţi deî, pre cari nu-î cunosceţî.
Şi după ce lehova, Dumnedeulu teu, te
va aduce in pămentulu, in care intri ca sa-lu
iei in stăpânire, "bine- cuvântarea să o puni
pe muntele Garizimu, şi blăstemulii pe muntele Ebalu. Aceşti munţi au nu sunt din
colo de lordanu, d'inapoîa căîeî ce merge
spre apusulii sorelui, in pămentulu Cananeiloru, cari locuescii in câmpii, in dreptulu
Ghilgaluluî, " lungă stejarulu More ? z Că voi
treceţi lordauulu, ca să intraţi, şi să luaţi in
stăpânire pămeutulu, care lehova Dumne
deulu vostru 'Iu dă vouî ca să-lii stepâniţî, şi să locuiţi intr'însulu. Deci cău
taţi y ca să faceţi tute legile şi judecatele,
câte eu astă-dî vi le punu înainte.
Semnele de idololatriă să se perAă; Dumneifeă otăresce unit Im K, unde să i se închine.

12 " A CESTEA sunt legile şi judecatele, pre
j\_ cari să căutaţi a le tace in pămen
tulu, pre care lehova Dumnedeulu părinţiloru tei 'Iii dă ţie, ca să-lu stăpânescî in
b tote dilele câte veţi trăi pe acestu pământii.
2
c Să surpaţi tote locurile, unde naţiunile,
pre cari le veţi alunga, s'aii închinaţii deiloru lorii, d pe munţii cei înalţi, pe delurî, şi
3 supţii veri-ce arbore verde. Şi • să surpaţi
altarele loru, si să sfârimaţî stâlpii lorii, şi
închipuirile Astarteî lorii să le ardeţi cu
focii, şi chipurile deiloru loru să le tăiaţi,
şi să perdeţî numele loru din acelii locu.
4
f Nu aşa să faceţi voi lui lehova, Dumne5 deulu vostru ! Ci loculu care-lu va * alege
lehova, Dumnedeulu vostru, din tote seminţiele vostre, ca să-şî pună numele luî acolo,
acesta locuinţă a sa să cercetaţi, şi acolo
6 să veniţi; Şi h acolo să aduceţi olocaustele
vostre, şi sacrificiele vostre, şi ' decimile vo
stre şi darurile rădicate ale mâneloru vostre,
şi voturile vostre şi darurile vostre de bună-voîă, şi cele ânteiu-născute ale vaeeloru
q Esod. ÎS. 27.
r C«p. 30. 1, 15,
19.
t C«p. 28. t.
t Cap. 28. 15.
u Cap. 27. 12,

ia.
lot. 8. 88.
• Fac. 18. «.
Jude. 7. 1.

x Cap. 9. 1.
Ion. 1. H.
v Cap. 6. 32. &
12. 32.
—
CaptM 1».
a Cap. 8. 1.
6 Cap. 4. 10.
1 Reg. 8. 40.

c Esod. 34. 13.
Cap. 7. 5.
d 2 Reg. 16. 4.
& 17. 10, 11.
Ier. 3 6.
< Num. 33. 52.
Jude. 2. 2.
/Vera. 81.
g Veri. 11.
Cap. K. 2.

vostre şi ale oilorii vostre. Şi j acolo să
mâncaţi înaintea lui lehova Dumnedeulu vo
stru ; şi .* să ve bucuraţi voi şi familiele
vostre de totu lucrulu mâneloru vostre, cu
care lehova Dumnedeulu vostru v'a binecuventatu.
Să nu faceţi aşa, precumii facemii noi
astă-dî aicea, ' fie-care totu ce este drepţii in
ochii şei. Că până acumu încă n'aţî ajunsu
in repausulu şi moscenirea pre care lehova
Dumnedeulu vostru v'o dă. Deci după ce
m veţi trece lordanulu, şi veţi locui pămen
tulu, care lehova Uumnedeulu vostru vi-lu
dă de moscenire, şi elu vî va da repausu de
toţi neamiciî voştri de jurii imprejuru, încâtu să locuiţi in siguranţă; Atuncea voi in
" loculu care lehova Dumnedeulu vostru şi-lu
va alege, ca să facă să locuescă numele
seu acolo, să aduceţi tote câte eu vî ordinii:
olocaustele vostre şi sacrificiele vostre, de
cimile vostre, şi darulu rădicata alu inâueloru vostre, şi tote cele maî alese din vo
turile vostre, pre cari le-aţî votaţii luî le
hova; Şi vă "bucuraţi înaintea luî lehova,
Dumnedeulu vostru, voi şi fiii voştri, şi fe
tele vostre, şi servii voştri, şi servele vostre,
şi Levitulu, care este iu lă-întrulu porţelorii
vostre; că 'elii n'are parte nici moscenire
cu voî.
« Feresce-te, ca olocaustulii teu să nu-lu
aduci in verî-ce locu ce vei vede ; r Ci in
loculu, care lehova 'Iu va alege întru una
din seminţiele tale, acolo să aduci tu olo
caustele tale, şi acolo să faci toţii ce eu 'ţi
ordinii.
Totuşi * dupre totă pofta sufletului teu
poţi junghia şi mânca carne in tote portele
tale, dupre bine-cuventarea luî lehova, Dum
nedeulu teu, care o dă ţie ; ' celu necuraţii
ca şi celu curaţii potu să mânânce, "ca şi
acumu cea de căprioră şi cea de cerbii. " Numai sângele să nu-lu mâncaţi; pe pămentu
să-lu vărsaţi ca apa.
Tu nu vei pute mânca intre portele tale
decirnea grâului teu, nici a mustului teu,
nici a oleîuluî teu, nici ânteiii-născutele
vaeeloru tale şi ale oiloru tale ; nici verî-unulu din voturile, pre cari le-aî votaţii, nicî
darurile tale de bună-voîă, nicî darulu rădi
caţii ala mâneloru tale ; x Ci să mănânci pre
acelea înaintea luî lehova, Dumnedeulu teu,
in loculu care-lii va alege lehova, Dumne
deulu teu, tu şi fiîulu teu, şi fiica ta, şi ser-

los a. 27.
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vulu tea, şi serva ta, şi Levitulu care este
in lă-întrulu porţelorii tale ; şi să te bucuri
înaintea luî lehova Dumnedeulu teu de toţii
la ce aî pusu manele tale. y Feresce-te, ca
pre Levitu să nu-lu părăsescî câtu veî trăi
io pămentulu teii.
Cândâ lehova Dumnedeulu teu 'ţî va lărgi
hotarulu, * dupre cumii a promisii ţie, şi tu
veî dioe: Voiii să mânâncu carne, fiindiică sufletnlu teii doresce să mănânce carne;
atuncea dupre totă pofta sufletului teii poţi
mânca carne. Dacă loculu acela, pre care
lehova Dumnedeulu teu 'Iii va alege ca să
pună numele seu acolo, va fi pre departe
de tine, atuncea junghiă din boii teî şi din
oile tale, pre cari lehova le-a daţii ţie, cumii
ţî-amu ordinatu eii; şi mănâncă in portele
tale dupre totă pofta sufletului teu. Dară
numai aşa să o mâncaţi, ° cumii se mănâncă
acumw căpriora şi cerbulu; celîi necuraţii
şi celu curaţii asemenea o potu mânca. * Decâtu feresce-te, • ca sângele să nu-lu mănânci,
că sângele este sufletu, şi sufletulu să nu-lii
mânâncî cu carnea impreună ; Să nu-lu mânanei; pe pâmentu să-lii tornî ra apa. Să
nu-lu mânâncî ; d ca să fie bine ţie şi fiilorii
teî după tine, • de veî face ce este drepţii in
ochiî luî lehova.
înse f cele consacrate ale tale şi e voturile
tale să le redicî, şi să le aduci la loculu,
pre care lehova 'Iu va alege; Şi Asă sa
crifici olocaustele tale, carnea şi sângele,
pe altarulu luî lehova, Dumnedeulu teii ; şi
sângele sacrifici eloru tale să se verse pe
altarulu luî lehova, Dumnedeulu teii; eru
carnea să o mânâncî.
Păzesce şi ascultă tote aceste cuvinte,
cari le ordinii ţie ; ' ca să fie bine ţie şi fiiloru teî după tine in eternii; făcendii tu ce
e buuu şi drepţii in ochii luî lehova, Dum
nedeulu teii.
După ce •> lehova, Dumnedeulu teii, d'iuaintea ta va fi sterpitu naţiunile, la cari
mergi ca să le alungi de d'inaintea ta, şi
după ce le veî fi alungaţii, şi pămentulu lorii
'Iii vel locui ; Feresce-te, * ca să nu fii prinşii
in cursă, urmându-li lorii, după ce eî fură
stârpiţi d'inaintea ta; şi să nu cerci dupre
deil lorii, dicendu: Cumu serviră naţiunile
aceste deiloru lorii, aşa voiii face şi eu. ! Tu
să nu fac» aşa luî lehova Dumnedeulu teu;
că aceştia făcură deiloru loru totă urîcîunea, totă ce uresce lehova; că el m chlaru şi

r c*p- K- fi Fac. 15. 18. &
M. 14.
E*od. U. 14.
Cap. 11. 14.
4 19. 8.
• V«n. 15.
t Von. 16.
c Fac. 9 4.
UT. 17. 11,

14.
d Cap. 4. 40.
ba. 3. 10.
c Eaod. 15. 26.
Cap. .13. 18.
1 Bag. 11.33.
/Nmn.5. 9,10.
& 18. 19.
q 1 Şam. 1. îl,
Si, 24.

h Lev. 1. 5, 9,
13. & 17. U.
i Veni. 95.
j Eiod. 83. 83.
Cap. 19. 1.
Io». 83. 4.
k Cap. 7. 16.
J Vers. 4.
Lor. 18. 3,28,
30.

s Beg. 17. 15.
m Lev. 18. 21.
k 80. 2.
Cap. 18. 10.
Ier. 32. 35.
Ezec. 83. 37.
n Cap. 1. 8. &
13. 18.
Io». 1. 7.
Prov. 30. 6.
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pre fiii loru şi pre fetele loru le arseră cu
focii deiloru loru. Toţii cuventulu ce vî or- 32
dinu, căutaţi sâ-lu faceţi; n nu-î adăugi, şi
nu-î scade.
Legi contra idololatriei ţi a fapteloră PSgânilorU;
Regule pentru mâncare.

DE se va scula intre voî profeţii seu "visătorii de vise, * care înaintea ta va face
sein 11 u şeii minune ; Şi e semnulii şi minunea
de s'aru implini, despre care ţî-a vorbiţii,
cându a disii: Să mergemii după alţî deî,
pre cari tu nu-î cunoscî, şi să ne iuchinămu
loru! Să nu asculţi de cuvintele acelui
profeţii şeii acelui visătorii ; ca lehova, Dumnedeulii vostru, ve d cercă pre voî, ca să afle,
dacă voî iubiţi pre lehova Dumnedeulu vos
tru din totă anima şi din toţii sufletulu. Voî
luî lehova, Dumnedeulu vostru, ' să urmaţi, şi
de elu să ve temeţi, şi ordinele luî să le păziţi,
şi vocea luî să ascultaţi, şi luî să-î serviţi, şi
'de d'însulii să ve alipiţi. Şi "acelii profeţii
seu acelu visătorii să se omore; fiindu-că a
învăţaţii abatere de la lehova, Dumnedeulu
vostru, care v'a scoşii pre voi din pămentulu
Egiptului, şi v'a rescumperatii din casa ser
vitutii, şi fiindu-că elii a căutaţii să te smomescă din calea, pre care lehova Dum
nedeulu teii ţî-a ordinatu, ca să âmblî pe
d'însa; *şi aşa să curaţi reulu din inedîloculu teii.
* Dacă fratele teii, fiîulu mumei tale, şeii
fiîulu teu, seu fiica ta, seu > femea sinului
teu, seu amiculu teii, pre * care-lu îubescî ca
sufletulu teii, te va îndemna in secreţii, dictodu: Să mergemu şi să ne închinămu altoru deî, pre cari tu nu-î cunoscî şi nici
părinţii teî; D'intre deiî poporelorii, cari
sunt in prejurulii vostru, aprope de tine seu
departe de tine, de la o margine de pămentu până la altă margine a pămentuluî;
Tu să l nu te invoescî cu d'însulu, nici să-lii
asculţî, nici ochîulu teu să-lii cruţe, nici
să-ţî fie milă de <finsulă, nicî să-lu ascundî; Ci msă-lu omorî pre elii: "mâna ta să
fie cea d'ânteiu asupra luî, ca să-lii omorî;
şi pe urmă mâna poporului intregii. Cu petre să-lii ucidî ; căci a cercatii să te smomescă de la lehova Dumnedeulu teu, ca
re te-a scosu din pămentulu Egiptului, din
casa servitutii; Ca "toţii Israelulu să audă, şi să se temă, şi să nu mai facă acestu
lucru reii in medîloculii teu.
Apoc. 88. 18.
Oapulu 13.
a Zech. 10. 8.
6 Mat. 84. .'!.
8 The». 8. 9.
e Vede Cap. 18.
88.
lor. 88. 9.
Mat. 7. 88.

.' Cap. 8. 2.
Vede Mat. 84.
24.
1 Cor. 11. 19.
8 Thei 8.11.
Apoc. 13. 14.
e 8 Ros;. 83. S.
8 . i , n ,. 84. 31.
/Cap. 10. 80.
i; 30. 80.

g Cap. 18. 80.
Ier. 14. 15.
Zech. 13. 3.
h Cap. 17. 7. &
82. 21, 28, 84.
1 dor. 5. 13.
i Cap. 17. 8.
j Vede Pac. 16.
Cap. 88. 54.
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Prov. 5. 80.
Mic. 7. 5.
k 1 Şam. 18. 1,
3. & 20. 17.
l Prov. 1. 10.
m Cap. 17. 5.
n Cap. 17. 7.
Fapt. 7. 58.
o Cap. 17. 13. t
19. 80.

166
12

DEUTERONOMULtr.

p Gândii vei audi intr'una din cetăţile
tale, pre cari lehova Dumnedeuhi teu le
13 dă ţie ca să locuescî acolo, dicendu-«e: 6menî înrăutăţiţi « eşiră din medîloculu vostru,
cari pre locuitorii cetăţii lorii 'î r smomiră,
dicendu : * Să mergemu, şi fia ne inchinămu
14 altoru deî, pre cari nu-î cunosceţî; Atuncea
caută, şi cerceteză bine, şi intrebă cu de
amănuntulii; şi dacă e adevăraţii, şi lucrulii
întemeiaţii, că acesta urîcîune s'a intemplatu
15 in medîloculu teu; Tu pre toţi locuitorii
cetăţii aceleia să-î baţi cu ascuţitulu săbiei;
'perdend'o cu totulu şi totu ce este intr'însa, chiaru şi vitele lorii, cu ascuţitulu
16 săbiei. Şi totă prada ei să o strîngi in
medîloculu pieţei; şi cu focii să "arqlî de
toţii cetatea şi tote prădele ei lui lebova
Dumnedeulu teii; şi ea in perpetuu să fie
17" movilă, şi să nu se mai rezidescă. Şi z ni
mica din acelu blăstemu să nu se lipescă
de mâna ta: ca lehova să se y întorcă de la
îutimea mâniei sale, şi să-şî arete îndurare
cătră tine, şi să i se facă milă de tine, şi
să te îmmulţescă, "precumii s'a juraţii pâ18 rinţiloru tei; De vei asculta de vocea lui
lehova, Dumnedeulu teii, ° şi vei păzi tote
ordinele lui, câte ţi le ordinii eii astă-dî,
fi vei face ce este drepţii in ochii lui le
hova Dumnedeulu teu.
14 ° T?^ 'u* Ienova Dumnedeulu vostru sunteţi ;
J7 * să nu vî faceţi crestături, nici să vă
2 radeţî intre ochii voştri pentru inortu. " Că
poporu sânt escî tu lui lehova, Dumnedeulu
teii, şi lehova pre tine te-a alesu d'intre
tote poporele cari sunt pe faţa pământului,
ca să-î fii poporu deosebita.
34
d Urîcîune să nu mâncaţi. * Acestea sunt
vitele, pre cari le puteţi mânca: boi, oi şi
5 capre; Cerbii şi căprioră, şi ciută şi ga6 zelă, şi girafa, uni-cornu, camelopardii; Şi
totă vita ce are copite despicate in duoe,
cari rumegă intre vite, pre aceste le puteţi
l mânca; Eru acestea să nu le mâncaţi din
cele ce rumegă, seu din acele ce au copite
despicate: cămila şi epurele şi vaberulu;
că ele rumegă, dară copitele nu le au des8 picate, necurate să fie vouî : Şi porculu ;
că copitele le are despicate, dară nu ru
megă, necuraţii să fie vouî ; din carnea lorii
să nu mâncaţi, * şi de stervulu lorii să nu
vc atingeţi!
9
e Acestea le puteţi mânca din tote câte
suni 111 apa. ioiu ce are anpi şi soiyi pu
ii 109.22. ll,etc.
Jndc. 20. 1, 1.
g 1 loan 1. 19.
Iada 19.
r 2 Reg. 17. 11.
- Vers. 1, 6.
( Eaod. 11. 20.
Io«. «. 17,11.
u Io». 6. 14.

teţi mânca. Dară toţii ce nu are aripi nici
soldî să nu mâncaţi ; necurate să fie vouî.
Tote paserile cele curate le puteţi mânca.
*Şi acestea sunt, precari nule puteţi mânca:
aquila, gripulu şi ph'tulu; Şi vulturulu, şi
uliulu şi gaia dupre felulu seu ; Şi totu
corbulii dupre felulii seu ; Şi struţulii şi
buhurezulu, şi cuculu, şi curuîulii dupre fe
lulu seu; Şi bufniţa şi ibidele şi cignulii;
Şi pelicanulu, şi porfirionele şi mergulu ;
Şi cocostărculii, şi cherodionele dupre felulu
şeii, şi pupuza şi liliaculu. Şi toţii 'teretorulu ce sboră necuraţii să vî fie, Jsă nu
se mănânce. Eru tote paserile curate le puteţi mânca.
* Să nu mâncaţi din nici o mortăciune; străinului, care este in lă-întrulu porţeloru tale,
poţi să-î dai ca să mănânce ; şeii să-î viudă
străinului ; l că tu escl poporu sânţii lui le
hova. Dumnedeulu teii. " Să nu ferbî îedulii
in laptele mumei sale.
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Legi pentru facinii; mi ni n. ertarei; ânteiit-născutele vitelorA.

Din anu in anii n să-ţî decimezi totu venitulu semănătureî tale, ce ese din ogorulu
teii. ° Şi să mănânci înaintea lui lehova,
Dumnedeulii teii, in loculu ce-şî 'Iii va alege elu ca să facă ca numele seu să locuescă acolo, decimea din grâulu teii, din
in ustii In teu şi din oleîulu teu, şi p ânteiu-născutele vaceloru tale şi ale oilorii tale ;
ca să înveţi a te teme de lehova Dumne
deulu teii in tote dilele.
Şi dacă calea va fi pre departe, ca tu
pre acestea să nu le poţi duce aco/o, * tiinducă loculu care şi-lu va alege lehova Dumneijriilii teu, ca să-şî pună numele şeii acolo,
va fi pre departe de tine, (că lehova Dumne
deulu teu aşa te va bine-cuventa ;) Atuncea
prefă-le in argintii, si argintulu legă-lu bine.
le'-lu in mâna ta, şi mergi la loculu ce le
hova, Dumnedeulu teii şi-lu va fi alesu;
Şi argintulu dă-lu pe toţii ce poftesce sufletulu teu: boi şeii oi, vinii seu oiţă bău
tură imbătătore, seu orî-ce poftesce sufletulu teu ; r şi mânâncâ acolo înaintea lui le
hova Dumnedeulu teii, şi te veselesce, tu şi
casa ta. Şi pre 'Levitulu ce este in lă-întrulâ
porţeloru taie să nu-lu părăsescî, că ' elu
n'are parte nici moscenire cu tine.
"La sfârşitulii anului alu treilea să scoţi
toie i,iecimiie vemiuiui teu uiu auuiu autia,

e IOB. 8. 28.
b Lov. 19. 28. |
Fapt. 10. 18, j Vede Lev. 11.
88. 14.
Isa. 17. 1. & •a Cap. 18. 15,
& 21. 5.
14.
81.
25. 2.
« Lev. 11.8, eto. k Lev. 17. 15.
28, 82.
Ier. 16. 6. &
—
/Lev.
11.
86,
fer. 49. 8.
41. 6. ft 47. fi.
& 88. 8.
87.
x Cap. 7. 26.
1 The». 4. 13.
Ezec. 4. 14.
Capalu U.
Io». 6. 18.
g Lev. 11. 9.
e Lev. 80. 26.
I Vere. '8.
y loi. 6. 16.
Cap. 7. 6. * A Lev. 11. 18. mEsod. 23. 19.
a Rom. 8. 16. *
• Lev. 11. 80. •
i Fac. 28. 17. &
9. 8, 16.
88. 18, 19.
& 34. 16.
Gal. 8. 16.
16. 4, M. &
d Ecee. 4. 14.

22
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24

25

26

27
28

n Lev. 17. 30. r Cap. 12. 7, 18.
ft 86. 11.
Cap. 12. 6,17.
Neem. 10.37. • Cap. 18. 11,
o Cap. 12. S, 6,
18, 19.
1 Num. 18. 20.
7, 17, 18.
Cap. 18. 1, ».
p Cap. 15. 19,
u Cap. 26. 13.
20.
7 Cap. 12. 21.
Amot. 4. 4.

CAP. 14, 15, 16.
şi să le puni in lă-întrulu porţeloru tale.
29 • Atuncea să vină Levitulii, (că * elu n'are
parte nici moscenire cu tine,) şi străinulu şi
orfanulu, şi veduva, cari sunt in lă-întrulu
porţeloru tale; şi să mânânce şi să se sa
ture; pentru-ca » lehova Dumneţleulu teii să
te bine-cuventeze intru tote lucrările mânelorii tale, cari le faci tu.
N45 T A sfârşitulu ° fie^căruia^alu jeptelea_anu
2 LJ să faceţi ertare. Şi ertareă se~vă~face
aşa: Totu creditorulii să erte împrumutulu
datu apropeluî seu; să nu-te ceră de la apropele şeii şi de la fratele seu; că s'a pro3 chîămatu ertarea lui lehova. * De la străinii
poţi cere; dară ceea ce vei ave la fratele
4 teu, aceea să erte mâna ta; Ca intru tine
să nu fie nici unii săracii ; e că lehova te va
bine-cuventa in pămentulu, pre care lehova
Dumnedeulu teu 'Iu dă ţie ca să-lii stepâ5 nescî de moscenire. Numai d de veî asculta
de vocea luî lehova, Dumnedeulu teii, şi veî
căuta să facî tote ordinele, câte-ţî ordinii
6 eu astă-dî. Că lehova Dumnedeulu teii te
va bine-cuventa, cumu ţî-a promisu, şi "tu
veî imprumuta multe popore, dară tu nu te
veî imprumuta; şi-^tu veî domni preste multe
popore, dară preste tine ele nu voru domni.
7
De va fi intru tine unii nevoiaşii d'intre
fraţii tei, in una din cetăţile tale, iu pământulii teu, care-lii dă ţie lehova Dumne
deulu teu, * tu să nu-ţî învertoşezî anima ta,
nicî să-ţî închidî mâna ta de cătră fratele
8 teu celii nevoiaşii. * Ci să-î deschidî mâna
ta, şi să-lu impnimuţî cu atâta câtu 'i va fi
de ajunsu la nevoia luî, in care se află.
9 Feresce-te să nu fie in anima ta acelu cugetu înreutăţitu, ca să dicî: Se apropia anulu alu şeptelea, anulu ertărei ; şi ' ochîulu
teu să fie reii in contra fratelui teii celui
nevoiaşii, încâtu să nu-î dai, şi aşa •'elii să
strige asupra ta câtră lehova, şi * pecatu să
10 aibi. Ci să-î dai, şi 'să nu-ţi pară rău in
tru anima ta, cându 'î daî ; că m pentru ace
sta te va bine-cuventa lehova Dumnedeulu
teu intru tote lucrările tale, pe cari veî pune
11 mânată. Că "nevoiaşii nu voru lipsi din
pămentulu teu; de aceea eu ordinu ţie, dicendu: Deschide mâna ta fratelui celui ne
voiaşii şi săracii din pămentulu teu.
12
° Dacă din fraţii tei, Ebreii seu Ebreâ, se
va vende ţie, şi-ţî va servi şese anî; atunci
intr'alu şeptelea anu sâ-lti laşi de la tine.
13 Şi cându 'Iu veî lăsa să se ducă liberii de
t C«p. 26. li.
t Ver». *7.
Cap. K. 18.
1 Cap. 15. 10.
PTOT.S. 9,10.
Vede IUI. 3.
10.
Qqwlu ÎS.
a bod. U. ». *

b
e
d
e

XS. 10, U.
Lav. 25. 8, 4.
Cap. 31. 10.
Ier. M. U.
Veda Cap. ?3.
80.
Cap. 28. 8.
Cap. 88. 1.
Cap. 88. 12,
44.

/ Cap. 28. 1».
Prov. 22. 7.
.,• 1 loan. 3. 17.
k I-ev. 25. 35.
Mat. 5. 42.
Lno. 6. 34, 35.
i Cap. 28. 54,
56.
Prov. 23. 6. i
88. 82.

Mat. 20. 15.
j Cap. 24. 15.
k Mat 25.41,42.
l 2 Cor. 9. 5, 7.
m Cap. 14. 29. &
24. 19.
Pi. 41. 1.
Prov. 22. 9.
n Mat. 26. 11.
Maro. 14. 7.
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la tine, să nu-lu. laşi cu mâna golă. d darii
să-î daî din turmele tale şi din aria ta şi
din tesculu teii; tu să-î dai din aceea, cu ce
lehova Dumnedeulu teii te-a f bine-euv6ntatu
pre tine. Şi-ţî * adă aminte, că servii ai foştii
in pămentulu Egiptului, şi lehova Dumne
deulu teu te-a rescumperatu; pentru aceea
'ţî ordinu eii lucrulu acesta astă-dî.
Şi cându s'aru intempla, r ca elu să dică
cătră tine: Eu nu voiii să esu de la tine,
fiindii-că elu te iubesce pre tine şi casa ta,
că 'î este bine cu tine ; Atuncea să iei sula,
şi s'o străpungi prin urechia sa şi prin uşa
ta, şi atvncea va fi ţie servii pentru totiidea-una; aşa să facî şi servei tale. Să nu-ţî
pară reii, cându 'Iu veî lăsa să se ducă li
berii de la tine, căci elii ţî-a serviţii şese
anî, * induoitulii simbriei a unui năimiţii, si
lehova Dumnedeulu teii te va bine-cuventa
intru tote câte veî face.
'Totu ânteiu-născutulu, ce se va nasce
din vacele tale şi din oile tale, masculii,
să-lii sânţescî luî lehova, Dumnedeulu teii.
Să nu lucrezi cu ânteiu-născutulu vaceî tale,
nicî să nu tundî ânteiu-născutulu oilorii tale.
"înaintea luî lehova Dumnedeulu teu să-lu
mănânci, tu şi casa ta in toţii anulu, in loculii care lehova şi-lu va alege.
" Eru dacă intr'însulu va fi ce-va defectii,
şchiopii şeii orbii, orî-ce defectu reu, atuncea
să nu-lu sacrifici luî lehova, Dumnedeulu
teii. In lâ-iutrulii porţeloru tale să-lu mânâiicî; zcelu necuraţii ca şi celu curaţii, 'lupote
mânca, cumii se mănâncă acumu căpriora şi
cerbulu. » Numai sângele luî să nu-lu mânanei; pe pămentii să-lu verşi ca apa.
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Serbătorile de fie-care anii.

"PĂZESCE «luna luî Abibu, şi serbeză pa! scele luî lehova, Dumnedeulu teii; că
*in luna Abibii te-a scoşii lehova Dumne
deulu teu din Egiptu " ndptea. Şi sacrificâ pascî luî lehova Dumnedeulu teu, oî şi
dboi, in 'loculu, pre care lehova Dumnedeulu
teii 'Iu va alege ca acolo să pună numele
şeii. ^ Cu pasă să nu mănânci dospiţii; septe
dile să mănânci cu ele azimă, pânea mtristăreî; că cu îuţelă ai eşitii tu din pămen
tulu Egiptului; pentru ca să-ţî aduci aminte
de diua eşireî tale din pămentulu Egiptului
in tote dilele vieţeî tale. »Şi dospiţii să nu
se vecia la tine in toţii cuprinsulu teu şepte
dile, *nicî din carnea, care veî junghia-o tu
loan. 12. 8.
o Enod. 21. 2.
Lev. 25. 39.
Ier. 34. 14.
p Prov. 10. 22.
o Cap. 5. 15. &
16. 12.
r E>od.2l. 5,6.
« Vede Iţa. 16.
14. & 21. 16.

t Eeod. 13. 2. &
34. 1».
Lev. 27. 26.
Num. 3. 13.
u Cap. 12. 5. 6,
7, 17.&14.23.
& 16. 11, 14.
ti Lev. 22. 20.
Cap. 17. 1.
x Cap. 12. 15,

28.
y Cap. 12. 16,
23.
Ozpulu U.
a !•;-...!. U. 1,
ete.
h Esod. 18. 4. &
81. 18.
e E|od. U. 29,
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d Num. 28. 19.
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/E«od. 18. 15,
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18.
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h K-.i.l. 12. 10.
A 94. 25.
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sera in diua cea d'ânteiu, să-ţî remână ce5 va preste nopte pe demâneţă. Tu pascele
nu le veî pute sacrifica iu verî-care din ce
tăţile tale, pre cari lehova Dumnedeulu teu
6 'ţi o dă; Ci in loculu pre care lehova Dum
nedeulu teu 'Iu va alege, ca să facă să locuescă numele şeii într'însulu, acolo să sa
crifici tu pascele, ' sera, la apusulu soreluî,
tocmai iu timpulu cându eşişî din Egiptu.
7 Şi să le i ferbî şi să le mănânci * in acelîi locu,
care-lu va alege lehova; şi demâneţa să te
8 întorci, şi să te duci la corturile tale. Şese
dile să mânâncî azime, eru ' in diua a şeptea să jie eşirea din serbătorea lui lehova,
Dumnedeulu teu; să nu faci nici unu lucru.
9
m Şepte septemâni să-ţî numeri ; de cându
veî incepe secerea holdei, să începi a nu10 mera şepte septemâni. Şi să serbezi ser
bătorea septemâueloru lui lehova, Dumne
deulu teii, cu darii de bună-voîă câtii 'ţi
dă mâna, " dupre cumu te va fi bine-cuven1 1 tatu lehova, Dumnedeulu teii. Şi ° să te bu
curi înaintea lui lehova, Dumnedeulu teii,
tu şi fiîulu teu, şi fiica ta, şi servulu teii,
şi serva ta, şi Levitulu care este in lă-îutrulu porţeloru tale, şi străinulii, şi orfanulii,
şi văduva, cari sunt in medîloculu teii, in
loculu pre care lehova Dumnedeulu teii 'Iu
va alege ca să Iacă să locuescă numele
12 seu acolo. pŞi-ţî adă aminte, că ai foştii
servu in Egiptu; şi păzesce şi fă legile aceste.
13
'Serbătorea corturiloru să o serbezi şepte
âile; după ce veî fi adunaţii din aria ta, şi
in tesculu teii. Şi r te bucură in serbăto
rea ta, tu şi fiîulu teu şi fiica ta şi servulu
teii şi serva ta, şi Levitulu, străinulii şi orfanulu, şi văduva, cari sunt in lă-întrulii
1 5 pprţeloru tale. * Şepte dile să serbezi ser
bătorea acesta lui lehova, Dumnedeulu teii,
in loculu care-lu va alege lehova; că lehova
Dumnedeulu teii va bine-cuveuta pre tine
intru toţii venitulii teu şi intru tote lucră
rile rnânelorii tale; deci veselii să fii.
16
'De trei ori in anii să se arete toţii însulii de partea bărbătescă înaintea lui le
hova, Dumnedeulii teii, in loculu care-lu va
alege; in serbătorea azimelorii, in serbăto
rea septămânelorii ^i in serbătorea corturi
loru ; dară " niminea să nu se arete înaintea
17 lui lehova cu mână golă; Fie-care cu dai Esod. 12. li.
j Egod. 12. 8,19.

F«pt. 2. i.
B Veni. 17.
1 Cor. 16. i.
o Cap. 12. 7, 12,
18.
Var*, li.
p f «(i. 15. 15.
q isixl. 23. 16.
Le r. 23. 34.
Nra. 29. 12.
r N( um.8.9, otc.
• L- v.23.S9,40.
Nurj. 28. 26. t E ,od. 23. 14,

2 Cron. 35. 13.
k 2 Reg. 23.23.
Ioan2. 13,23.
i 11. 55.
{ Esod. 12. 16.
& 19. 6.
Lev. 23. 8.
m Egod. 23. 16.
& 34. ti.
Lev. 23. 18.

17. & 34. 23.
u Esod. 23. 15.
& 34. 80.
« Vers. 10.
x Cap. 1. 16.
1 Cron. 23.4.
& 26. 89.
2 Cron. 19.5,
8.
y Esod. 28. 2, 6.
Lev. 19. 15.
z Cap. 1. 17.
Prov. 84. 83.

rulu, care'I va da mâna, " dupre bine-cuventarea lui lehova Dumnedeulu teii, care o
va da ţie.
Administrarea legeî ; detoriele judecătorilor» şi ah
regiloră.

x Judecători şi diregetorî să-ţi puni in tote 1 8
portele tale, pre cari lehova Dumnedeulu teu
are să ţi le dee in seminţiele tale, ca aceia
să judece poporulu cu judecată dreptă. »Să 19
nu strîmbătăţescî judecata; * să nu cauţi la
faţă, " nici să Iei daruri ; că darulu orbesce
ochii înţelepţiloru, şi întorce cuvintele eeloru drepţi. Să urmărescî dreptatea, ca sa 20
6 trăescî, şi să stăpânesc! pămentulu, pre care
lehova, Dumnedeulu teu, ţi-lii dă.
c Să nu-ţî plantezi dumbravă, nici veri-unu 21
arbore lungă altarulii lui lehova, Dumnedeulu
teu, care ţi-lii veî face. d Nici să-ţî înalţi ven-ce 22
stâlpii ce urăsce lehova, Dumnedeulu teu.
SA nu " sacrifici lui lehova, Dumnedeulu teii, 17
nici bou nici oie, care să aibă vr'unu
defectu seu verî-ce lucru rău; că urîcîune
este acesta lui lehova, Dumnedeulu teii.
6 De se va afla in medîloculu teii in vre- 2
una din portele tale, cari lehova, Dumne
deulu teii, ţi le va da, bărbaţii seu femeă,
care să facă ce este reu in ochii lui lehova,
Dumnedeulu teii, c călcându legămentulii lui ;
Şi mergendu se va închina la alţi deî, şi 3
se va prosterne înaintea lorii : d soreluî, luneî,
şeii la totă oştirea ceriului, ' ceea ce eii n'amu
ordinatu: •''Şi acesta se va spune ţie, şi tu 4
vel audi; tu cerceteză bine, şi de °ste ade
văraţii, dacă lucrulu este intemeîatu, ţ ' acesta
urîcîune s'a făcuţii in Israelu ; Atuncea pre 5
acelii bărbaţii şeii pre acea femeă, care va
fi făcuţii acesta faptă rea, scote-lii afară la
portele tale, fie bărbaţii fie femeă, g şi-lu ui cide cu petre, ca să moră.
A Dupre spusa a diioî marturi seu a trei\ 6f
! marturî să se omore cela vinovaţii morţii. Y.
Niminea să nu se omore dupre spusa unui / \
marturu. •' Manele marturilorii să fie ceTe ' 7
d'ântăiu asupra lui, ca să-lu omore, şi ma
nele poporului intregii mai pe urmă. Şi
aşa J să curaţi reulu din medîloculu teii.
* Gândii ţi se va pare greu forte de jude- 8
i catii o causă, l intre sânge şi sânge, intre certă
| şi certă, intre rană şi rană, seu alte lucruri
de judecată in portele tale, atuncea scolă-te "şi
sui-te la loculu, ce lehova, Dumnedeulu teu,

a Ksod. 23. 8.
Cajmlu 27.
Prov. 17. 23.
Ecol. 7. 7.
a Cap. 15. 21.
b Ezec. 18. 5, 9.
Mal. 1. 8, 13,
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1 Reg. 14.15.
o Cap. 13. 6.
& 16. 33.
e los. 7. 11, 15.
2 Reg. 17. 16.
& 23. 16.
& 21. 3.
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Jude. 2. 20.
8. Cron. 83. 3.
2 Reg. 18. 12.
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Osea 8. 1.
d Cap. 4. 19.

Iov 31. 26.
« Ier. 7. 22, 23,
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38. 36.
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los. 7. 25.
A Kum. 3:>. 30.
Cap. 1». 15.

Hat. 18. 16.
MaL 2. 7.
loan. 8. 17.
( VedeEsod.21.
2 Cor. 13. 1.
13, 20, 22, 88.
1 Tim. 5. '19. • & 22. 2.
Ebr. 10. 28.
N«m. 35. 11,
i Cap. 13. 9.
16, 19.
Fapt. 7. 58.
Cap. 19. 4, 10.
j Ver». 18.
11.
Cap. 13. 5. & m Cap. 12. 5. fc
19. 19.
19. 17.
k 2 CroD. 19. 10.
Pi. 188. 5.
Hag. 2. 11.
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CAP. 17, 18.
9 'Iu va fi aleşii; Şi "vino la preuţiî, cei din
Leviţî, şi • la judecătorulu, care va fi in acele dile, şi-î intrebă ; p şi eî vorii spune ţie
10 hotărîrea legeî. Şi tu să faci dupre hotărirea ce eî 'ţî voru spune din loculu, ce lehova 'Iu va fi aleşii; şi tu caută să faci
11 tote, precurmi te vorii învăţa eî. Să faci
dupre legoa, care eî te voru inveţa, şi după
judecata, care eî 'ţî voru spune, să nu te
abaţi de la hotărîrea, care eî 'ţî voru spune,
12 nici la drepta nicî la stânga. Şi * bărbatulft care s'aru încumăta să uu asculte de
preutulu r ce stă acolo servindu luî lebova,
Dumnedeulu teii, nicî de judecătorii, bărbatulu acela să se omore, * şi aşa să curaţi
1 3 reulu din Israelii ; ' Ca toţii poporulii să
audă, şi să se temă, şi să nu se mai încumăteze.
14
După ce vei veni in pămentulii, ce lehova, Dumnedeulii teu, ţi-lu dă, şi-lii vei
stăpâni, şi vei locui într'însulu, şi vei dice :
" Pune-voiu preste mine rege, ca tote popo15 rele, cari sunt împrejurulu meîi; Atuncea
pre acela să-J« puni preste tine rege, " pre
care-lu va alege lehova, Dumnedeulii teu;
* din medîloculii fraţiloru teî să-Zw punî preste
tine rege; tu nu poţî să punî preste tine
1 6 omu străinii, pre nefratele teu ; Numai acesta să nu-şî îmmulţescă » caii, şi pre poporu
să nu-lii " intorcă in Egiptu, ca să-şî îmmul
ţescă caii; că " lehova v1a disu: * Mai mulţii
17 să nu vă iutorceţî pe acesta cale. Şi nicî
femei maî multe să n'aibă, ca c să nu-î se abată anima ; încă nicî argintulu seu aurulîi
18 să nu şi-lii pre îmmulţescă. d Şi elii indată
ce va şede pe tronulu împărăţiei sale, să-şî
scria intr'o carte copia a acestei legi, de
pe ' acesta re se află la preu(iî, cei din Le19 viţî. Şi ^ elii acesta să o aibă lungă sine,
şi să cetescă dintr'însa in tote dilele vieţeî
sale, pentru ca să înveţe a se teme de le
hova, Dumnedeulu seu, ca să păzescă tote
cuvintele legeî acesteia, şi statutele acestea,
20 şi să le facă : Pentru ca anima luî să nu
se înalţe maî pe susu de fraţii şei, şi ca
elii ' să nu se abată de la acestu ordinii,
nicî la drepta nicî la stânga; pentru ca di
lele luî să fie multe intru împărăţia sa, ale
luî şi ale tîilorii luî in Israelii.
Provisiune pentru preuţi şi Leviţî ; fUrmecătorîî
să se pedepsescă; Profetufâ cela mare promisU.

1£ jyREUŢll, cei din Leviţî, şi totă seminţia
f luî Levi "nu vorii ave parte nicî inosce« Vede lor. 18.
18.
o Cmp. 19. 17.
p Ezec. 44. 34.
ţ Num. 15. 30.
Ezrm 10. 8.
Qies. 4. 4.
r C«p. 18. 5, 7.
i Cap. 13. .'..

( Cep. ÎS. 11. k
19. M.

u 1 Şam. 8. 5, '
Ezec. 17. Ift.
19, 80.
a Esod. 13. 17.
B Vede 1 Şam.
Nam. 14. 3, 4.
!>. 15. fc IU. b Oap. 20. «8.
«4. & 1«. 11.
O§ea 11. 5.
1 Cron. fi. 10.
Vede Ier. 42.
z Ier. 30. 21.
15.
y 1 Reg. 4. 26. c Vede 1 Reg.
& 10. K, 28.
11. 8, 4.
P». 20. 7.
d 2 Reg. 11. 12.
< Iu 31. 1.
< Cap. 31. 9,26.

Vede J Reg. ;
22. 8.
/ los. 1. 8.
l>.i. 119.97,93.
g Cap. 5. 32.
1 Reg. 15. 5.
—
OapiUă ÎS.
a Nom. 18. 20.
& 26. 62.

nire in Israelii ; * sacrificiele cu focii ale luî
lehova, cari sunt moscenirea lorii, acestea să
le mănânce eî. Moscenire nu vorii ave intre
fraţii lorii; lehova este moscenirea lorii, precumu a disu lorii.
Şi acesta să fie dreptulii preuţilorii de
la poporu : cei ce junghiă sacrificiu, fie bou
seu oie, " să dee preutuluî spata şi amînduoe
fălcele şi pântecele ; d Prinosele din grâulii
teii, din mustulu teii şi din oleîulii teu, şi
prinosele tundereî oilorii tale luî să le dai.
Că e pre elii l'a aleşii lehova, Dumnedeulii
teii, din tote seminţiele tale, f ca să stee ser
vindu in numele luî lehova, elii şi fiii seî
in tote dilele.
Şi de va veni unii Levitu din vre-o cetate
din toţii Israelulu, unde » locuesce, şi va veni
cu totu dorulii sufletului şeii, * in locul ce-lii
va fi alesu lehova ; Şi va servi luî lehova,
Dumnedeulu şeii, ' ca toţi ceî-1-alţî fraţi aî
seî Leviţî, cari staii acolo înaintea luî le
hova : Elii va mânca o de-o-potrivă •>' parte
cu ceî-l-alţî, pe lungă cele ce a vendutu, cari
le avea din averea părinţescă.
După ce vei fi intratu in pământulu, pre
care lehova, Dumnedeulu teu, 'Iu dă ţie, * să
nu te înveţi a face dupre urîcîunile naţiunilorii acestora. Niminea să nu se afle
intru tine, care ' să trecă pre fîîulu şeii seu
pre fiica sa prin focii, nicî "divinătorii, "«t'df
pronosticătorii de timpii, nicî augurii, nicî
fărmecătoru ; n Nicî descântătorii, nicî care
caută spiritulu luî Pitone, nicî magu, nicî
0 necromantii. Că urîcîune este, luî lehova
totu celii ce face unele ca acestea, şi f pentru
aceste urîciunî 'î alungă pre eî lehova, Dum
nedeulu teii, de d'inaintea ta. Tu să te ţinî
in întregime înaintea luî lehova, Dumnede
ulu teii ; Că aceste popore, pre cari tu le
alungi, ascultă de pronosticâtorî şi de divinători ; câtii pentru tine lehova Dumne
deulu teu nu-ţî invoesce acesta.
'Profeţii din medîloculii teii, d'intre fraţii
teî, asemenea mie, va scula ţie lehova, Dumne^eulu teu; pre acesta să-lii ascultaţi. Intocmai cumu aî ceruţii tu de la lehova,
Dumnedeulii teu, in Horebii, T in diiia adunăreî, dicendii : • Nu voiu să maî audii vocea
luî lehova, Dumnedeulu meii, şi acestu focu
mare nu voiii să-lii maî vădii, ca să nu morii.
Atuncea dise lehova cătră mine: 'Bine au
vorbitu cele ce aii vorbiţii. "Profeţii li voiu
Cap. 10. SI.
4 Num. 18. 8, n.
1 Cor. 9. 13.
e Lev. 7.30—34
d Esod. 22. 29.
Num. 18. 12,
24.
e Esod. 28. 1.
Ntun. 3. 10.
/ Cap. 10. 8. &
17. M.

g
h
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Num. 35. 2, 3.
Cap. 12. 5.
2 Cron. 31. 2.
2 Oron. 31.4.
Neem. 12. 44,
47.
k Lev. 18. 26,
27, 30.
Oap. 12. 29,
30, 31.
I Lev. 18. 21.

Cap. 12. 31.
m Lev. 19. 26,
31. & 20. 27.
Isa. 8. 19.
u Lev. 20. 27.
o 1 Şam. 28. 7.
p Lev. 18. 24,
25.
Cap. 9. 4.

q Vers 18.
loan 1. 45.
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Fapt. 3. 22. &
7. 37.
r Cap. 9. 10.
< Esod. 20. 19.
Ebr. 12. 19.
( Cap. 5. 28.
u Vers. 15.
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scula d'intre fraţii lorii asemenea ţie, şi "voiii
pune cuvintele mele in gura lui, zşi acela
va vorbi loru tote câte eu voiii ordina lui.
v Şi va fi, că toţii celii ce nu va asculta
de cuvintele mele, pre cari acela le va
vorbi intru numele meu, le voiii cere de la
d'însulu.
Erii ' profetulu, care s'aru încumăta a
vorbi in numele meu ceea ce eu nu-î voiu
fi ordinatu, şi ° care va vorbi in numele altorii deî, profetulu acela să moră. Şi dacă
tu vei dice intru anima ta : Cumii vomii
cunosce cuventulu, care lehova nu l'a vorbitu ? * Cându unii profeţii va vorbi ce-va in
numele luî lehova, " şi acelu lucru nu se va
întempla, nicî va veni, atunci acesta este &celii cuventu, pre care lebova nu l'a vor
biţii ; d cu încumătare profetulu acela a vor
biţii; nu te teme de d'însulu.
Legi pentru ucidere fără precugetare, şi pentru
omorire ; hotare, şi marturi.

f

19 /^ÂNDU lehova, Dumnedeulu teii, va i
|_j şterpitu popprele aceste, ale cărorii pamentu lehova, Dumnedeulu teii, 'Iu dă ţie,
şi tu pre acelea le veî alunga, şi vei locui
2 m cetăţile lorii şi in casele lorii; Atuncea
6 sâ-ţî desparţi trei cetăţi in medîloculu pă
mentuluî, ce lehova, Dumnedeulu teu, ţi-lu
3 dă ca să-lu stepânescî. Să-ţî gătescî calea
şi cuprinsulu pămentuluî teii, pre care lehova,
Dumnedeulu teii, ţi-lu dă de moscenire, şi să-lu
impărţescî in trei părţi, ca veri-ce ucigaşii
4 să fugă acolo. Şi c acesta să fie legea uciga
şului, care va fugi acolo, ca să trăescă :
cine va ucide pre apropele seu cu nesciinţă,
5 fără să-lu ti urîtu de maî 'nainte ; Precumii dacă va merge cu vecinulii seu in
pădure, ca să taie lemne, şi elu redicându
cu mâna sa securea, ca să taie lemnulu, ferulii va eşi din codă, şi va lovi pre vecinulu seu, şi acesta va muri ; acela să fugă
intr'uua din aceste cetăţi, ca să trăescă:
6 dCa nu cumu-varesbunătorulu de sânge să
urmărescă pre ucigaşii, fiindii anima luî aprinsă, şi pre acesta să-lu ajungă, pentru-că
calea este pre lungă, şi să-lu omore, deşi
acesta nu este vinovaţii morţii, neurîndu-lii
maî 'uainte.
7
Pentru aceea 'ţî ordinii eu, dicendii:
8 Desparte ţie treî cetăţî. Şi dacă lehova,
Dumnedeulu teu, '£* va « lărgi cuprinsulu teu,
dupre cumii s'a juraţii părinţiloru tei, şi-ţî
v Ian. 51. 18.
a Cap. 13. 1, 2. b Esod. 21. 13. g Esod. 21. 12,
loan. 17. 8.
Ier. 8. B.
etc.
Num. 35 10,14.
x loan. i. 25. & 6 lor. 28 9.
los. ao. a.
Num. 35. 16,
8. 88. J: I«.
4», 50.
y Fapt. 3. 23.
l Cap. 13. 5.
Ier. 14. 14, 15.
Zech. 13. 3.

e Vede Cap. 18.
2.
d Vers. 20.
Capulu 19.
a Cap. ia. 8».

c Num. 35. 15.
Cap. 4. 48.
d Num. 35. 12.
c Fac. IA. 18.
Cap. 12. «0.
/ Ion. 80. 7, 8.

24.

Cap. 27. 24.
Prov. 28. 17.
k Cap. 13. 8. &
25. 12.
i Nom. 35. 83,

va da toţii pămentulii, care l'a promisii pă
rinţiloru teî că-K va da: De veî păzi tote 9
ordinele aceste, şi veî face câte ordinii eii,
ca să îubescî pre lehova, Dumnedeulu teii,
şi pe căile luîsăâmblî in tote dilele; -^atuncea
să-ţî maî adaugi încă treî cetăţî cătră aceste
trei ; Ca să nu se verse sângele celuî ne- 10
vinovaţii in mediloculii pămentuluî teii, pre
care lehova Dumnedeulu teii ţi-lii dă de mo
scenire, nicî să fio preste tine vină de sânge.
Dară "cândii unu omii va urî pre apropele 11
şeii, şi-lii va pândi, şi se va scula asupra
luî, şi-lii va lovi de morte ca să moră, şi
apoi va fugi intr'uua d'intr'aceste cetăţi ;
Atuncea bătrânii cetăţii sale să trămetă, ca 12
să-lu aducă de acolo, şi să-lii dee iu mâna
resbunătoruluî de sânge, ca să moră. A0chîulu 13
teii să nu-lîi cruţe, 'şi tu să curaţi din Israelu vina sângeluî celuî nevinovaţii, ca bine
sa-ţî fie.
J Să nu muţî hotarele apropeluî teii, pre 14
cari străbunii le-au pusu in moşia ta, ce o
veî mosceni in pămentulii, pre care lehova,
Dumnedeulu teu, ţi-lii dă, ca să-lu stepâuescî.
* Numai unii mărturii să nu stee împotriva 1 5
cuî-va, pentru verî-ce nedreptate şeii in verîce pecatu, ce va fi făcuţii ; ci dupre spusa J
a djjpî marturi şeii dupre spusiL ajieijuar- A
turî să se acfeverescă lucrulii. De 'va sta 16
mărturii mincinoşii împotriva cuî-va, perîndu-lu de călcare de lege ; Atuncea acei duoî 1 7
bărbaţi, intre cari este certa, să se infâţăşez e înaintea luî lehova, m înaintea preuţiloru
şi a judecătorilorii, cari vorii fi in acele dile.
Şi judecătorii să cerceteze cu de arnenuntulu; 18
şi dacă se va afla, că acelii mărturii este
mărturii mincinoşii, ţi că elu a mărturisită
minciună contra frateluî seu ; " Atuncea să 19
faceţi luî oj-«, cumii ii cugetatu elu să facă
frateluî şeii ; şi aşa ° să curaţi reulu din
medîloculu teii; ' Pentru-ca ceî-1-alţî audindu, 20
să se temă ; şi să nu maî facă asemenea
faptă rea in medîloculu teii. «Şi ochîulu teu 21
să nu cruţe ; ci să ceri r vieţâ pentru vieţă,
ochîu pentru ochîu, dinte pentru dinte, mână
pentru mână, picîorii pentru picîoru.
Legile resbeluluî.

TU cândii veî eşi la resbelu in contra 20
neamiciloru teî, şi vei vede " caî şi care,
şi poporu maî numeroşii decâtii tine, să
nu te temi de eî; că lehova, Dumnedeulu
teu, care te-a scoşii pre tine din pămenn Prov. 19. 5, 9.
84.
| Mat. 18. 16.
Dan. 6. 24.
loan 8. 17.
Cap. 21. 9.
2 Uor. 13. 1. o Cap. 18. 5. &
1 Reg. 2. 31.
17. 7. &21.21.
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CAP. 20, 21.
2 tulu Egiptului, este b cu tine. Şi cându veţî
n aprope de luptă, preutulu să înainteze,
3 şj să vorbescă cătră poporu, Şi să dică
câtră d'înşiî: Ascultă, Israele! voî astă-dî
sunteţi aprope de luptă contra neamicilorii
voştri; să nu se moîe anima vostră, nu ve
temeţi, nici ve spăimentaţî, şi nu ve cutremu4 raţî înaintea lorii. Că lehova Dumnedeulu
vostru este care merge cu voî, c ca să se lupte
pentru voî contra neamicilor u voştri, ţi ca
să ve mentuescă.
5
Şi să vorbescă diregetoriî cătră poporu,
dicendu: Cine este bărbatulu, care şî-a ziditu casă nouă, şi încă nu a d consecrat'o ?
acela să mergă şi să se întorcă la casa sa ;
ca nu cumu-va să moră in acesta bătaia,
6 şi altulu să o consacreze. Şi cine este băr
batulu, care a plantaţii via, şi încă nu a
mâncaţii dintr'însa? acela să mergâ, şi să
se întorcă la casa sa; ca să nu moră în acestă bătaia, şi altulu să mănânce dintr'însa.
7 Şi e cine este bărbatulu, care s'a logodiţii cu
femeă, şi nu a luat'o? acela să mergă, şi
să se intorcă la casa sa, ca să nu moră in
8 acesta bătaia, şi altulu să o îee. Şi să maî
vorbescă diregetoriî cătră poporu, şi să dică:
f Cine este bărbatulu, ce se teme şi are animă
mole? acela să mergă, şi să se întorcă la
casa sa, ca nu cumu-va şi anima fraţiloru seî
9 să se moîe, ca anima lui. Şi va fi, cându
diregetoriî vorii fi sfârşita de a vorbi cătră
poporu, atuncea maî marii oştiriloru, cei in
fruntea poporului, să le ronduescă.
10
Cându te vei apropia de o cetate, ca să
1 1 te lupţi contra eî, » să o chîămî la pace. Şi
va fi, dacă-ţî va da respunsu de pace, şi ţi
se va deschide, atuncea totu poporulu ce
este intr'însa să-ţî fie ţie tributarii, şi să
1 2 servescă ţie. Şi dacă ea nu va face cu tine
pace, ci se va resboi contra ta, să o im13 presuri. Şi dacă lehova, Dumnedeulu teu,
'ţî va da-o in mâni, * să treci prin ascuţitulu săbiei totă partea bărbătescă din ea.
14 Decâtu numai pre femei şi pre copii, şi ' vi
tele, şi verî-ce va maî fi in acea cetate,
totă prada eî, răpesce-le pentru tine, şi
i mănâncă prada de la neamiciî tei, pre care
lehova Dumnedeulu teii a dat'o ţie.
15
Aşa să faci tuturoru cetăţilorii, cari sunt
departe de tine forte, cari nu sunt d'intre
1 6 cetăţile acestoru popore d'aicea. înse k din
cetăţile acestoru popore, pre cari lehova,
Dumnedeulu teu, le dă ţie de moscenire,
17 nici unu sufletu să nu laşi viu. Ci cu desevârşire să -î perdî: pre Heteî şi pre Amoreî şi pre Cananel şi pre Ferezeî, pre He» Xnm. tJ. 91.
Cap. 31. 6,8.
9 tron. 13. l».
k Si. T, 8.
« Clip. 1. 30. 4

3. 3*.
Ion. 13. 10.
d Vede N«em.
li. t7.
Ps. 30, titlu.

e Cap. 24. 5.
/ Jadc. 7. 3.
g S Şam. «0. 18,
M.
A Num. 31. 7.

i los. 8. 2.
j los. ». 8.
fcNom. 81. 8,3,
35. & 33. 58
Cap. 7. 1, i.
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veî şi pre lebuseî; aşa cumu 'ţî-a ordinată
lehova, Dumnedeulu teu: Ca !eî să nu ve în- 18
veţe şi pre voî să faceţi dupre tote urîcîunile lorii, cari le făcură eî deiloru lorii, şi
aşa voî să m pecătuiţî contra lui lehova, Dum
nedeulu vostru.
Cându vei impresura o cetate dile multe, 19
si o vei bate ca să o îeî, pomii să nu-î
strici, tăindu-î cu securea; ci să mănânci
din eî; să nu-î tai pre eî, (că vieţa omului
sunt pomii câmpului), ca să despară de
d'inaintea ta in impresurare. Numai arbo- 20
rele, pre care-lu cunoscî, că nu este arbore
de mâncata, pre acela să-lfl strici şi să-lu
tai, redicându dintr'înşiî tării contra ce
tăţii ce portă resbelu cu tine, până ce o veî
supune.
Espiare pentru omoru, unde >ic>i/«?>thi nu e
cunoscută.

CÂNDtl in pămentulu, ce-ţî dă lehova, 21
Dumnedeulu teu, să-lu stepâpescî, se va
găsi omii ucişii, jăcendii in câmpii, ţi nu
se va sci cine l'a ucişii ; Atuncea să esă 2
bătrânii şi judecătorii teî, şi să mesure
spaţîulu până la cetăţile ce svnt împrejurulu ucisului. Şi va fi, că din cetatea 3
celui ucişii betrâniî acelei cetăţi vorii lua o
juncă, cu care încă uu s'a lucraţii, si care
încă n'a traşii in jugîi. Şi betrânii cetăţii 4
aceleia să ducă pre acea juncă intr'o vale
rîposă» care nu s'a araţii nici s'a semenatu
w'o dată, şi acolo să taie gutulii junceî in
acea vale; Şi să vină preuţiî, fiii lui Levi, 5
(căci lehova, Dumnedeulu teu, ° pre eî î-a alesu, ca să-î servescă, şi să bine-cuvintcze in
numele lui lehova, şi * dupre spusa lorii să se
judece totă certa şi totă vătămarea); Şi 6
toţi betrâniî cetăţii aceleia, cei maî aprope
de celu ucişii, " să-şî spăle manele loru dea
supra junceî, căreia s'a tăiaţii gutulii in vale ; •
Şi luându cuventulii, să dică : Manele nostre 7
n'aii versaţii sângele acesta, şi ochii noştri
nu faii vedutu versându-se. firtă poporului 8
teii, pre Israelii, pre care tu l'aî rescumperatii, lehova! şi dnu lăsa, ca vina sângelui
celui nevinovatu să fie in mediloculu popo
rului teii Israelii; şi vina de sânge va fi
espiată. Aşa " să curaţi vina sângelui ne- 9
vinovaţii din mediloculu teii, cându veî face
ce este drepţii in ochii lui lehova.
Felurite legi pentru moravuri personale şi sociale.

Gândii veî eşi la resbelii asupra neami- 10
ciloru teî, şi lehova, Dumnedeulu tea, 'î va
da ţie in mână, şi tu veî lua dintr'înşiî
109. 11. 14.

I Cap. 7. t. *
18. 30, 31. k
18. 9.

roEaod. 83. 33.
CbpuZu 11.
a Oap. 10. 8.

1 Cron. 83. 13.
'•• Cap. 17. 8, 9.
e Vede Pi. 19.
12. «s 86. 6.

Mat. 27. 24.
d lona 1. 14.
< Cap. 19. 13.
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11 prinşi; Şi intre cei prinşi veî vede femeă frumosă la chipii, şi aceea 'ţî va place,
12 şi tu veî voi să o îeî ţie de femeă; Atuncea
du-o in casa ta, şi ea să-şî" radă capulu,
13 şi să-şî taie unghiele. Şi să-şî îndepărteze
vestmintele captivitate! eî, şi să seda in
casa ta, şi •''să plângă pre părintele seu şi
pre muma sa o lună de dile; şi dup'acesta
să iutrî la d'însa şi să-î fii bărbaţii, şi ea
1 4 să-ţî fie femeă. Şi va fi, dacă ea nu-ţî mai
place, să-î dai drumulu, unde va voi ea;
dară nu o veî pute vende pentru banî, nici
să te servescă de ea ca sclavă, fiindu-că aî
» umilit'o.
15
Dacă unu bărbaţii va ave duoe femei,
una iubită h eru alta urîtâ, şi ele 'î vorii
nasce fii, ţi cea îubită şi cea urîtâ; şi fiîulu celii ânteiu-născutu va fi alii celeî urîte;
16 ' Atuncî in diua cândii va impărţi elii fiilorii
seî averea sa, nu va pute face ânteiii-năs• cutii pre fiîulii celeî iubite înaintea fiîuluî
celeî urîte, care este celii ânteiu-născutu;
17 Ci elu să recunoscă de ânteiu-născutu pre
fiîulii celeî urîte, i dându-î cele duoe părţi
din totă averea ce se va afla la d'însulii; că
acesta este k începutulu putereî sale ; lui dară
se cuvine ' dreptulii ânteiu-nascereî.
18
Gândii cine-va va ave fiiu răii şi îndereptuicu, care nu ascultă de vocea părin
telui şeii nici de vocea mumei sale, şi eî 'Iii
certă pre d'însulii, si elii totu nu ascultă
19 de eî; Atuncî apucandu-lu pre elu «părin
tele seu şi muma sa, să-lu scotă la bă
trânii cetăţii sale şi la porta locului seu,
20 Şi să dică cătra 'bătrânii cetăţii sale: Fiîulii
acesta alu nostru este răii şi îndereptnicii,
şi nu ascultă de vocea nostră; este lacomii
21 şi beţivii. Şi toţi omenii cetăţii sale să-lii
ucidă cu petre, ca să moră; şi '"aşa să cu•răţî reulu din medîloculu teu; " ca toţii IsraeluM să audă, şi să se temă.
22
Eru de va fi cine-va in păcatii, ° judecaţii
de morte, şi se va omori, şi tu 'Iu veî spen23 dura pe unu lemnii; f Trupulu celui morţii
să nu rămână preste nopte pe lemnii, ci să-lii
îmmormentezî pre elii intr'aceeaşî <jli; (căci
q blăstematu de Dumnedeii este celii spenduratu ;) ca r să nu-ţî întinezi pămentulu, ce lehova, Dumnedeulu teu, ţi-lii dă de moscenire.
22 T\E veî " vcde boulii fratelui teu seu oiea
lJ lui rătădndu, să nu te aseundi de ele;
2 să le întorci la fratele teu. Şi dacă fra
tele teii nu ca fi aprope de tine, seu nu-lii
veî cunosce, mână vitele Iul in casa ta, şi
ele să fie la tine, până ce le va căuta fratele
/ Vede P». 45.
10.
g F»c. 34. Z.
Cap. fi. 29.
Jude. 19. 84.
A Kftc. 29. 33.

i 1 Cron. 5. ».
& 26. 10.
2 Cron. 11.19,
22.
j Vede 1 Cron.
5. 1.

k Fac. 49. 3.
1 Fac. 25. 31, 33.
m Cap. 13. 5. &
19. 19, 20. &
22. 21, 24.
n Cap. 13. 11.

o Cap. 19. 6. &
22. 26.
Fapt. 23. 29.
& 25. 11, 25.
& 26. 31.

teii pre ele, şi tu să i le înapoîescî. Aşa să
facî şi cu asinulu şeii; şi aşa să faci şi cu vestmentulă seu, şi aşa să facî cu toţii lucrulu
perdutu alii fratelui teu, ce-î s'a perdutii
lui, şi tu Tai aflaţii; tu nu poţi să te ascundî.
* De veî vede asinulu fratelui teii seu boulii
lui jăcendii căduţî in cale, să nu te ascundî
de eî, ci să-î redicî cu elii împreună.
Vestminte bărbătescî să nu porte femeă,
nici bărbatulii să nu se îmbrace cu vest
minte femeescî; că urîcîune lui lehova, Dum
nedeulu teii, este toţii celu ce face acesta.
De veî afla cuibu de pasere înaintea ta
pe cale, seu pe care-va arbore, seu pe pămentii, cu pui seu cu oue, şi muma lorii
va jâce preste pui seu preste oue ; « să nu
iei pre mumă cu puii el împreună. Ci pre
muma să o laşi, erii pre puii să-î îeî ţie,
d ca să-ţî fie bine, şi o^jfte tale să fie multe.
Gândii 'ţi veî zidi casă nouă, să-î facî
grilaju împrejurulii coperişuluî teu, ca să
nu aduci vină de sânge preste casa ta,
cândii cine-va aru cade de pe ea.
' Să nu semeni in via ta duoe feluri de
semînţî, ca să nu intinezî productulii se
minţei aceleia ce aî semenatii cu fruptulu
viei împreună. •'Să nu ari cu unii bou şi
cu unu asinii împreună. 9 Să nu te îmbraci
cu vestmentu din materia felurită, din lână
şi din inii împreună.
*Fimbriî să-ţî facî la cele patru colţuri
ale mantiei tale, cu care te acoperi.
Dacă cine-va 'şî va lua femeă, şi ' va
intra la d'însa, şi apoi o va urî; Şi-î va
imputa eî lucruri de ruşine, şi-î va scote
nume răii, diceudu: Eu pre acesta o luaiu
de femeă, şi cândii m'amii apropiaţii de
d'însa, nu o aflaiii fecîorâ: Atuncea părintele fetei şi muma eî să îee semnele fecio
riei fetei, şi să le aducă la bătrânii cetăţeî
la portă; Şi părintele fetei să dică cătrâ
bătrâni: Eu pre feta mea o dăduiii acestui
bărbaţii de femeă, dară elu a prinşii ură
asupra eî; Şi ecce! elu 'î impută lucruri
de ruşine, dicendu: Eu pre feta ta nu o
aflaiii fecîoră; pre cându semnele fecioriei
fetei mele sunt acestea! şi elu atuncea să
desfacă pânza înaintea betrâniloru cetăţii.
Şi bătrânii cetăţii aceleia să îee pre barbatulu acela, şi să-lii certe; Şi să-lu condamne la globă de o sută sicii de argintii,
şi să-î dee părintelui fetei, fiindii-că a scoşii
nume rău asupra unei fecîore a lui Israelu.
Şi ea să-î fie femeă; şi elu nu o va pute
lăsa in tote dilele lui. Eru dacă acelu
f IOB. 8. 29. &
10. 26, 27.
loan 19. 31.
., Gal. 3. 13.
r Lev. 18. 25.

Num. 35. 34.
Capulu 22.
a Esod. 23. 4.
b 1, ••<•<( 23. 5.

c
d
e
/

Lev. 22. 28.
Cap. 4. 40.
Lev. 19. 19.
Vede 2 Cor. 6.
14, 16, 16.

8

10

11
12

13

n
15
16
17

18
19

20

./ Lev. 19. 19.
h Num. 15. 38.
Mat. 23. 5.
t Fac. 29. 21.
Jndc. 15. 1.

CAP. 22, 23.
lucru va fi adeveratu, ţi semnele de fecîo21 riă nu s'au aflaţii la acea fetă, Âtuncea
pre acea fetă să o scotă înaintea uşeî ca
sei părintelui eî, şi omenii cetăţii ei să o
ucidă cu petre, ca să moră ; fiindu-că a •>' fă
cuţii nebunia iu Israelu, desfrenându in casa
părintelui eî ; şi * aţa să curaţi reulu din
mediloculu teu.
22
' De se va afla bărbaţii dormindu cu femeă, cu femeă măritată, amînduoî să moră,
fi barbatulu care a dormiţii cu femea, şi
femea; şi aţa să curaţi reulu din Israelu.
23
Gândii o fetă care este fecîoră, va fi "lo
godită cu bărbaţii, şi care-va găsind'o in
24 cetate, se va culca cu d'însa; Pre amîn
duoî aceştia să-î scoteţî la porta cetăţii aceleîa, şi să-î ucideţî cu petre, ca să moră:
pre fetă, pentru-că n'a strigatu, fiindu in
cetate, şi pre bărbaţii, pentru-că a " umiliţii
femea apropeluî seu. Şi ° aţa sa curaţi reulu
din inc-'hli.i-iilii teu.
25
Şi dacă care-va bărbaţii va afla in câmpii
pre o fetă, care este logodită, şi dacă elu
apucând'o, se va culca cu d'însa, barbatulu
acela care s'a culcaţii cu ea să moră sin26 gurii. Eru fetei să nu-î faci nimica; fetă
n'a făcuţii pecatu, care să merite mortea;
că precumu unu omii se scolă asupra apro
peluî seu, şi-lu omora, aşa fu lucrulu acesta;
27 Că elu a aflaţii pre ea singură in câmpii, şi
fetă cea logodită a strigatu, şi niminea n'a
foştii, care să o scape.
28
' ( 'âmlii care-va va afla o fetă care este
fecîoră, dară nelogodită, şi apucând'o se
va culca cu d'însa, şi se va descoperi;
29 Bărbatulu care s'a culcaţii cu ea să dee
părintelui fetei cincî-decî de sicii de ar
gintii, si ea să-î fie femea; «fiiudu-că a umilit'o ; elu să nu o potă lăsa in tote dilele sale.
30
r Nimenea să nu îee pre femea părinte
lui seu ; nici să • descopere învălitura părin
telui seu.
23 IVrlMENEA, care are testiculii şei sdroj_^| biţi, seu tăiaţi, nu va pute intra in
2 adunarea lui lehova. Nici unii bastardu sa
nu intre in adunarea lui lehova; şi nici a
decea lui generaţiune să nu intre in adu3 narea lui lehova. " Nici unu Ammouitu şeii
Moabitu să nu intre in adunarea lui lehova,
şi nici a decea generaţiune a lorii să nu
intre in adunarea lui lehova, in perpetuu.
4 * Pentru-că eî nu ve intimpinară cu pane şi
cu apă in cale, cându aţi eşitu din Egiptu,
şi • pentru-că eî năimiră asupra ta pre Ban Mat. 1. 18, 19.
j Fac. 34. 7.
Jude. 20. 6, 10. n Cap. 81. 14.
2. Şam. 13. 1», o Ver». 21, 82.
p Eiod. M. 16,
13.
17.
k Cap. 13. 5.
( L.-v- 20. 10.
q Van. M.
T Lev. 18. 8. &
loan 8. 5.

M. 11.
Cav. 'ft. 20.
1 Cor. 6. 1.
• Vede Rut. 3.
9.
Ezec. 16. 8.

Capulu SS.
a Neem. 13. 1, 2.
b Vede Cap. 2.
29.
e Num. 22. 5, 6.
d Ezra 9. 12.
. Fac. 25. 24,25,
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laamii, fiîulu lui Beoru, din Peorii in Mesopotamia, ca să te blăsteme. (Dară Ie- 5
hova, Dumnedeulu teu, nu voi să asculte
de Balaamii, şi prefăcu lehova, Dumnedeulu
teu, acelu blăstemu in bine-cuventare, fi
indu-că te-a iubiţii pre tine lehova, Dum
nedeulu teu.) d Să nu cauţî pacea lorii, nici 6
binele loru, in tote dilele tale, in perpetuu.
Pre Edomeii să nu-lu urescî, ' că elu fratele 7
teu este; pre Egiptenii să nu-lii urescî: că
J străinii ai foştii tu in pămentulu seu. Fiii, 8
cari se voru nasce acestora, intr'a treia
generaţiune să intre in adunarea lui lehova.
Tu cându vei eşi cu oştea asupra nea- 9
micului teu, feresce-te de toţii lucrulu reu.
«De va fi intru tine cine-va, care să nu fie 10
curaţii din care-va intemplare de nopte,
acela să esă afară din taberă, si să nu in
tre iu taberă. Şi va fi, că apropiindu-se 11
sera, Aelu să se spăle cu apă, şi apoi după
ce va apune sorele, să intre in taberă. Şi 12
să aibî loru afară din taberă, şi acolo să
eşî afară. Şi unii păruscenu să aîbî intre 13
uneltele tale; şi va fi, câudii vel voi să te
puni afară, să sepî cu elu, şi apoi acopere-ţî ceea ce a eşitu din tine. Că lehova, 14
Dumnedeulu teu, ' âmblă prin medîloculii ta
berei tale, ca pre tine să te mentuescă, şi
pre neamiciî tei să-î supună ţie; de aceea
taberă ta sântă să fie; ca elu nimica spur
căciune să nu vedă, şi să nu se întorcă de
la tine.
i Pre servulu ce a fugiţii de la domnulu 1 5
seu la tine să scape, să nu-lu dai înapoi
domnului seu; La tine să seda, in medî- 16
loculu teu, in loculu care şi-lu va alege elu,
intr'una din portele tale, uude-î va place;
* să nu-lii amărescî.
Să nu fie prostituită 'd'intre fetele lui 17
Israelu, nici să fie m sodomiţii d'intre fiii lui
Israelu; Ceştigulu de la prostituită şi pre- 18
ţulu de la câne să nu-lii aduci in casa lui
lehova, Dumnedeulu teu, pentru care-va votu ;
că urîcîune sunt lui lehova Dumnedeulu
teu amînduoe aceste.
"Să nu iei camătă de la fratele teii, ca- 19
mată pentru bani, camătă pentru bucate,
camătă pentru verî-ce lucru, pentru care să
îea camătă. "De la celu străinii poţi să iei 20
camătă; dară de la fratele teii să nu îeî
camătă : p pentru ca lehova, Dumnedeulu teii,
să te bine-cuvinteze intru tote pe cari vei
pune mâna, in pămentulu in carele mergi
ca să-lii stepânescî.
M.
- ii,,, 1 10. 12.
/ Esoil. [28. 21.
& 23. 9.
Lev. 19. 34.
Cap. 10. 19.
g Lev. 15. 18.
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Lev. 15. 5.
Lev. 26. 12.
1 Şam. 30. 15.
Esod. 22. 21.
Lev. 19. 29.
Vede Prov. 2.
16.

m Fac. 19. 5.
î Reg. 2». 7.
n Esod. 22. 25. o
Lev. 25. 36,
37.
Neem. 5. 2, 7. p

P». 15. 5.
Luc.6. M, 35.
Vede Lev. 19.
34. & Cap. 15.
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«Dacă faci votu luî lehova Dumnedeulu
teii, să nu intărdiî a-lii împlini;,; că lehova,
Dumnedeulu teu, 'Iu va cere de la tine, şi
22 întârdiându, păcatu vei ave asupra ta. firii
de te vei abţine de a face votu, pecatu
nu vei ave asupra ta.
23
rCeea ce a eşitu din buzele tale, aceea
să tini şi să faci, dupre cumii aî votaţii luî
lehova Dumuedeulu teii: darulii de bunăvoîă, ce tu cu gura ta aî promisii.
24
De vei intra in via apropeluî teii, poţi
să mânâncî struguri, câţi vei voi, până ce
te vei sătura; dară in vasu să nu puni.
25 De vei intra in holda apropeluî teu, 'spice
poţi să culegi cu mâna ta ; dară secerea să
nu o porţi in holda apropeluî teii.
24 /^lANDtT "cine-va luându-şi femeâ, se in\^ soră cu ea, şi se întâmplă, ca ea să
nu afle charii înaintea ochiloru luî, fiindu-că
elu a găsiţii in ea ce-va urîcîosu; elii să-î
scrie carte de despărţenia, şi să-î o dee in
2 mână, şi să o lase afară din casa luî. Şi
esîiidu din casa luî, ea pote să se ducă, şi să
3 se mărite după alţii bărbaţii ; firii dacă acestii alii duoilea bărbaţii o va urî, şi-î va
scrie carte de despărţenia, şi-î o va da in
mână, şi o va lăsa din casa lui; seu dacă acelii
bărbaţii din urmă, care o lua luî de femeă,
4 va muri, & Bărbatulii ei celu d'ântăîu, care
o laşa, nu va pute a o lua, ca erăşî să-î
fie femeă, după ce ea s'a intinatu ; că urîcîune arii fi acesta înaintea luî lehova; şi
tu să nu aduci pecatu preste pămentulu,
ce-ţî l'a datu lehova Dumnedeulu teii de
moscenire.
5
c Gândii cine-va 'va fi luaţii de curendii
femeă, acela să nu mergă la oste, şi să nu-î
se pună nici o -sarcină; scutita să fie in
casa sa unii anu de dile, dveselindu femeă
ce şî-a luat'o.
6
Să nu iei amaneta moră, nici petră de
moră; că tu vieţa apropeluî aî lua amanetu.
7
' De se va afla cine-va, care să fi furaţii
v vr'unu omu d'intre fraţii seî, din fiii lui
Israelu, şi se servesce de d'însulu ca de
unii sclavii, seu 'Iu vende : să moră acelii
furii; şi aşa •''să curaţi răulu din medîlocii i ii teu.
8
Ie aminte ca bine să te păzescî de * plaga
leprei, şi să faci toţii ce te inveţă preuţiî
cei din Leviţî; cumii lî-amu ordinată eii, aşa
9 căutaţi să faceţi. *Adâ-ţî aminte de f>eea ce
a Num. 30. 2.
Capul u S4.
Eccl. 5. 4, 5. a Mat. 5. 31. &
19. 7.
r Nnm. 30. 1,
Maro 10. 4.
Pe. S6. 13, 14.
b Ier. S. 1.
• Mat 19. 1.
•• Cap. 2n. • •
Marc. t. 33.
Loc. 6. 1.
>d Prov. 5. 18.
e E>od. SI. 16.
/ Cap. 1». 19.

g Lev. 13. 2. &
14. î.
h Vede Luc. 17.
33.
1 Cor. 10. 6.
i Num. 12. 10.
./ Eaod. Si. 26.
k Iov «9. 11, 13.
& 81. SO.

2 ^or. 9. 13.
2 Tim. 1. 18.
I Cap. 6. 25.
Pa. 106. 31. &
Iii. 9.
Dan. 4 27.
m Mal. 3. 5.
n Lev. 19. 13.
Ier. a». 13.

a făcuţii lehova, Dumnedeulu teii, 'Măriei
pe cale, cându voi aţi eşitu din Egiptii.
Gândii vei ave drepţii să ceri apropeluî 10
teu unu lucru ce ţi se detoresce, tu să nu
intri in casa luî, ca să iei amanetulu de la
d'însulii ; Afară să stai, şi omulu, căruia 'î-aî 1 1
împrumutaţii, să-ţî aducă amanetulu afară. Şi 12
dacă acesta va fi omu săracii, tu să nu te
culci cu amanetulu luî la tine. i Ci tu ama- 13
netulu luî să i-lu înapoîezî după apunerea
soreluî, ca să dormă in vestmeutulii şeii, şi
să te * bine-cuvânteze; şi l acesta va fi drep
tatea ta înaintea lui lehova, Dumnedeulu teii.
Să nu "' nedreptăţesc! pre năimiţii, pre 1 4
celu săracii şi pre celu sermauii din fraţi!
tei, seu din străinii tei, cari petrecu in pâmentulu teii, intre portele tale; Ci intr'a- 15
ceeaşî di " să-î dai plata luî, şi sorele să nu
apună preste d'însulu, că săracii este, şi de
acesta doresce sufletulu seu ; ° ca să nu strige
asupra ta cătră lehova, şi ţie să-ţî fie pecatu.
* Părinţii să nu se omore pentru fiii, nici 16
fiii să nu se omore pentru părinţi, fie-care
să se omore pentru pecatulu seu.
q Să nu întorci dreptatea străinului nici 1 7
a orfanului, şi r vestmentulu văduvei amanetii
să nu-lu iei. Ci-ţî * adă aminte că servii ai 18
foştii in Egiptii, şi că lehova Dumnedeulu
teu te-a rescumpăratu de acolo; pentru aceea-ţî ordinii ţie, ca acestea să faci.
'Gândii vei secera secerişulii teu in câmpii, 19
şi vei uita vr'unu snopii in câmpii, să nu
te întorci, ca să-lii iei ; ci alii străinului, alu
orfanului şi alu văduvei să fie; ca lehova
Dumnedeulu teii să te u bine-cuventeze intru
tote lucrările mâneloru tale. Şi cându vei 20
scutura olivii tei, să nu te întorci să cu
legi cele rămase in urmă-ţî; ale străinului,
ale orfanului şi ale văduvei să fie acestea.
Cându vei culege via ta, să nu poghircescî 2 1
in urma ta; ale străinului, ale orfanului
şi ale văduvei să fie. " Şi adă-ţî aminte, 22
că servii aî foştii in pămentulu Egiptului;
pentru aceea 'ţi ordinii ţie, ca acestea sa
faci,
CANDtr se nasce " certă intre omeni, a- 25
cestia să vină la judecată, ca să-î ju
dece, şi * pre celii drepţii să-lii îndrepteze, şi
pre celu vinovaţii sâ-lu condamne. Şi dacă 2
celu vinovaţii va fi " meritaţii bătaia, judecătorulii să ordine să-lu pună joşii, d şi să-lii
bată înaintea ochiloru luî, dupre măsura vi
novăţiei lui. • Patru-decî lovituri să-î dai ; 3
Iac. 5. 4.
o Iac. 5. 4.
p 2 iii" . 14. 6.
2 Cron. 25. 4.
Ier. 31. 29, 30.
Ezec. 18. 20.
4 Esod. 22. 21,
33.
Prov. 22. 2i.

laa. 1. 23.
Cap. 16. 12.
Ier. 5. 28. & ( Lev. 19. 9, 10.
42. 3.
£ 23. 22.
Ezec. 22. 29. u Cap. 15. 10.
Zecii. 7. 10.
PB. 41. 1.
Mal. 3. 5.
Prov. 19. 17.
r Esod. 22. 26. >• Vers. 18.
_~
• Veri. 21.

Caiu'u SS.
a Cap. 19. 17.
Ezec. 44. 24.
6 VedeProv.n.
15.
e Luc. 12. 48.
d Mat. 10. 17.
e 2 Cor. 11.24.

CAP. 25, 26.
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19

nu maî mulţii, ca nu dându-î maî multe lovi
turi, fratele teu să fie -^despreţuitu in ochii tei.
»Să nu legi gura boului, câridii treeră.
* Gândii fraţi voru locui împreună, şi unulu
dintr'înşiî va muri, şi nu va ave copii, femea
mortului să nu se mărite afară, să îee omii
străinii; ci cumnatulii ei să intre la d'însa,
şi să-şî o îee de femeă, şi să implinescă
cătră d'îusa datoria de cumnaţii. Şi va fi,
ca ânteiu-născutulu, pre care-lu va nasce,
1 să urmeze in numele mortului seu frate, ca
să i nu se stergă numele lui din Israelu. Şi
dacă acestui omii nu-î va place, ca să îee
pre cumnata sa, ea, cumnata sa, să se sue
in * portă la bătrâni, şi să dică; Cumna
tulu meii nu voesce de a păstra frate
lui seu numele in Israelu; elu nu voîesce
să implinescă cu mine datoria de cumnaţii ;
Şi bătrânii cetăţii sale să-lii chîăme şi să
vorbescă lui ; şi daca elii va rămâne sta
tornicii, şi va dice: 'Nu-mî place ca să
o îeu ; Atuncea cumnata sa apropiindu-se
de d'însulu îuaintea ochiloru betrânilorii,
şi m scoţendu incâlţâmentulu lui din picîoru,
să-lu scuîpescă in faţă; şi luându cuventulu, să dică: Aşa să se facă bărbatului,
care nu voîesce să " zidescă casa fratelui seu.
Şi numele lui să se chîăme in Israelu : Casa
celui descălţată.
Dacă duol bărbaţi se vorii certa intre
sine, bărbaţii cu fratele seu, şi femea unuia
se va apropia, ca să scape pre bărbatulu
ei din mâua celui ce-lu bate, şi ea tinde'ndu-şi mâna sa, 'Iii apucă de părţile sale
ruşinose, Atuncea mâna eî să-î o tai; °ochiulii teu să nu o cruţe.
' Tu să nu aîbî in saculu teu duoe feluri
de petre de cumpănă, mare şi mică. Şi
in casa ta să nu aîbî duoe feluri de efâ,
mare şi mică ; Petră plină şi dreptă să
aîbî ; şi efâ plină şi dreptă să aîbî ; « ca dilele tale să fie multe in pămentulu, pre
care lehova, Dumnedeulu teu, ţi-lu dă. Că
r urîcîune este lui lehova, Dumnedeulu teu,
toţii celu ce face acestea, totu celu ce face
nedreptatea.
• Adâ-ţî aminte de cele ce-ţî făcu Amaleku
in cale, cându eşirăţî din Egiptii; Cumu
te intimpiaâ elu in cale, şi ucise in codă
ostireî tale pre toţi ceî slabi, cari erau
d înapoia ta; cându tu erai obosiţii şi ostenitu, şi ' de Dumuedeu nu se temu. Şi va
fi, " cându lehova, Dumnedeulu teu, 'ţi va
fi datu repausu de toţi neamiciî tei de jurii

/ Iov 18. S.
g Prov. 1*. 10.
l Cor. 9. 9.
1 Tim. 5. 18.
k Mat. 22. U.
Muc. li. 19.
Lne. 10. 28.

f Pac. 88. 9.
j Rut 4. 10.
i Rut 4. 1, S.
l Rât 4. 6.
m Rât 4. T.
n Rât 4. 11.
o Cap. 19. 13.

p Lev. 19.35,36.
Pruv. 11. l.
Ezec. 45. 10.
Mic. 6. 11.
q !•;...:!. K. 19.
r Prov. 11. 1.
1 Thes. 4. 6.

j Eiod. 17. 8.
( Pi. 36. 1.
Prov. 16. 6.
Rom. 3. 18.
u 1 Şam. 15 3.
> Ejod. 17. 14.
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imprejuru, in pămentulu care lehova Dumne
deulu teii ţi-lu dă de moscenire, ca să-lii
stepânescî; tu să "ştergi şi amintirea lui Amalekii de supţii ceriu; să nu uiţi I
Modultt aducereî prinâseloră şi a 4ecimiloră.

SI va fi, cându vei intra in pămentulu, 26
pre care lehova, Dumnedeulu teu, ţi-lu
dă de moscenire, ca să-lu stăpăaescî, şi vei
locui intr'însulii ; " Să îeî din prinosele tu- 2
turoru fruptelorii acelui pămeutii, pre cari
tu le aduni din pămentulu teii, ce lehova
Dumnedeulu teii ţi-lu dă; şi să le puni intr'unii panîeru, şi * să te duci la loculii, ce
lehova, Dumnedeulu teu, şi-lii va alege, ca
să facă numele lui sa locuescă acolo ; Şi 3
venindu la preutulu, care va fi in dilele
acele, să-î dicî; Eu astă-dî mărturisescu îna
intea lui lehova, Dumnedeulu teii, că eu amii
intraţii in pămentulu, care lehova cu jurămeutii l'a promisu părinţilorii noştri că ni-lu
va da. Şi preutulu să îee panîerulii din 4
mâna ta, şi să-lii pună d'inaintea altarului
lui lehova, Dumnedeulu teii.
Apoi tu luându cuventulu, să dicî îna- 5
intea lui lehova, Dumnedeulu teii; Părin
tele meii, unu " Sirianii, era aprope să peră,
şi d se pogorî la Egiptii, şi petrecu acolo cu
' puţini omenî, şi se făcu acolo poporu mare,
tare şi numeroşii. Şi 'Egiptenii ne asupriră, şi 6
ne amărîră, şi puseră presto noi muncă grea.
Eru » noi strigarămu cătră lehova, Dumne- 7
deulu părinţilorii noştri; şi lehova audindtt
vocea 'nostră, se uîtâ la amărîrea nostră,
la necazulu nostru şi la apăsarea nostră;
Şi * lehova ne scose din Egiptii cu mână tare, 8
şi cu braţiu intinsu şi ' cu spaimă mare, prin
semne şi minuni; Şi ne aduse la loculii 9
acesta, şi ni dădu pămentulu acesta, •'pămentu, in care curge lapte si miere. Şi 10
acumu, eccă ! eu aduseiii prinosele fruptelorii
pământului, pre care tu mi l'aî daţii, o le
hova.
Şi apoi pune-le înaintea lui lehova, Dum
nedeulu teu, şi te prosterne înaintea lui
lehova Dumuedeulii teii; Şi Husă te bucuri 11
de tote bunătăţile, pre cari lehova Dum
nedeulu teu le-a datu ţie şi casei tale, tu
şi Levitulu şi străinulii ce locuesce in medîloculu teii.
Cându vei sfârşi de alua tote 'decimile din 12
venitulu teii in n n u l u alu treilea, m anulu de
cimei, şi de a le da Levitului, străinului,
orfanului şi văduvei, ca să mănânce eî in
Capulii K.
a Eaod. 23. 19.
& 34. 26.
Num. 18. 13.
Cap. 16. 10.
Prov. 3. 9.
4 Cap. 13 5.

c Osea. l». 12.
d Fac. 46. 1, 6.
Fapt. 7. 15.
e Fac. 46. 27.
Cap. 10. 22.
f Eiocl. 1. 11.
g Eiod. 2. 23,

24. 25. £ 3. 9.
& 4. 31.
h Eiod. 12. 37,
51. & 13. 3, 14,
16.
Cap. 5. 15.
< Cap. 4. 34.

j Kiod. 3. 8.
k Cap. 12. 7, 12,
18. & 16. 11.
l Lev. 27. 30.
Nun. 18. 24.
«Cap. 14. 28,
M.
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13 portele tale, şi să se sature; Atuncea să
dicî înaintea lui lehova, Dumnedeulu teu:
Amu daţii afară cele sânte din casa mea,
şi încă le dăduiu pre acestea Levituluî şi
străinului, şi orfanului şi văduvei, dupre totu
ordinulu teu ce ni l'aî ordinatii; eu nimica
din ordinele tale n'amu călcatu, şi "nici n'aniu
14 uîtatu. ° Eu nimica n'amu mâncaţii d'intr'însele in jalea mea, şi nimica n'amu. datu din
ele pentru verî-ce necuraţii, nici pentru
vr'unu mortu; eii amu ascultată de vocea
lui lehova, Dumnedeulu meu, şi amu făcuţii
15 tote, cumu tu mi-ai ordinatii: ' Caută dm
locuinţa cea sântă a ta, din ceriu, şi binecuventeză pre poporulu teu, Israelu, şi pămentulu pre care l'aî datu nouî, precumu
cu jurămentu ai promisu părinţiloru noştri:
pământii in care curge lapte şi miere.
îndemnările cele de pe urmă.

16

Astă-dî 'ţi ordina lehova, Dumnedeulu
teu, să faci aceste legi şi judecăţi; decîpăzesce-/e, şi le fa din totă anima ta şi din
17 totu sufletulu teii. Tu astă-dî ai ?adeveritu,
că lehova 'ţi este Dumnedeu, şi că vei âmbla
pe căile lui; şi că vei păzi legile lui şi ordi
nele lui şi judecatele lui, şi că vei asculta
18 de vocea lui. Şi T lehova astă-dî a adeveritu,
că tu- î escî poporu scumpii, dupre cumu
19 ţî-a disu, de vei păzi tote ordinele lui: Şi
că elii pre tine te va 'înălţa mai pe susu
decâtii tote poporele câte a făcuţii elu, cu
lauda, cu renumele şi cu mărirea; ca tu să
fii lui lehova Dumnedeulu teu 'poporu sânţii,
cumu a promisu elu.
Legea să se scria pe table, şi să se cetfscă
solemnelii.

27 O I Moisi cu bătrânii lui Israelu ordina
^ poporului, dicendii; Tote aceste ordini
2 să le pâzescî, câte vi le dau astă-dî: Şi va
fi in diua, in care ° veţi trece lordanulu, in
pămentulu, ce lehova Dumnedeulu teii ţi-lii
dă, * să-ţî rădici petre mari, şi să le lipescî
3 cu varii; Şi să inscriî pe ele tote cuvintele
acestei legi, cându VM vei trece, ca să vini
in pământulii, ce lehova Dumnedeulu teu
ţi-lu dă, pământii in care curge lapte şi
miere; precumu lehova, Dumnedeulu teu,
4 ţî-a promisu. Şi va fi, că voi, după ce veţi
trece lordanulu, să rădicaţi aceste petre,
pentru cari eu astă-dî vî ordinii, c pe muntele
5 Ebnlu; şi să le lipiţi cu varii. Şi să zin P». 119. 141,

153, na.
o Lev. 7. IO. &

n. i. ti.
Osea 9. 4.
p I«a. 63. 15.
Zech. S. 13.
q Esod. 20. 19.
r Esod. 6. 7. &
19. 5.

Cap. 7. 6. &
14. 2. & 28. 9.
1 Cap. 4. 7, 8.
& ÎS. 1.
Ps. 148. 14.
( Esod. 19. 6.
Cap. 7. B. &
28. 9.
1 Pet. t. 9.
—

Capulu 27.
a los. 4. 1.
b loa. 8. 82.
c Cap. 11 29.
loa. 8. 30.
d Esod. 20. 25.
los. 8. 31.
e Cap. 26. 18.
/ Cap. 11. *9.

los. 8. 33.
Jude. 9. 7.
g Cap. 11. 29.
los. 8. 33.
h Cnp. 33. 10.
los. S. 33.
Dau. 9. 11.
i Esod. 20.4,23.
& 34. 17.

descî acolo altaru lui lehova, Dumnedeulu
teu, altaru din petre; d preste acestea ferulu
să nu trecă. Din petre intregî să zidescî
tu altarulu lui lehova, Dumnedeulu teu, şi
deasupra lui să aduci olocauste lui lehova,
Dumnedeulu teu. Şi să sacrifici sacrifiiciî
de bucuria, şi să mănânci acolo, şi să te
veselescî înaintea lui lehova, Dumnedeulu
teii. Şi pe acele petre să scrii tote cuvintele acestei legî respicatu forte.
Şi Moisi şi preuţiî, ceî din Leviţî, vorbiră cătrâ toţii Israelulu, dicendii: Ie aminte, şi ascultă, Israele ! ' Tu asta-dî te-aî
făcuţii poporulu lui lehova, Dumnedeulu teu.
Deci să asculţi de vocea lui lehova, Dumnedeulu teu, şi să faci ordinele lui şi legile
lui, pre cari ţi le ordinii eii astâ-dî.
Şi Moisi mai ordina poporului in diua
aceea, dicendu: Aceştia să stee, ca să binecuvânteze pre poporu, -''pe muntele Garizimu,
după ce veţi trece lordanulu: Simeonu şi
Levi şi Iuda şi Isacharu şi losefii şi Beniaminu. Eru f aceştia să stee, ca să blăsteme, pe muntele Ebalu: Rubenii, Gadu şi
Asseru, şi Zabulonu, Danii şi Neftalî. Atuncea * Leviţiî să înctpă a vorbi, şi cu voce
înaltă să dică cătră toţi bărbaţii lui Israelu:
' Blăstematu să fie bărbatulii, care'şî va
face chipii ciopliţii seu chipu turnaţii ; (care
este urîcîune lui lehova, lucru din mâni
de meşterii) şi-lu va pune iu loca ascunşii!
•>' Şi totu poporulu să respundă, şi să dică:
* Aminti! Blăstematu să fie celu ce va despreţui pre părintele şeii seu pre muma sa !
'Şi totu poporulu să dică: Aminu! Blăstemaţii să fie celu ce va strămuta hotarulii
apropeluî şeii! Şi toţii poporulu să dică:
Aminii! m Blăstematu să fie totu, care face
pe celu orbii să rătăcescă pe cale! Şi totu
poporulu să dică: Arninu! " Blăstematu «ă
fie celu ce strîmbătăţesce dreptulu străinu
lui, alii orfanului şi alu văduvei! Şi totu po
porulu să dică: Aminii! ° Blăstematu să fie
celu ce se va culca cu femea părintelui şeii ;
.că acela descopere invelitura părintelui seu !
Şi totu poporulu să dică: Aminu! f Blăstemaţii să fie celu ce se va culca cu verî-ce
vită! Şi totu poporulu să dică; Aminu! «Blăstematii să fie celu ce seva culca cu soră- sa,
fiica părintelui seu, seu fiica mumei sale!
Şi totu poporulu să dică: Aminu! r Blăstematu să fie cela. ce se va culca cu socră-să;
Şi totu poporulu să dică: Aminii! 'BlăsteLev. IU. 4. &
20. 1.
Cap. 4. 16,23.
& 5. 8.
Isa. 44. 9.
Osoa 13. 2.
j Vodo Num. 5.
22.
Ier. 11. 5.

1 Cor. 14. 16.
k Esod. 20. 12.
•& 21. 17.
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Cap. 21. 18.
( Cap. 19. 14.
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m Lev. 19. 14.
n Eaod. 22. 21,
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80. 17.
r Lev. 18. 17. &
20. 14.
» Esod. 20. 13.
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Lev. 24. 17.
Num. S5. 31.
Cap. 19. U.

CAP. 27, 28.
maţii să fie celu ce bate pre apropele luî
într'ascunsii! Şi totu poporulu să dică; A25 miuii! ' Blăstematu să fie celu ce îea daruri,
ca să omore unu sufletu nevinovată ! Şi totu
26 poporulu să dică: Aminu! u Blăstematu să
fie celu ce nu va implini cuvintele acestei
legi, nici nu le va face! Şi toţii poporulu să
dică: Aminu!
Bine-cuventarea şi blăstemulii.

28 Ol va fi) ° dacă tu veî asculta de vocea luî
^ lehova Dumnedeulu teii, căutândii a
face tote ordinele luî, pre cari ţi le ordinii
astă-dî, lehova Dumnedeulu teu * te va pune
mai pe susii de câtii tote poporele păineu2 tuluî: Şi tote aceste bine-cuventărî voru
veni preste tine, şi "te voru ajunge: dacă
tu veî asculta de vocea luî lehova, Dum3 nedeulu teu. d Bine-cuventatu vel fi in ce4 ţaţe, şi bine-cuventatu 'iu câmpii. Bine-cuv^ntatu va fi ^fruptulu pâuteceluî teu, şi
fruptulu pămentuluî teu şi fruptulu viteloru
tale, fetulu vaceloru tale şi îmmulţirea oilorii
5 tale. Bine-cuventată va fi coşniţa ta şi co6 vata ta. » Bine-cuventatu vel fi tu cându veî
7 intra, şi bine cuventatu câudii veî eşi. lehova
* va face, ca neamiciî tei, cari se scolă asupra ta, să fie bătuţi înaintea ta : pe o cale
voru eşi asupra ta, şi pe şopte căi voru fugi.
8 lehova va ' trămete bine-cuventărî preste tine
in grânarele tale, şi intru tote, J pe cari veî
pune manele tale ; şi te va bine-cuventa pre
tine in pămentulii, pre cari lehova, Dum9 nedeulu teii, ţi-lii dă. * Pune-te-va lehova
ca să-i fii poporii sânţii ; dupre cumii elu
cu jurămentu s'a juraţii ţie; dacă veî păzi
ordinele luî lehova Dumnedeulu teu, şi veî
10 âmbla pe căile luî. Şi tote poporele pă
mentuluî voru vede, că tu ' te numescî dupre
numele luî lehova, şi mse voru teme de tine.
1 1 Şi " lehova te va face pre tine să prisosescî
in bunătăţi: in fruptulu pâuteceluî teii, şi
in fetulu viteloru tale, şi in fruptulu pă
mentuluî teii, in pămentulii, pre care le
hova, Dumnedeulu teu, cu jurnmentii l'apro12 misii părinţiloru tei să ţi-lu dee. Deschide-va ţie lehova tesaurulu şeii celu bunii,
ceri'ulu, °ca să dee ploiâ pămentuluî teii la
timpulu seu, şi p ca să bine-cuventeze totâ
lucrarea mâueloru tale; şi *tu vei împrumuta
multoru popore, dară nu veî lua împru( E»od. 23. "i, 8.
Cap. 10. 17. &
IK. 19.

E»c. «. 12.
u Cap. 28. 15.
P». 119. 21.
Ur. 11. t.
G*L S. 10.
—
VUptUU £9.

«Etod. 15. *6.

127. 8. & 138. i t Enod. 19. 5. «.
Lev. 96. 3.
Isa. 5!i. 2.
Cap. 7. 6. &
3.
b Cap. 26. 19.
Prov. 10. 22.
26. 18, 19. &
e Vers. lî.
l Tlm. 4. 8.
29. 13.
i Nom. 6. 27.
g Pa. 121. 8.
Zecb. 1. 6.
2 (Jron. 7. M.
d Ps. 1»8. 1, 4. h LOT. 26. 7, 8.
lua fi.1. 19.
e. Fac. 39 5.
2 Şam 22. 38,
Dan. 9. 18, 19.
/ Ver«. M.
88, 41.
m<'ap. H. 25.
Fac. 22. 17. &
P». 89 23.
4». 25.
Vede vers 25. n Vers. 4.
Oap. 30. 9.
Cap. 7. 13.
t Lev. 25. 21.
Prov. 10. 22,
P». 107. 38. 4 j Cap. 15. 10.
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muta. Şi lehova te va pune in r capii, erii
nu in codă, şi tu veî fi numai deasupra, erii
de desuptu nu veî fi: dacă veî asculta de
ordinele luî lehova, Dumnedeulu teii, pre
cari eu ţi le ordinii astă-dî ca să le păzescî
şi să le faci; • Să nu te abaţî de Iu nici
unulii din cuvintele, cari le ordinii voiiî as
tă-dî, nici la drepta, nici la stânga, mergendii după deî străini, ca să vă închinaţi lorii.
Dară va fi, 'dacă nu veî asculta de vocea
luî lehova, Dumnedeulu teu, şi nu veî căuta
a face tote ordinele luî şi legile luî, cari le
ordinii ţie astă-dî, că voru veni preste tine
tote blăstemele acestea, şi "te voru ajunge.
Blăstematu vei fi "in cetate, şi băstematii
in câmpii. Blăstemată va fi coşniţa ta
şi covată ta. Blăstematu va fi fruptulu panteceluî teu, şi fruptulu pămentuluî teu, fetulii vaceloru tale şi înmulţirea oilorii tale.
Blăstematu vei fi tu cându veî intra, şi blăstematii cându veî eşi. Trămete-va lehova
preste tine * blăstemu, » turburare şi * resipire
intru tote, pe cari veî pune mâna ta ţi
veî faco, până ce te veî stinge, şi curendu
te veî perde, pentru răutatea fapteloru tale
prin cari pre mine m'aî părăsiţii. Face-va
lehova, ca " ciuma să se lipescă de tine, până
ce elu de totu te va sterpi din pămentulii,
in care intri ca să-lu stăpâuescî. * Bate-teva lehova cu lânguore şi cu friguri şi cu
inflainaţiune şi cu aprindere mare şi cu
secetă, şi cu c arsură iu grâu, şi cu gălbânare ; şi te voru urmări, până ce te vei
perde. Şi d cerîulu teii, celu de deasupra
capuluî teu, va fi aramă, şi pămentulii celu
de supţii tine ferii. Face-va lehova ploîă
pămentuluî teii prafu şi pulbere; care din
ceriu se va pogorî pe tine, până ce de toţii
te veî stinge. • Şi lehova va face ca tu să
fiî bătuţii de neamiciî tei: pe o cale veî eşi
asupra lorii, şi pe şepte căi veî fugi de d'inaiutea lorii ; şi •'vei fi in ură tuturoru împărăţielorii pâmentuluî. Şi » cadavrulu teu
va fi de mâncarea tuturoru paserilorii ce
riului şi fereloru pămeutuluî, şi nimeuea va
fi care să le sperie. Băte-te-va pre tine
lehova cu *ulcerulu Egiptului şi cu ''emoroidî
şi cu reia şi cu pecingine, de cari nu te
veî pute vindeca. Bate-te-va pre tine lehova
cu besmeticiă, cu orbire şi cu > turburare de
spiritu; Şi veî âmbla * pipâindu in amedâ,
o Lev. 2li. 4.
Cap. 11. 14.
Cap. U. 29.
Cap. 15. 6.
Isa. 9. 14, 15.
Cap. 5. 32. &
11. 16.
t Lev. 26. 14.
Plan. 2. 17.
Uan.9. 11,13.
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d Lev. 26. 19.
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cumu pipăie orbulu in intunerecu ; şi in căile
tale norocire nu veî ave ; şi vei fi numai apă
saţii şi prădaţii in tote dilele tale ; şi nu va fi
cine să te ajute. l Cu femeă te veî logodi, şi
al tu Iii se va culca cu d'însa ; m casă'ţî veî zidi,
şi nu veî şede intr'însa ; * viă'ţî veî planta,
şi fruptulu eî nu-lii veî culege. Junghiase-va boulu teu înaintea ochilorii tei, şi tu
dintr'îusulu nu vei mânca; râpi-se-va asiiiu l ii teu de d'inaintea ta, şi la tine nu se va
întorce; da-se-vorii oile tale neamiciloru teî,
şi nu va fi cine să te ajute. Da-se-voru
fiii teî şi fetele tale altui poporu, şi ochiî teî se voru ° topi plângendu totă diua
după d'înşiî, şi nici o putere veî ave.
* Unii poporu, pre care tu nu-lu cunoscî, va
mânca fruptulu pământului teu şi totă ostenela ta ; şi in tote dilele veî fi apăsaţii şi
sdrobitu. Şi veî nebuni « de privirea celoru
ce vorii vede ochii teî. r Bate-te-va lehova
cu ulcerîi răii la genunchi şi la copse, de
cari tu să nu te poţi vindeca, de la talpele
picîoreloru până la crescetulu teu. • Ducete-va lehova pre tine şi pre regele teu, pre
care-lu veî pune preste tine, la unu poporu,
pre care nu-lu cunoscuseşî, nici tu nici pă
rinţii teî, şi 'acolo veî servi altoru deî de
lemnu şi de petră. Şi veî fi de "groză, de
" proverbu şi de batjocură intre tote naţiunile, unde te va duce lehova. * Semînţă multă
veî scote la câmpii, şi putinii veî strînge ;
că totă o voru mistui vlocustele. Via veî
planta, si o veî cultiva; dară vinii nu veî
be, ba nici nu o veî culege ; că vermiî o voru
mânca. Olivî veî ave iu totu cupriusulu teu;
dară cu oleiu nu te veî unge; că olivele
voru cade. Fii şi fete veî nasce; dară acestia nu voru fi aî teî, că * vorii merge in
captivitate. Toţi arborii teî şi fruptulu pămentuluî teu 'Iu voru strica omidele. Străinulii, care este in medîloculu teu se va înălţa
preste tine mai susii şi mai snsii. şi tu veî
cade mai josu şi mai joşii. °Elu 'ţî vaiinprumuta, şi tu lui nu-î veî imprumuta ; * elu
va fi in capii, şi tu veî fi in codă.
Şi c tote aceste blăsteme voru veni asupra ta, şi te voru urmări, şi te vorii ajunge, până ce veî peri ; pentru-că u'aî as
cultaţii de vocea lui lehova, Dumnedeulii
teu, de a păzi ordinele lui şi legile lui, cari
ţi le-a ordin aţii. Şi acestea să fie intru tine
d de semne şi de minuni, şi intru seminţia
ta in perpetuu. ' Fiindii-că n'aî serviţii lui

l Iov 31, 10.
Ier. 8. 10.
m Iov 31. 8.
Ier. 18. 13.
Amos 5. 11.
Mic. 6. 15.
Zer. 1. 13.
n Cap. *>. 6.
o P>. 119. 8i.

p Vers. 51.
l.i-v. 86. 16.

Ier. 5. 17.
<1 Vers. '«7.
r Ver«. 27.
> S Reg. 17. 4,
6. & 24. 12, 14.
* 25. 7, 11.
| SCron. 58.11.

& 36. 6, 80.
x
t Cap. 4. 28.
Veri. 64.
/;
Ier. 16. 18.
z
« 1 Reg. ». 7, 8. a
Ier. 84. 9. & b
25. 9.
c
Zech. 8. 13.
v Va. 44. 14.
d

Mic. 6. 15.
Hag. 1. 6.
loel 1. 4.
Plan. 1. 6.

Vers. U.
Vers. 13.
Plan. 1. 5.
Vers. 15.

In. S. 18.

lehova Dumnedeulu teii cu bucuria şi cu
veselia de animă, cândii aveai f in prisosinţă
tote, Veî servi neamiculuî teu, pre care-lu
va trămete lehova asupra ta, in fome şi iu
sete, in goliciune şi in lipsă de tote ; şi » va
pune jugii de ferii asupra grumazului teii,
până ce te va sterpi. h Aduce-va lehova asupra ta o naţiune din depărtare, de la mar
ginea pămeutuluî, ' cumîi sboră vulturulii ; na
ţiune, a căreia limbă tu nu o veî inţelege ;
Naţiune aspră la privire, i care facă celui
bătrânii nu respecteză, şi de copilii n'are
milă. Şi va mânca * fruptulu viteloru tale, şi
fruptulu pământului teu, până ce te vei sterpi ;
şi nu-ţî va lăsa ţie nici grâu, nici mustii,
nici oleiu, nici fetulu vaceloru tale, nici
turmele oilorii tale, până ce de totu te veî
perde. Şi ' te va impresura in tote părţile tale,
până ce vorii cade zidurile tale cele înalte,
şi întărite, intru caii tu te-aî iucredutu, in
toţii pămentulii teii ; da, te va impresura in
tote portele tale in totu pămentulii teii, pre
care lehova Dumnedeulu teii ţi-lu dă ţie. Şi
mveî mânca fruptulu pânteceluî teu, carnea
fiiloru teî şi a feteloru tale, pre cari ţi-î
va da lehova Dumnedeulu teu, iu impresurarea şi in strîrntorarea, iu care te va strîmtora neamiculii teii. Bărbatulii celu gingaşii
d'intre voî şi delicata forte "se va uita cu
ochii pismasî asupra fratelui şeii şi asupra
"feineeî sinului şeii, şi asupra rămăşiţei fiiloru
seî, ce î-aii mai rămaşii; Ca nici unuia din
eî să nu dee din carnea fiiloru seî, pre care
o mănâncă elu ; că lui nimica nu î-a mai
rămaşii din tote in impresurarea şi in strîmtorarea, cu care neamiculii teii pre tine te-a
strîmtoratii in tote portele tale. Femea aşa
de gingaşă şi delicată d'iutre voî, care nici
talpa piciorului eî n'a indresnitu să pună
pe pămentu peutru delicateţa, şi gingăşimea
eî, p se va uita cu oohiu pismaşiu la bărbatulii sinului seu, şi l», fiîulu eî şi la fiica sa ;
Şi la * sortea copilului eî, care eşi dintre picîorele eî; şi la fiii el, pre cari-î va fi născută;
pentru-că ea in lipsă de tote 'î va mânca
in ascunşii, in impresurarea şi in strîmtorarea, cu care neamiculii teu te va strîmtora in portele tale.
De nu veî căuta a face tote cuvintele
legeî acesteia, cari sunt scrise in cartea acesta, ca să te teinî de r acestu nume pre
măriţii şi înfricoşaţii, de IEHOVA DUMMEDEULtTTEU; Atuncea lehova va face 'miGzec. 14. 8.
e Neem. 9. 35,
36, 37.
/ Cap. 38. 15.
•l Ier. 28. 14.
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Cap. 15. 9.
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Vers. 54.
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CAP. 28, 29.
teî, acele semne şi minuni mari. Dară d lehova
nu vî dădu animă, ca să cunosceţî, nici ochi,
ca să vedeţi, nici urechi, ca să audiţî, până
in diua de astă-dî. ' Şi eu ve conduseiu patru-decî de ani prin pustiiu; ''vestmintele
vostre nu se invechiră pe voî, nici incălţămintele vostre nu se invechiră pe picîorele
vostre. ^Pâne n'aţî mâncaţii, nici vinii şeii
băutură imbătătore n'aţi beutu ; ca să cuno
sceţî că eii lehova sunt Dumnedeulu vostru.
Şi cândii venirăţî la loculu acesta, A Sihonu, regele Heşbonuluî, şi Ogu, regele Basanuluî, ni eşiră intru intimpinare cu resbelii, şi noi 'î băturămu, Şi luarămu pamentulu lorii, şi-lii *' dădurămii de niosceuire
Rubeniţilorii şi Gadiţilorii şi la j unicăţaţe
din seminţia Manaşiţiloru. i Deci păziţi cuvintele acestui legămeiitu, şi le faceţi, pen
tru ca să * prosperaţi intru tote cele ce faceţi.
Voî astă-dî staţi toţi înaintea lui lehova
Dumnedeulu vostru, capii seininţieloru vo
stre, bătrânii voştri, şi diregetoriî voştri,
toţi bărbaţii lui Israelu; Copiii voştri, feineele vostre, şi străinulii teu, care este in
medîloculii taberei tale, de la ' tăiătorulii
lemnelorii tale până la aducătorulu apei
tale: Ca să intri in legămentulu lui Iehova Dumnedeulu teii, şi m in jurămentulu
seu, pre care lehova Dumnedeulu teii 'Iu
incheiă cu tine astă-dî: Pentru ca elu să
te'"adevereseă de poporu alii şeii, şi elu să-ţî
fie Dumnedeu, ° cumu a promisii ţie, şi ' cumu
a juraţii părinţiloru teî, lui Abraamii, lui
Isaacii şi lui lacobii. Şi eu acestii legămenţii şi acestu jurămentii, nu-lu « incheiii
numai cu voî singuri; Ci cu aceZa, care
astă-dî este aicea stându cu noî înaintea lui
lehova Dumnedeulu nostru, r ca şi cu acela,
care astă-dî nu este aicea cu noî.
Că voî sciţi, cumii amii locuiţii noî in
pămentulu Egiptului, şi cumu amu trecuţii
prin medîloculii naţiuniloru, prin cari voî
aţi trecuţii. Şi voî vedurăţî uricîunile loru
şi idolii loru, lemnii şi petră, argintii şi
aurii, cari erau la d'înşiî; Ca nu cumu -va
să fie intre voî care-va, bărbaţii seu femeă,
nemii şeii seminţia, « a căruîa animă să se
intorcă astă-dî de la lehova Dumnedeulu
nostru; să mergă, ca să servescă deiloru
acestorii naţiuni; ' ca nu cumu-va să fie in
tre voî verî-o rădiciuă, care să producă veniuu şeii pelinu; Ca să nu se iutemple, ca
ore-cine chîaru şi audindii cuvintele acestui

nunate rânele tale şi rânele seminţiei tale,
râni mari şi îndelungate, bole rele şi inde60 lunga te. Şi elu va inturna asupra ta tote
* durerile Egiptului, de cari tu te cutremurai,
61 şi acelea se voru lipi de tine. Cătră ace
stea lehova va mai aduce asupra ta şi tote
bolele şi tote rânele, cari nu sunt scrise in
cartea legeî acesteia, până ce tu te vei
62 perde. Şi voi u veţi rămâne puţini la numeru, voi ce aţi foştii in mulţime " ca ste
lele ceriului; pentru-că tu n'aî ascultaţii
63 de vocea lui lehova Dumneţleulu teii. Şi va
fi, că precumu x s'a bucuratii lehova de voî,
ca să vî facă bine, şi să ve îmmulţescă,
aşa » se va bucura de voî lehova, ca să ve
perdă, şi să ve stingă, şi veţi fi smulşi din
pămentulu, in care acuma intri ca să-lii
64 stăpâniţi; Şi *va împrăscia pre tine lehova
intre tote poporele, de la o margine a pă
mântului până la altă margine a pămentului; şi tu "acolo vei servi altorii deî, pre
cari tu nu-î ai cunoscuţii, nici tu uicî pă65 rinţiî teî, lemne şi petre. Şi * 'ntr'acele naţiunî nu vei ave repausii, şi talpa piciorului
teu nu va ave repausii; c că lehova 'ţi va da
acolo animă tremurândă şi intunecare ochi66 lorii si d dureri sufletului; Şi vieţa ta va fi
spendurată d'inaintea ta, şi te vei spăimenta
noptea şi diua, şi nu vei ti sigurii de vieţa
67 ta. «Demâneţa veîdice: O, de aru veniseră!
1 Şi sera vei dice: O, de aru-tenL demâneţa!
i^^^n cutremurulu ânimeî tale, de care tu te
veî infricoşa, şi •''de privirea celoru ce cu
68 ochii teî veî vede. Şi lehova t te vaîntorce
in Egiptu cu corăbii pe cale la acelu pămeniu, despre care ţî-amu disu : * Tu mai
mulţii să nu-lu vedî; şi voî acolo ve veţi
vinde neamiciloru voştri ca servi şi ca serve,
şi nu va fi cine să ve cumpere.
29 i CESTE sunt cuvintele ° legământului, pre
j\_ care lehova ordina lui Moisi a-lu incheîa cu fiii lui Israelu in pămentulu Moabuluî; alară de legâmentulu, pre care elu
incheîâ cu d'înşiî in Horebu.
Legămentulîi reînnoiţii; bine-cuventarea ;i blăstemulH reiterate.

2

Şi Moisi conchîămâ totu Israelulu, şi
dise lorii : * Voî aţi vedutu tote câte a făcuţii
lehova înaintea ochiloru voştri in pămen
tulu Egiptului cu Faraonii şi cu toţi ser3 vii lui şi cu totu pămentulu lui; c Cercă
rile cele mari, pre cari le-au vedutu ochii
( C»p. 7. tS.
• Cap. 4. *7.
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blăstemu cu jurămentu, elu să se linguşescă
in anima sa, dicendii: Bine-mî este, deşi
eu âmblu " dupre rătăcirea ânimeî mele, şi
20 * să, adaugă astu-felii beţia la sete. x Pre
acela lehova nu-lu va erta, ci încă » mâ
nia lui lehova si " gelosia luî se vorii inflăcăra asupra acelui bărbaţii, şi vorii veni
preste d'însulu tote blăstemele câte sunt
scrise in cartea acesta; şi "va şterge lehova
21 numele luî de suptu ceriu. Şi-lu 6va deo
sebi lehova spre nenorocire intre tote seminţiele luî Israelii, dupre tote blăstemele
legământului, cari sunt scrise in acesta carte
a legeî.
22
Şi unnătorea generaţiune, fiii voştri cari
se vorii scula după voi, şi străinii, cari
vom veni din pămentii depărtată, cându
vorii vede plăgele pămentuluî aceluia şi bo23 lele, cu cari lehova l'a bătuţii; Şi că totu
pămentulu luî nu va fi, decâtu "arsură de
sulfure şi de sărătură, incâtu nici se va pute
semena, nici va cresce ce-va, şi nici" va resări intr'însa ceva verdeţâ; d asemenea surpăreî de la Sodoma şi Gomora, Âdma şi
Seboimu, pre cari le-a surpatu lehova intru
24 mânia sa, şi iiitru îuţela urgiei sale : Vorii
dice tote naţiunile: 'Pentru ce a făcuţii le
hova astu-felii pămentuluî acestuia? ce este
25 acesta îuţinie mare de mânia? Şi se va
respunde: Pentru-că ci au părăsiţii legămentulu luî lehova Dumnedeulu părinţiloru
lorii, care-lu incheîase cu d'înşiî, cându 'î
26 scose din pămentulu Egiptului ; Şi ei mergendîi servirâ altoru deî, şi se prosternură
înaintea lorii, la acei deî pre cari eî nu-î
cunoscură, şi pre cari elu nu lî-a impărţitu;
27 De aceea se aprinse mânia luî lehova asu
pra acelui pămentu, •''incâtu elu aduse asu
pra luî tote blăstemele cari sunt scrise in28 tr'acestă carte; Şi » desrădicinâ pre eî lehova
din pămentulu lorii cu mânia, cu îuţime
şi cu mare urgia, şi-î arunca intr'altii pă
mentu, cumu se vede astă-dî.
29
Cele ascunse sunt pentru lehova, Dum
nedeulu nostru; erii cele descoperite sunt
pentru noi şi pentru fiii noştri in perpetuu ;
ca noi să facemu tote cuvintele legeî acesteîa.
30 O I "va fi, după ce vorii veni preste tine 'tote
^ aceste: bine-cuventarea şi blăstemulii,
pre cari le-amu pusu înaintea ta, dacă c tu le
vei închide in anima ta, intre tote na
ţiunile, intre cari te va fi resipitu lehova
2 Dumnedeulu teu; Şi tu te ''vei intorce
u Num. 15. 39.
Eccl. 11. 9.
Isa. 30. 1.
Ezec. 14. 7, 8.
Pi. 74. 1.
Pi. 79. 5.
Ezec. 23. 25.
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/Dan. 9. 11,18,
14.
g l Reg. 14. 15.
2 Gron. 7. 80.
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Prov. 2. 82.
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la lehova Dumnedeulu teu, şi vei asculta
de vocea lui dupre tote câte-tî ordinii eii
astă-dî, tu şi fiii tei din totâ anima ta,
şi din totu sufletulu teii ; • Atuncea lehova
Dumnedeulu teii va reîutorce pre captivii
tei, şi se va îndura de tine ; şi eră-şî f te va
aduna d'intre tote naţiunile, intre cari le
hova Dumnedeulu teu te va fi resipitu. "Dacă
cei resipiţî aî tei vorii fi până şi la mar
ginea ceriului, de acolo te va aduna lehova,
Dumnedeulu teu, şi de acolo te va lua; Şi
te va aduce lehova, Dumnedeulu teu, m
pămentulu, pre care Tău stepânitu părinţii
tei, şi tu 'Iu vei stăpâni; şi-ţî va face bine,
şi te va îmmulţi mai mulţii decâtu pre pă
rinţii tei. Şi * lehova Dumnedeulu teii va
circumcide anima ta şi anima seminţiei
tale, ca să îubescî pre lehova, Dumnedeulu
teii, din totă anima ta şi din toţii sufletulu
teu, ca să trăescî. Şi lehova, Dumnedeulu
teu, tote aceste blăsteme le va pune preste
neamiciî tei, şi preste aceia ce te urescu
şi te-au urmăriţii. Şi de te vei intorce, şi
vei asculta de vocea lui lehova, şi vei face
tote ordinele sale, pre cari ţi le ordinii astă-dî,
' Atuncea lehova Dumnedeulu teu te va face
să prisosescî intru tote lucrările mânelorii
tale, in fruptulu pântecelui teii, şi in frup
tulu viteloru tale, şi in fruptulu pămentuluî
teu, spre bine; că lehova eră-şi i se va bu
cura de tine spre binele few, cumu s'a bucuratu de părinţii tei; Dacă vei asculta de
vocea luî Ishova, Dumnedeulu teu, păzindu
ordinele luî şi legile luî, cari sunt scrise in
acesta carte a legeî; si dacă te vei întorce
la lehova, Dumnedeulu teu, din totă anima
ta şi din totu sufletulu teii.
Că ordinulu acesta, pre care ţi- Iu ordinii astă-dî, nu este nici * pre greii pentru
tine, nici este departe: !Nu este in ceriii, casă
dicî: Cine să se sue pentru noi in ceriu şi
să-lii aducă noiiî, ca noi audindu-lii, să-lii fa
cemu? Nici este d'incolo de mare, ca să
dicî: Cine va trece pentru noi d'incolo de
mare, şi să-lii aducă noiiî, ca noi audin
du-lii, să-lii facemii? Ci cuveutulu acestn
apropo forte de tine este, in gura ta şi in
anima ta, ca tu să-lii faci.
Ecc5! ™Eu astă-dî punu înaintea ta vieţa
şi binele, mortea şi reulu. Că astă-dî 'ţi
ordinii, ca să îubescî pre lehova, Dumne
deulu teu, să âmblî intru căile luî, şi să
păzescî ordinele luî şi legile luî şi judeca
tele luî, ca să trăescî şi să te immulţescî,
c Cap. 4. 89, 30.
1 Reg. 8. 47,
48.
d Neem. 1. 9.
Isa. 55. 7.
Plan. 3. 40.
loel. 2. 12, 13.

e PB. 106. 45. fc
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şi ca lehova Dumnedeulu teii să te bine-cuventeze in pămentulu, in care intri ca să-lu
stepânescî. Dară dacă anima ta se va intorce, şi tu nu vei asculta, şi tu te vei
amăgi, şi te vei prosterne înaintea altoru
deî, şi loru li vei servi, "Eu vî mărturisescu
astă-di, că voî intru adeverii veţi peri, şi
că nu veţi fi multe dile in pămentulu pen
tru care treci lordanulu, ca să intri intrîngulii şi să-lii stepânescî. " Cerîulu şi pămen
tulu chîâmu astâ-dî de mărturia contra vostră,
că p eu v'amu pusu înainti-vî vieţa şi mortea,
bine-cuventarea şi blăstemulu. Alege dară
vieţa, ca să trăescî, tu şi seminţia ta ; lubindu pre lehova Dumnedeulu teu, si ascultându de vocea luî, şi lipindu-te de d'însulu;
că acesta este » vieţa ta, şi lungimea dileloru
tale; ca să locuescî in pământulu ce le
hova Dumnedeulu teii cu jurămentu l'a pro
misa părinţiloru tei, luî Abraamu, luî Isaacii
şi luî lacobu, că ţi-lu va da.
Moisi îneuragie;*' pre losua; apostasia Israeliţilorii precisă.

31
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Moisi merse, şi vorbi cuvintele aceste
cătră toţii Israelulu; Şi li dise: Eii
astă-dî "sunt de o sută diioe-decî de anî; eii
nu mai potii b eşi şi intra, şi lehova mî-a şi
disu: c Tu preste lordanulu acesta nu veî
trece! lehova, Dumnedeulu teii, delii însuşi
va trece înaintea ta, si elu va perde naţiu
nile aceste de d'inaintea ta, ca tu să le ste
pânescî; losua, elu va trece înaintea ta, «dupre
cumii a disu lehova; 'Şi lehova va face cu
d'înşiî, • cumii a făcuţii cu Sihonu şi cu Ogii,
regii Amoreiloru, şi cu pămentulii loru, pre
cari î-a perdutii. * Şi lehova dându-vi-î in
mână, voî să faceţi cu d'înşiî dupre tote
ordinele cari le v'amu ordinatii. * Intăriţi-ve,
şi ve îmbărbătaţi, J nu ve temeţi, nici ve ingroziţî înaintea lorii ; că lehova, Dumnedeulu
teu, * elii însuşi este celii ce va merge impreună cu tine; ' elu nu te va părăsi, şi nu
te va lăsa.
Şi Moisi chîămâ pre losua, şi-î dise îna
intea ochilorii a toţii Israelulu : m Intăresce-te
şi te imbărbăteză! că tu veî intra cu po
poralii acesta in pămentulu ce lehova cu
jurămentu l'a promisii părinţiloru lorii că
li-lii va da; şi tu 'Iii veî împărţi lorii spre
moscenire. Că lehova însuşi " este celii ce
va merge înaintea ta, ţi ° va fi cu tine ; elii

s Cap. 4. 26. St
8. 19.
o Cap. 4. 26. *•
31. 28.

p Ven. 15.
q Pa. 87. 1. «t
KG. 9.

loan 11. 25.
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Capuiu 31.
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Cap. 34. 7.
6 Num. 27. 17.
1 Reg. S. 7.
c Num. 80. 12.
4 27. 13.

Cap. 3. 27.
d Cap. 9. 3.
e Num. 27. 21.

Cap. 3. 28.
l los. 1. 5.
/ Cap. 3. 21.
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g Num. 81. 24, m Vers. 23.
33.
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pre tine nu te va părăsi, şi nu te va lăsa;
nu te teme, nici te spăîmenta!
Şi Moisi scrise acesta lege, şi f o dădu
preuţiloru, fiilorii luî Levi, « cari purtau chivotulu legeî luî lehova, şi tuturorii betrânilorii lui Israelii. Şi Moisi ordina lorii,
dicendii: După sfârşitulu fie-căruî alii şeptelea anii, pe T timpurii ertăreî, • la serbătorea
corturilorii; Gândii va veni toţii Israelulu
' să se infăc,îăşeze înaintea luî lehova Dum
nedeulu teu, in loculu ce elu şi-lii va alege,
" să citescî acesta lege înaintea a toţii Israe
lulu, in audulii lorii. Adună poporalii, pre
bărbaţi şi pre femeî, şi pre copiî, şi pre
străinulii ce va fi intru portele tale, ca să
audă, şi să se inveţe, şi să se temă de lehova,
Dumnedeulii vostru, şi să caute a face tote
cuvintele legeî acesteia, încă şi fiii lorii,
"carin'au nici o cunoscinţă, şi aceia x să audă,
şi să se înveţe a se teme de lehova, Dum
nedeulu vostru, in tote dilele câte veţi trăi
in pămentulu, in care, trecendii lordanulu,
intraţi ca să-lii stăpâniţi.
Şi lehova dise luî Moisi: »Ecce, dilele
tale s'aii apropiata ca să morî ; chîamă
pre losua, şi staţi in cortulii intrunirei, ca
* eu să-î daii ordini. Şi Moisi şi losua merseră, şi statură in cortulii intrunirei. Şi "Iehova se aretâ in cortu, intr'unu stâlpii de
nuorii; şi stâlpulu de miorii sta deasupra
uşeî cortului. Şi lehova dise luî Moisi:
Ecce, tu te veî culca lungă părinţii teî, şi
poporalii acesta 6 se va scula, şi c va desfrâna
după deiî ceî străini aî pământului acestuia,
in care intră, şi dpre mineme va părăsi, şi • va
strica legămentulii meii, care l'amu încheiaţii
cu elii. Şi mânia mea se va aprinde asupra lorii in dilele acele ; t şi-î voiu părăsi, şi
• voiu ascunde faţa mea de la eî, şi eî vorii
fi spre pradă; şi după ce-î vorii ajunge pre
eî multe rele şi necasurî, vorii dice in diua
aceea: *Au nu pentru-că Dumnedeulu nostru
nu este in medUoculu nostru, 'm'aii ajunsii
aceste rele? Şi J' eii 'mî voiii ascunde fa<ja
mea de la d'înşiî in diua aceea, pentru toţii
reulu, care Pau făcuţii, că s'aii întorşii la
alţi ţleî. Şi acumii scrieţi-vî acesta cântare, şi inveţă-o fiilora luî Israelu; pune-o
in gura lorii, ca acesta cântare sâ-mî fie
de * mărturia in contra fiilorii luî Israelu.
Că-î voiu duce in pămentulu, pre care cu
jurămentu l'amu promisii părinţiloru lorii,
1 Cron. 28. 20.
p Vers. 25.
Cap. 17. 18.
1 Num. 4. 15.
los. S. 3.
1 Cron. 15. 12,
15.
T Cap. 15. 1.
• Lev. 23. 34.
t Cap. 16. 16.

u los. 8. 34,35.
2 Reg. 23. 2.
Neem. 8. 1, 2,
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y Num. 87. 13.
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z Vers. 23.
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unde curge lapte şi miere; şi eî după ce
vorii mânca şi se vorii sătura, şi l se voru
ingrăşîa, " se voru intorce la alţi deî, şi vorii
servi lorii, şi pre mine despreţuindu-me,
21 voru strica legămentulu meii. Şi va fi,
n după ce pre eî 'î voru ajunge rele şi necasuri multe, atunci acesta cântare va sta
înaintea loru ca mărturia, (că ea nu se va
uita din gura seminţiei loru) ; că ° eu cunoscii cugetulu lorii, şi p ceea ce eî făcu, chiarii
de astă-dî, mai 'nainte de a-î duce eii in
pămentulu, pre care eu cu jurămentu 1'amu
promisu.
Moisi dă legea in mâna Leviţiloră ţi cântarea sa
poporul-uî.

22

Şi Moisi scrise in diiia aceea acesta cân
tare, şi o inveţâ pre ea fiilorii lui Israelii.
23 « Şi lehova ordina lui losua, fiîulu lui Nunii,
diceudu: T Intăresce-te şi teimbărbăteză! că
tu ai să duci pre fiii lui Israelu in pămen
tulu, pre care cu jurămentu 1'amu promisu
loru, şi eii voiii fi ru tine.
24
Şi după ce Moisi sfârşi a * scrii tote cu
vintele legeî acesteia in carte, fără a lăsa
25 ce-va: Ordina Moisi Leviţilorii, cari duceau
26 chivotulu legeî lui lehova, dicendu: Luaţi
acesta carte a legeî, şi ' o puneţi alăturea
cu chivotulu legeî lui lehova Dumnedeulii
vostru, ca ea să-ţî fie acolo " ca mărturia iu
27 contra ta. • Că eu cunoscii indereptnicia ta
şi "cerbicia ta cea tare; că eii viii ancă fiindu
cu voi, astă-dî indereptnicî sunteţi in contra
lui lehova, cu câtu mai vertosii veţi fi după
28 mortea mea? Adunaţi la mine pre toţi betrâniî seminţielorii vostre, şi pre toţi diregetoriî voştri, ca să vorbescu in urechîele lorii
cuvintele aceste, şi să y îeu cerîulu şi pămen29 tulii de mărturia contra lorii. Că eii sciii,
că voi după mortea mea " vă veţi corumpe,
şi vă veţi abate de la calea, care v'aniti
ordiuatii, pentru care ° pre voi ve voru ajunge nenorociri in b dilele din urmă; fiinducâ veţi face ce este rău in ochii lui lehova,
spro a-lii intărîta prin lucrările mâneloru
vostre.
30
Şi Moisi vorbi in audulii a totă adu
narea lui Israelu cuvintele cântăreî acesteia,
până la sfârşiţii.
32 /^ERlURILORU, "ascultaţi, şi eii voiii vorbi!
\j( Şi pămentule, ascultă cuvintele gureî
2 * Să curgă ca ploîa învăţătura mea, [mele !
I Cap. 32. 15.
Neein. 9. K,
26.
O»ea ÎS. 6.
mVer». 16.
n Var». 17.
o Osea 5. 3. &
13. 6, 6.
p Amos 5. 85»
26.
., Vera. 14.
r Vers. 7.
Io«. 1. |6.

, Vers. 9.
a Cap. 28. 15.
b
( Vede 2 Rcg. b Fac. 49. 1.
M. 8.
Cap. 4. 30.
u Vera. 19.
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v Cap. 9. 24. &
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32. 20.
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x Enod. 32. 9.
a Cap. 4. 26. & <
Cap. 9. 6.
30. 19. & 31.
y Cap. 30. 19.'&
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32. 1.
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i Cap. 32. 5.
Iia. 1. 1.
Jude. 2. 19.
Ier. 2. 12. & /
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lan. 55. 10, 11.
t Cor. 3. 6.7.
8.
Ps. 72. 6.
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Hab. 1. 12.
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Să pice ca rouă cuventulii meii,
" Ca ploîa cea menuntă preste verdetă,
Ca ploîa mare preste erba crescută.
Că eu invocii numele lui lehova;
dDaţî mărirea Dumnedeuluî nostru.
Elu este e stânca, f lucrările lui sunt dese[varşite,
Că "tote căile lui cu dreptate sunt;
h Dumnedeii alii adevărului, "fără strîmbătate,
Elii este justu şi drepţii.
J Eî s'au corupţii contra lui,
Nu mai sunt fiii lui, ci ocara acelora,
O * generaţiune perversă şi indereptnică.
Tu aşa ' resplătescî lui lehova,
Poporu nebunii şi neinţeleptii?
Aii nu este elu ra părintele teii, care te-a B ce[ştigatu?
Nu este elu care te-a "făcuţii şi te-a iute[meîatu?
Adu-ţî aminte de dilele cele de de mulţii.
Luaţi aminte la aniî generatiuniloru trecute.
f întrebă pre părintele teu, şi elii 'ţî va spune,
Şi pre bătrânii tei, şi eî 'ţî vorii mărturi.
Gândii cehi pre înalţii « împărţi naţiuniloru
[moscenirea,
Gândii r deosebi elii pre fiii omului unii de
Elu aşedâ hotare naţiuniloru,
[alţii,
Dupre numerulu fiilorii lui Israelu.
Că * partea lui lehova fu poporulii seu,
lacobii sortea moscenireî sale.
Aflatu-1'a in pămentii deşerţii,
' In locii singuratica, plină de urletele şi de
Elii 'Iii cunjurâ, 'Iu " conduse, [selbătăciune,
Şi-lii " aperâ ca lumina ochiului.
"Precumii vulturulii mişcă cuîbulii,
Plutesce preste puii şei, 'şî intinde aripele
'I îea, 'î portă pe aripele lui :
[sale ;
Aş», 'Iii conduse lehova singurii,
Şi nu fu cu d'însulu deii străinii.
» Trecutu-l'a preste înălţimile pămentuluî,
Ca să mănânce fruptele câmpului.
Datu-i-a să sugă * miere din petră,
Şi (ilciii din stâncă vertosă;
Untu de vaci, lapte de ol,
Din grăsimea mneilorii,
Şi a berbeciloru născuţi in Basanii, şi a
[ţîapilorii,
"Cu grăsimea clin rănunchiî grâului;
Şi beuşî vinulii, 6 sângele strugurului.
Şi c leşurunu (Dreptaţulii) se ingrăşâ, das.
[verii din picîoru:
g Dan. 4. 37.
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i Cap. 31. 29.
k Hat. 17. 17.
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CAP. 82.
e Te-aî îngrăşaţii, te-aî îngroşaţii ;
Te-aî lăţitu. Şi -''părăsi pre Dumnedeulii,
[care-lii "făcu,
Şi despreţul * stânca mentuireî sale.
16 'Ei 'Iu intărîtară la gelosiă prin feî străinii,
Prin uricîunî 'Iu mâniară.
17 J Eî sacrificară demoniloru şi nedumnedeiloru,
Deiloru, pre cari nu-î cunoscură,
Deiloru noî, de curendii veniţi,
De cari părinţii voştri nu s'au temută.
18 * Stânca, care pre tine te-a născuţii, aî pă[răsit'o,
Şi aî ' uitaţii de Dumnedeulu, care te-a for[matu.
19
"Şi acesta vedendii lehova, şi mâniându-se,
Lepedâ "cu indignaţiune pre fiii seî şi pre
[fetele sale;
20
Şi dise : ° Ascunde-voiu faţa mea de la
[d'înşiî,
Voiu vede ce va fi sfârşitulu lorii;
Că sunt genera tiune perversă.
'Fii, intru cari nu este încredere.
21 7 Eî pre mine me intărîtară la gelosiă prin
[nedumnedeî,
Şi me mâniară " prin deşertăciunile loru ;
Şi ' eii 'î voiu intărîta la gelosiă prin ne[poporu.
Şi-î voiu mânia prin o naţiune nebună.
22 Că ' foculii s'a aprinşii in mânia mea,
Şi va arde până la cele mai aduncî ale in[fernuluî,
Şi va mistui pămentulii şi fruptele lui,
Şi va arde temeliele munţiloru.
23 Voiii "trămete asupră-î tote nenorocirile,
Şi v voiu arunca in contra loru tote săgeţele
[mele.
24 Eî după ce voru fi topiţi de fome, şi stinşi
[de friguri ferbinţî,
Şi destrugere amară voiu trămete asupră-î,
Si * dinţii ferelorii,
Cu veninulu tfiretorelorii prin pulbere.
25 "Pe din afară 'î va răpi sabia, pe din lă-înPre teneru şi pre fecîoră,
[tru spaima,
Pre sugetoriu cu omulii albii de betrâneţă.
26 'Dis'aiflu: 'I voiu răpi,
Amintirea lorii o voiii şterge d'intre omeni ;
27 De nu me temeamu de sfiderea neamiculuî,
Ca nu cumu-va neamiciî loru, pre sine ne[cunoscendu-se,
"Să dică: Mâna nostră cea înaltă,
c Cap. 31. 20.
Neem. 9. 25.
Pt. 17. 10.
Ier. 2. 7. & 5.
7, 28.
Osca 13. 6.
/ Cap. 31. 16.
Iu. 1. *.
« Vers. 6.
Iu. 51. 13.
H i Şam. 22. 47.
P». 89. 26. &
95. 1.
i l Reg. U. 22.

l Cor. 10. 22. r 1 Şam. 12. 21.
j Lev. 17. 7.
1 Reg. 16. 13,
Ps. 106. 37.
26.
1 Cor. 10. 20.
Ps. 31. 6.
Apoc. 9. 20.
Ier. 8. 19. &
k Isa. 17. 10.
10. 8. & U. 22.
l Ier. 2. 32.
lona 2. 8.
M Jude. 2. M.
Fapt. 14. 15.
o Isa. 1. 2.
• O»ea 1. 10.
o Cap. 31. 17.
Rom. 10. 19.
p Ua. 30. 9.
1 Ier. 15. 11. &
Mat. 17. 17.
17. 4.
q Vers. 16.
Plâu. 4. 11.
P». 78. 58.
u Ua. 26. 15.

» Pa. 7. IZ, 18.
Ezec. 5. 16.
x Dev. 86. 22.
y PlKn. 1. 20.
Kiec. 7. 15.
2 Cor. 7. 5.
z Ezec. 20. 13,
14, 23.
a Ps. 140. 8.
b Isa. 27. 11.
Ier. 4. 28.
c Cap. 5. 29.
!•-. 81. 13. k
107. 43.
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Şi nu lehova a făcuţii tote aceste!
Că ei sunt naţiune ce se perde prin sfatu- 28
[rile sale,
Şi *nu este intre d'înşiî înţelegere.
C0! de arii fi foştii înţelepţii, şi acesta să 29
[inţelegă,
dDe arii fi cugetatii la viitorulii loru!
Cumu arii urmări e unulii pre o mie,
30
Şi duoî arii fugări de ce mii,
Dacă stânca lorii nu-î arii fi 'vânduţii pre eî,
Şi lehova nu-î arii fi trădatu!
Că » stânca lorii nu este ca stânca nostră; 31
* Despre acesta neamiciî noştri însuşi să fie
[judecători;
Că * viţa loru este din vita Sodomeî,
32
Şi din câmpia Gomoreî;
Strugurii loru sunt struguri inveninaţî;
Bobite amare.
* Fîeră de balaurii este vinulii loru,
33
Si * otravă crudă de aspide !
Au nu sunt acestea 'ascunse la mine,
34
Sigilate intre tesaurele mele?
"A mea este resbunarea, şi voiu resplăti la 35
[timpulu şeii.
Picîorulii lorii va începe să alunece,
Apropo este "diiia perdereî lorii,
Şi cele ce au să li se intemple, vinii cu
[îuţelă.
0 Că lehova va judeca pre poporalii seu, 36
Si de servii şei p se va indura ;
Gândii va vede, că puterea loru a despărutii,
Şi * nu voru mai fi nici din cei închişi nici
[din cei liberi.
Şi va dice: rUnde sunt deii loru,
37
Stânca, in care puseră increderea lorii,
Cari grăsimea sacrificieloru lorii o mâncau, 38
Vinulii libaţiunilorii loru 'Iii beau ?
Scole-se, şi să ve ajute,
Fie-vî locii de scăpare!
Vedeţi acumu, că • eii, eii însumi, sunt, 39
Că 'nu este Dumnedeu afară de mine;
" Eii omoru şi vivificii;
Eii rânescu şi vindecii,
Şi nimenea nu scapă din mânii mea.
"Că eu redicu spre ceriii mâna mea,
40
Şi dicii: Viu sunt in eternii!
x Gândii voiii ascuţi fulgerulu săbiei mele, 41
Şi mâna mea o voiii pune pe judecată,
y Voiii înturna resbunarea asupra adversari[lorii meî,
; P». 58. 4.
Lac. 19. 42.
k Ps. 140. S.
d Isa. 47. 7.
Rom. 3. 13.
PUn. 1. 9.
J Iov. 14. 17.
e Lev. 26. 8.
Ier. 2. 22.
los. 23. 10.
Osea 13. 12.
2 Cron. 24. 24.
Rom. 2. 5.
laa. 30. 17.
.».!•..
94. 1.
/ Ps. 44. 12.
Rom. 12. 19.
Isa. 50. 1. &
Ebr. 10. 30.
52. 3.
•< 1 Şam. 2. 2.
n 2 Pet. 2. 3.
o Ps. 135. 14.
h 1 Şam. 4. 8.
p Jude. 2. 18.
Ier. 40. 3.
t Isa. 1. 10.
P>. 106. 45.

Ier. 31. »0.
u 1 Şam. 2. 6
loel 2. îl.
2 Reg. 5. T.
7 1 Re*. 14. 10.
IOT. 5. 18.
& 21. 21.
Ps. 68. 20.
2 Uni:. 9. 8. &
1 1 -.-n 6. 1.
14. 26.
v Fac. 14. 22.
r Jude. 10. 14.
Eaod. 6. 8.
Ier. 1. 28.
Num. 14. 30.
x laa. 27. 1. &
„ Ps. 102. 27.
I<a. 41. 14. &
34.5. & 66. 16.
48. It.
Ezec. 21.9, 10,
t Cap. 4. 35.
U, 20.
l.-n. 45. 5, 18, y Iu. 1. 24.
n.
Nab. 1. 2.
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Şi celoru, ce me urescu, voiu resplăti.
« Imbeta-voiii săgeţele mele de sânge,
Şi sabia mea K va mânca carnea,
Sângele celoru ucişi şi prinşi.
Din capetele °maî mariloru neamiculuî.
6 Cântaţi de bucuria, nemuriloru, voi popo[rulu seu,
Că elii va c resbuna sângele servilorii seî,
Şi d resbunarea o va intorce asupra ueami[cilorii seî,
Şi ' se va îndura de pămentulu seu şi de po[porulu seu.
Şi Moisi veni, şi tote cuvintele cântăreî
acesteia le vorbi in urechîele poporului, elu
şi losua, fiîulii lui Nunii. Şi stârşiudu Moisi
de a vorbi tote aceste cuvinte cătră totu
Israelulu, Dise cătră d'înşiî: •'Puueţi-ve ânima la tote cuvintele aceste, pre cari eii
le mărturisescu vouî astă-dî, pre cari voi să
le ordinaţi fiiloru voştri, ca eî să caute a
face tote cuvintele legeî acesteia. L>L acestu cuveiitu nu in deşerţii este pusă vouî;
' elu este vieţa vostră, şi prin acestu cuventu
vi se vorii prelungi dilele vostre in pămen
tulii, la care treceţi lordanulu ca să-lii stepâniţî.
Se ordină Im. Moisi de a se sui pe muntele Nebo,
ca să mâră.

48
h Şi lehova vorbi lui Moisi toţii in acea
49 di, dicendu: Sue-te pe 'muntele Abarimu,
muntele Nebo, care este in pămentulii Moabuluî, in dreptulu Ierichonuluî ; şi te uită la
pămentulii Canaanu, ce-lu dau de mosce50 nire fiiloru lui Israelu. Şi să mori pe rnuatele pe care te suî, şi să te adaugi la po
porulu teii, precumu i Aaronu fratele teu a
muritu pe muntele Horii, şi fu adaosii la
5 1 poporulu seu ; Pentru-că * aţi pecătuitu in
contra mea, in medîloculu fiiloru lui Israelu,
la apa certei, la Kadeşu, in pustiîulii Zinu ;
şi nu m'aţî l sânţitii iu medîloculu fiiloru
52 luî Israelu. n Că tu numai de departe vei
vede pămentulu, şi nu vei intra acolo, in
pămentulu, pre care-lii daii fiiloru lui Israelu.
Bine-cuventarea luî Israelu de Moisi.
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acesta este " bine-cuventarea, cu care
Moisi, * omulu luî Dumnedeu, a bine-cuventatu pre fiii luî Israelu înaintea morţeî
sale? Si dise:

z Ier. 46. 10.
a IOT 13. 24.
Ier. 30. 14.
l'b .•. 2. 5.
b Rom. 15. 10.
c Apoc. 6. 10. &
19. 2.
d Veri. 41.
e Pa. 83. 1.
/ Cap. 6. 6. &
H. 18.
Ezec. 40. 4.
,, Cap. 30. 19.

LOT. 18. 5.
Prov. 3. 2, 22.

h
i
j
;.

& 4. 22.
Rom. 10. 5.
Nnm. 27. 12,
1.1.
Num. 33. 47.
48.
Cap. 34. 1.
Num. 20. 25,
28. & 33. 38.
Num. 20, 11,
18, 13. & 27.

14.

I Vede LeT. 10.
3.
n Num. 27. 18.
Cap. 34. 4.
—
Oapulu SS.
a Fac. 49. 28.
6 Ps. 90, titlu.
e Esod. 19. 18,
20.

Jude. 5. 4, 6.

Hab. 3. 3.
d Vede Pa. 68.
17.
Dan. 7. 10.
Fap. 7. 53.
Gal. 3. 19.
Ebr. 2. 2.
Apoc. 5. 11. &
9. 16.
t Esod. 19. 5.
Cap. 7. 7, 8.
Pi. 47. 4.

c lehova veni din Sinaî,
Şi li resări din Seiru,
Străluci din muntele Fărâmi;
Şi veni diii d miriade de sânţi,
Avendu din drepta luî foculu legeî pentru eî.
Câtu * îubesce elu pre poporii !
•'"Toţi sânţii seî sunt in mâna ta;
Eî «stau prosternuţî la picîorele tale;
Toţî aii * primiţii cuvintele tale.
''Moisi nî-a daţii legea,
i Mosceuirea adunărei luî lacobu.
Şi elii era * rege in l leşurunu,
Gândii se adunau capii poporului,
Cu seminţiele luî Israelu.
Să trăescă Rubenu, şi să nu moră,
Şi mulţi să fie bărbaţii seî!
Şi acestea dise pentru Iuda:
Ascultă, leluna, vocea luî Iuda!
Şi-lu adă la poporulu seu;
171 BraQÎele sale fie-î d'ajunsu,
Şi " ajutorii in contra neamicilorii seî tu
Şi pentru Levi dise:
[să-î fii.
0 Tumimiî tei si Urimiî tei (dreptatea ta şi
lumina ta) sunt cu bărbatulu cuviosu alu
[teu,
f Pre care tu l'aî incercatu la Masa,
Pre care l'aî certatu la apa Meriba.
Care dise de părintele seu şi de muma sa:
Nu î-amu vedutu.
Şi » pre fraţii luî nu-î recunoscu,
Şi de fiii seî nu sciu;
Ci T păzi cuvintele tale,
Şi ţinu legămentulu teu:
• Aceştia voru inveţa pre lacobu judecatele
Şi pre Israelu legea ta;
[tale,
'Pune-vorii tămăîă supţii nările tale,
Şi " olocaustu pe altarulu teu.
lehova, bine-cuventeză puterea lui,
Şi " lucrulii mâneloru luî fie-ţî cu plăcere,
Sdrobesce şelele celoru ce se scolă asu[pra luî,
Şi celoru ce-lu urescu, să nu se mai redice.
Şi pentru Beniaminu dise:
Iubiţii de lehova, sigurii va locui cu d'înProtege-lu-va in tote dilele,
[sulii,
Şi intre umerii luî va odihni.
Şi pentru losefu dise:
* Bine-cuventatii fie de lehova pămentulu luî,
Cu cele alese ale ceriului,
Cu y rouă şi cu adunculu joşii jăcetoriii,
Şi cu cele maî alese din fruptulu soreluî,
Osea U. 1.
Mal. 1. 2.
/ Cap. 7. 6.
1 Şam. 8. 9.
Ps. 50. 5.
g Luc. 10. 39.
Fapt. 22. S.
h ProT. 2. 1.
i loan 1. 17. &
7. 19.
j Pt. 119. 111.
k Vede Fac. 86.

31.
Jude. 9. ». &
17. 6.
i Cap. 38. 15.
m Fac. 49. 8.
n Ps. 146. S.
o Esod. 28. 30.
p Eaod. 17. 7.
Num. 20. 13.
Cap. 8. 2, 3,
16.
Ps. 81. 7.

q Esod. 32. 26.
27, *8.
r Vede Ier. 18.
18.
Hal. 8. 5, 6.
a LOT. 10. 11.
Cap. 17.9,10,
11. & 24. 8.
Ezec. 44. 83,
24.
Hal. 2. 7.
t Esod. 30. 7,8.

u

v

x
y
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3

4
5

6
7

8

9

10

11

12

13

14

Num. 16. 40.
1 Şam. 8. 28.
LOT. 1. 9, 13,
17.
Ps. 51. 19.
Ezec. 43. 27.
8 Şam. 24.23.
Ps. 20. 3.
Ezec. 80. 40,
41. & 43. 87.
Fac. 49. 85.
Fac. 27. 88.
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Şi cu cele maî alese din câte odrăslesce
[luna,
Şi cu cele maî alese ale z cresceteloru mun[ţiloru cărunţi,
Şi cu cele maî alese ale ° deluriloru eterne,
Şi cu cele maî alese ale pămentuluî şi ale
plinităţeî luî;
Şi bună-voinţa b celuî ce şedu in rugii,
Să «vină pe capulii lui losefu,
Şi preste crescetulii Nazareuluî (celuî deo[sebitu) d'intre fraţii seî.
Ca d a ânteiu-născutuluî d'intre taurii este
[frumuseţa lui,
Şi • cornele luî ca cornulu unicornului,
Cu ele J va lovi la unii locu pre popore,
Până la marginea pămentuluî.
» Acestea avnt miriadele luî Efraiinu,
Şi acestea miile luî Mânase.
Şi pentru Zabulonu dise:
* Bucură-te, Zabulone, de eşirea ta.
Şi tu, Isacare, de corturile tale!
Eî voru 'chîama pre popore la munte;
Acolo J voru sacrifica sacrificii de dreptate;
Că ei sugu avuţiele mării,
Şi tesaurile cele ascunse ale nesipuluî.
Şi pentru Gadu dise:
Bine-cuventatu sa fie celu ce a * lărgiţii pre
[Gadu;
Elu jace intinsu ca unu leii, şi sfaşţiă braţe
[şi capete.
Elu 'începuturile ţerei şî-a aleşii;
Că acolo stă ascunsă partea legislatorului ;
Şi "elfi venindu. cu maî marii poporului,
Făcu dreptatea luî lehova,
Şi judecată luî cu Israelu.
Şi pentru Danu dise:
Danu este puiu de leu,
Care " va sări din Basanu.
Şi pentru Neftali diae:
O Neftali ! ° sătulii de bună-voinţa,
Şi plinii de bine-cuventarea luî lehova;
* Tu la apusu şi la medă-di să moscenescî !
Şi pentru Asseru dise:
* Bine-cuventatu intru fii este Asseru,
Bine-plăcutu să fie elu fraţiloru seî,
T Muiudu-şî in oleiu picîorulu seu.
'Ferii şi aramă sunt incuetorile tale;
Ca dilele tale, puterea ta.
' Nimenea este asemenea Dumnedeuluî luî
[" leşurunu ;
* Trece pe cerîuri intr'ajutorulu teu,

i Fac. 49. 26.
a HM'. 3. 6.

b Eiod. 3. î, 4.
Fapt. 7. 30,35.
e Fac. 19. K.
d 1 Cron. 5. 1.
<• Som. 23. 22.
F>. 92. 10.
/ 1 Beg. 22. 11.
fi. 44. 5.
S Fac. 48. 19.
Fac. 49. 13, 14,

15.
t Isa. 2. 3.
) Ps. 4. 5.
* Vede iot. 13.
10. etc.
1 Cron. U. 8.
etc.
( Mnm. 32. 16,
17, etc.
ml os. 4. 12.
n Io». 19. 47.
Jude. 18. 27.

o Fac. 49. 21.
p Vedo los. 19.
33, etc.
q Fac. 49. 20.
r Vede Iov 29.
6.
« Cap. 8. 9.
t Eaod. 15. 11.
Ps. 86. 8.
Ier. 10. 6.
u Cap. 32. 15.
v Fi. 68. 4, 33,

34. & 104. 3.
Hab. 3. 8.
x P«. 90. 1.
y Cap. 9. 3, (, 5.
i Num. 83. 9.
Ier. 23. 6. Ic
33. 16.
a Cap. 8. 7, 8.
4 Fac 27. 28.
Cap. 11. 11.
e Ps. 144. 15.

Şi intru mărirea sa pe nuorî,
Acolo este x locuinţa Dumnedeuluî căruntă, 27
Şi joşii: braţele cele eterne;
y Care fugări de d'inaintea ta pre neamicu,
Şi dise; perde-lîi!
1 Şi Israelu va locui cu siguranţă si singurii ; 28
" Ochîulii luî lacobii va căuta spre unu pă[mentu de grâu şi de vmu;
6 Cerîulu şeii 'î va picura rouă.
"Ferice de tine, Israele!
29
d Cine este ca tine? poporu mântuiţii
De lehova, ' scutulii ajutorului teii,
Sabia mărireî tale?
f Umili-se-voru neamiciî tei înaintea ta,
Şi s tu vei călca preste înălţimile lorii.
Moisi mare, şi losua 'î urmiză.

SI Moisi se sui din câmpia Moabuluî " pe 34
muntele Nebo, in verfulu muntelui Pisga,
celu din dreptulu Ierichonuluî : şi lehova 'î
* aretâ toţii pămentulu, de la Galaadu c până
la Danu, Şi toţii pămentulu luî Neftali, şi toţii 2
pămentulu luî Efraimu, şi alu luî Mânase,
şi totu pămentulu luî Iuda "' până la marea
despre apusu; Şi partea despre medă-di, 3
şi câmpia văii Ierichonuluî, « cetatea palmieriloru, până la Zoaru. Şi lehova dise cătră 4
d'însulu: 'Acesta este pămentulu, pre care
cu jurămentu Pâinii promisu luî Abraamu,
luî Isaacii şi luî lacobii, dicendu : Seminţiei
tale voiu să-lu dau. » Te făcuiu &-lu vede
cu ochii tei, dară intr'însulu nu vei intra.
* Şi Moisi, servulu luî lehova, muri acolo, 5
in pămentulu Moabului, dupre cuventulii luî
lehova. Şi elu 'Iu immormentâ pre d'însulu 6
in acea vale, in pămentulu Moabuluî, faţă
cu Betu-Peorii ; şi * nimenea nu-î scie mormentulii luî până in diîia de astă- di. J Şi 7
Moisi era de o sută diioe-decî de anî, cândii
muri; *ochiulu şeii nu se întunecase, nici pu
terea luî nu trecuse. Şi fiii luî Israelu plan- 8
seră pre Moisi in câmpia Moabuluî 'treî-decî
de dile, până ce se impliniră dilele plân
sului şi jăleî pentru Moisi.
Şi losua, fiîulii luî Nunii, era m plinii de 9
spiritulii inţelepcîuneî, că B Moisi 'şî pusese
manele sale preste d'însulu ; şi fiii luî Israelu
ascultau de elu, şi făceau precumii ordi
nase lehova luî Moisi.
Şi nu se maî ° scula proietu in Israelu, 10
asemenea luî Moisi, pre * care să-lii fi cud 2 Şam. 7. 23.
e Ps. 115. 9, 10,
11.
/28am. 22.45.
Pa. 18. 44. &
66.3. &81.15.
., Cap. 32. 13.
—
/T»™,;5 M.
IA
'
Oapuiu
Si Nnm. 27. 12.

28. 11.
& 33. 47.
3, 10.
Cap. 32. 49.
g Cap. S. 27. &
Num. 20. 29.
Cap. 3. 87.
32. 58.
misa. 11. 2.
Fac. 14. 14.
h Cap. 32. 50.
Dan. 6. 3.
Cap. 11. 24.
loa. 1. 1, 2.
n Num. 27. 18,
Jude. 1. 16. & i Vede Iude. 9.
28.
3. 13.
j Cap. 31. 2.
o Vede Cap. 18.
2 Cron. 28. 15. /. Vede Fac. 27.
15, 18.
/ Fao1. & 48. 10.
p Eaod. 33. 11.
13 ,518- 4'•15fc
loa. 14. 10, 11.
Nnm. 12. 6, 8.
18. A 26. 3. & ( V, d r Fac. 50.
Cap. 5. 4.

b
••
d
e
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IOSUA.

1 1 noscutu lehova faţă in faţă ; In tote » sem
nele şi minunile, ce lehova 'Iii trămese a le
face in pămentulu Egiptului, înaintea lui
Faraonii, şi a tuturora servitorii lui, şi a toţii

pămentulu luî; Şi in totă acea mână tare 12
şi in tote acele mări şi infricoşate fapte,
pre cari Ic făcu Moisi înaintea ochiloru a
toţii Israelulii.

I O S U A.
losua se runduesce ; ordinele sale cătră poporii.

OST'A după mortea luî Moisi, servulu
luî lehova, că a vorbiţii lehova luî lo
sua, fiîulii luî Nunii, " servulu luî Moisi, di2 cendii : b Moisi servulii meii a muritu : acumii
scolă-te, treci lordanulii acesta, tu şi toţii
poporalii acesta, in pămentulu pre care-lu
3 dau lorii, fiiloru luî Israelu. c Totu loculu,
pe care va călca talpa piciorului vostru, l'amu
4 daţii voiiî, cumii amii disu luî Moisi. d Ho
tarele vostre vorii fi de la pustiîulu şi Libanulu acesta până la fluviulii celu mare, fluviulu Eufratu, toţii pămentulu Heteiloru, şi
până la marea cea mare cătră apusulii so5 reluî. « Nimenea nu va pute să steîe in contra
ta in tote dilele vieţeî tale; -''cumu amii foştii
cu Moisi, aţa ? voiii fi cu tine : *nu te voiii lăsa
6 şi nici te voiii părăsi. ' întăresce-te şi îmbărbăteză-te: că tu veî da in stăpânire po
porului acestuia părneutulu, ce cu jurămentu
î'amu promisii părinţiloru lorii, că-lii voiii
7 da lorii. lutăresce-te numai, şi îmbărbăteză-te forte, căutându a face dupre totă
legea, pre i care ţî-a ordinat'o servulu meu
Moisi ; * nu te abate de la ea nici la drepte
nici la stânga, ca să prosperi, uude veî merge.
8 1 Să nu se depărteze cartea legeî acesteia
din gura ta; ci să "' cugeti asupra eî diua şi
uoptea, căutându a face toţii ce este scrisu
in ea: că atuncea veî face calea ta pros9 peră, şi atuncea veî fi fericiţii. " Au nu ţie
amu ordinatii ? Intăresce-te şi îmbărbătezâ-te. ° Nu te teme şi nici te spăîrnânta; că
cu tine este lehova Dumnedeulu teii ori
unde veî merge.
10
Şi losua ordina diregetorilorii poporu11 luî, dicendu: Treceţi prin tabără, şi ordi
naţi poporului, dicendu : Pregătiţi-vî merinde:
că P după trei i,lile voi veţi trece lordanulii
acesta, ca să intraţi să stăpâniţi pămentulu
ce lehova Dumne^eulii vostru 'Iii dă voiiî
de stăpânire.
12
Şi Rubeniţilorii şi Gadiţiloru şi la jujnâtatea de seminţia luî Mânase vorbi losua,
q Cap. 4. 34. ft
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Capulu /.
a Enod. 24. 13.

Dout. 1. 38.
b Deut 34. 5.
c Deut. 11. 84.
Cap. 14. 9.
d Fac. 15. 18.
E«od. 23, 31.
Num. 34. 3—
12.

e Deul. 7. 24
/ Esod. 3. 12.
g Deut.Sl.8,23.
Vers. 9, 17.
Cap. 3. 7. &
B. 27.
Isa. 43. S, 5.
h Deut 31. 6, 8.

Ehr. 13. 5.
i Dent 31.7. 23.
j Num. 27. 23.
Deut. 31. 7.
Cap. 11. 15.
k Deul, 5. 3t.&
28. 14.

dicendu : Amintiţi-vî de « cuventulu ce Moisi,
servulu luî lehova, v'a daţii, dicendu: le
hova Dumnedeulu vostru v'a repausatu, şi
v'a datu ţera acesta: Femeele vostre, co
piii voştri şi- vitele vostre vorfl rămâne in
pămentulu, pre care l'a daţii vouî Moisi
d'incoce de lordanii ; eru voi să treceţi înar
maţi înaintea fraţiloru voştri, toţi viteşiî de
oştire, şi să-î ajutoraţi; Până ee va repausa
lehova pre fraţii voştri, ca şi pre voi, şi
voru lua şi eî in stăpânire pămentulu ce le
hova Dumnedeulu vostru 'Iii dă lorii ; T Atuncea vă veţi întorce in pămentulu stăpânireî vostre, şi-lu veţi stăpâni, anume pre
acela ce l'a daţii voiiî Moisi servulu luî le
hova, d'incoce de lordanii, cătră resăritulu
soreluî.
Şi aii respunsu eî luî losua, dicendu:
Totu aceea ce nî-aî ordinatii voniii face,
şi orî-unde ne veî trămete ne vomîi duce.
Cumu amii ascultaţii de Moisi in tote, aşa
vomii asculta şi de tine ; numai lehova Dum
nedeulu teii ' să fie cu tine, cumii a foştii cu
Moisi. Toţii insula ce se va rădica contra
ordinelorîTtale, şP nu va asculta de cuvintele
tale in toţii ce-î veî ordina, să se omore/
Intăresce-te numai şi îmbărbăteză-te.

13
14

15

16

Dttoi bărbaţi trămeşî ca spioni la lerichonă.

SI a trăniesii losua, fiîulu luî Nunti, • din
Şittimii duoi bărbaţi, spioiiî, in ascunşii,
diceudii: Duceţi-ve, vedeţi ţera şi lerichouulu. Şi se duseră, şi * veniră in casa unei
femei meretrice, cu numele 'Rahabii, şi se
culcară acolo. Şi d se spuse regelui din lerichonii, dicendu : Eccă, bărbaţi din fiii lui
Israelu aii veniţii aici in acesta nopte, ca
să cerceteze ţera. Şi trămese regele lerichonuluî la Rahabii, dicendu: Scote băr
baţii ce au veniţii la tine, cari aii intraţii
in casa ta; căci ca să cerceteze totă ţera
aii veniţii eî.
' Şi feniea lua pre cei diioî bărbaţi, şi-î
l Deut. 17. 18,
19.

mPs. l. i.
n Deut. 31.7,8,
23.
o PB. 27. 1.
Ier. l. 8.

p Cap. S. S.
Vede Deut. 9.
1. & 11. 31.
q Num. 32. »0—
28.
Cap. 22. 2. 3,

r Oap.22.4, etc.
* Vers. 5.
1 Şam. 20. 13.
1 Reg. 1.37.
—
Capulu 2.
a Num. 25. 1.

li Ebr. 11. 31.
Iac. 2. 25.
c Mat. 1. 5.
d Pa. 127. 1.
Prov. 21. 30.
e Vede 2 Şam.
17. 19, 20.
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CAP. 2, 3.

ascunse, şi dise; In adeverii, bărbaţii aii muma ta, pre fraţii tei şi pre totă casa pă
veniţii la mine, dară nu sciamu de unde rintelui teu. Şi va fi, că toţii celii ce va eşi
5 erau; Şi spre seră pe cămin era să se în din uşele casei tale pe uliţă, sângele lui va
chidă porta, bărbaţii au eşitu ; nu sciu unde fi asupra capului lui, şi noi vomă fi. nevino
s'au duşii bărbaţii: grabnicii urmăriţi-î, căci vaţi; şi totn celii ce va fi cu tine in casă,
6 1 veţi ajunge, firii 'ea 'î suise pe acope " sângele lui va fi asupra capului nostru, de
rimentu, şi î-a ascunşii in mănunchii de se va pune mâna pe elii. Inse dacă tu vei
7 inii, ce-şî intinsese pe acoperimentu. Şi băr descoperi acesta vorbă a nostră, suntemu
baţii se luară in urma lorii pe calea iorda deslegaţi de jurămentulu ce tu ne-aî făcuţii
nului, lungă vaduri, şi porta se inchise,după să jurămu. Şi a respunsii ea: Dupre cuvintele vostre, aşa să fie\ şi lăsându-î să se
ce eşiră cei ce-î urmărîaii.
8
Şi ei nu se culcaseră încă, şi ea se sui ducă, s'aii duşii; şi a legaţii ea funia cea
9 pe acoperimentu la ei, Şi a ţlisu bărba- carmezina de ferestă.
Şi ei s'au duşii, şi aii sosiţii la munte,
ţilorii: Sciu că v'a daţii lehova pămentulu
acesta, şi că » frica de voi a cădutu preste şi au şedutu acolo trei dile, până ce urmă
noi, şi că toţi locuitorii pămentulut tremură ritorii s'au înturnatii ; următorii căutat'au in
I O înaintea vostră ; Că noi ama audiţii, cumii toţii drumulii, şi nu t-aii găsiţii.
Şi înturnându-se cei duoî bărbaţi, pocă a *secatu lehova apele Măreî Roşie d'inaintea vostră, cândii aţi eşitii din Egiptii, gorîră muntele, trecură rtufâ, şi veniră cătră
şi ' ce aţi făcuţii colorii duoî regi aî Amo- losua, şi spus'aii lui toţii ce li s'a intemreiloru, ce eraii d'incolo de lordanu, lui Si- platii. Şi diseră lui losua: In adevării,
honu şi lui Ogu, pre cari î-aţî nimicitu cu 0 lehova a daţii in manele nostre toţii păI 1 desevârşire. De cândii noi amii J audiţii a- mântulu, şi toţi locuitorii ţereî tremură
ceste, * anima nostră s'a muiaţii, şi n'a mai înaintea nostră.
remasu in nimenea curagiu înaintea vostră ;
Trecerea preste lordanit; o amintire redicată.
că 'lehova Dumnedeulu vostru, elii este Dum- SI sculându-se losua de demâneţă, plecară
ei ° din Sittimu, şi veniră la lordanu, elii
ne^eu in ceriu susu şi pe pămentu joşii.
12 Acuma, rogu-ve, m juraţi-mî pe lehova, fiiudu- şi toţi fiii lui Israelii, şi maseră acolo uoptea
că amii arătaţii bună-voinţă cătră voi, că , aceea înainte de a trece.
veţi arăta şi voi bună-voiiiţâ cătră " casa pa- |
Şi *la sfârşitulu dileî a treia, trecură dirintelnî meu, şi ° daţi-mi semnii de siguranţă, regetoriî prin tabără, Şi ordinară popo
13 Că veţi cruţa vieţa părintelui meu, a mumei rului, dicendii ; c Gândii veţi vede chivotulu
mele, şi a iraţiloru mei, a suroreî mele, şi legeî lui lehova, Dumnedeulu vostru, d şi prea tuturoru ce sunt aî lorii, şi că veţi scăpa uţiî, Leviţî, purtându-lu, să plecaţi din locu
rile vostre, şi să mergeţi in urma lui. e Totuşi
de la morte sufletele nostre.
14
Şi bărbaţii 'î diseră : Vieţa nostră pentru să fie depărtare intre voi şi elii ca la duoă
a vostră, dacă nu veţi descoperi acesta vorbă mii coţi dupre măsură; nu vă apropiaţi de
a nostră; şi va fi, câudii lehova ni va da elii ; ca să cunosceţî calea pe care aveţi să
pămentulu acesta, f vomii areta bună-voinţă mergeţi; că voi n'aţî âmblatii in acesta cale
şi credinţă cătră tine.
până acumu.
15
Şi-î 'coborî ea cu o funia prin ferestă,
Şi a disu losua cătră poporii: 'Sânţiţi-vă ;
că era lungă zidulu cetăţii casa ei, şi lungă că mâne va face lehova lucruri minunate
16 zidulu cetăţel ea locuia. Şi a disu ea cătrâ intre voi.
Şi losua vorbi cătră preuţî, dicfindu: g Ră
ei: Duceţi-vă la munte, ca să nu vă intim pine pre voi urmăritorii, şi ascundeţi-ve a- dicaţi chivotulu legeî, şi treceţi înaintea po
colo trei dile, până ce se voru înturna ur porului. Şi ei rădicară chivotulu legeî, şi
măritorii, şi dup'aceea duceţi-vă la calea merseră înaintea poporului.
vostră.
Şi dise lehova luî losua: In diua acesta
17
Şi aii disu bărbaţii cătră ea: Aţa vomă voiu începe a *te mări in ochii a toţii Israfi r deslegaţi de juritmentulu, ce tu ne-aî fă- elulu, ca să cunoscă ei, că ' precumii amu
1 8 cutii să jurămu : • £cce, cândii vomii intra foştii cu Moisi, aşa voiii fi cu tine. Tu dară
in ţeră, legă funia acesta cu fire carmezina ordină •»' preuţilorii, cari portă chivotulu legeî,
bi ferestă prin care nc-ai coboritii; şi ' a- dicendu: Cându veţi sosi la marginea apedună in casă la tine pre părintele teii, pre loru Iordanului, * staţi in lordanu.
/ Vede Enod. 1.
17.
y Şam. 17. 19.
g F«c. 35. 5.
E»o<i. 23. «7.
Deat. i. 15. &
11. »5.

A Esod. 14. 21.
C«p. 4. 23.
i Num. 21. 24,
M, 35.
j E»od. 15. 14,
15.
fc Cap. 5. 1. 1 7.

5.
I«a. 13. 7.
I Dout. 4. 39.
m Vede 1 Şam.
90. 14, 15,17.
n Ved. 1 T!m.
5. 8.

o Vers. 18.
p Jude. 1. 24.
Hat. 5. 7.
q Fapt. 9. 25.
r Esod. 20. 7.
• Vers. 12.
( Cap. 6. 23.

u Mat. 27. 25.
v Esod. 23. 31.
Cap. 6. 2. t
21. 44.
QipuJu S.
a Cap. 2. 1.

'• Cap.l. 10,11.
c Vede Num. 10.
33.
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26.
. Esod. 19. 12.
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14, 15.
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IOSUA.

9

Şi a disu losua cătră fiii lui Israelu:
Apropiaţi-ve aicea, şi auriţi cuviutele luî
10 lehova, Dumnedeulu vostru. Şi losua dise:
Intru acesta veţî cunosce că 'Dumuedeulu
celu viu este in medîloculu vostni, şi că va
"alunga de d'inaintea vostră pre Canaueî,
pre Heteî, pre Heveî, pre Perizeî, pre Gher11 gheseî, pre Amorei şi pre lebuseî : £cce chi
votulu legeî n Domnului a totu pămeutulu
12 trece înaintea vostră prin lordanu. Acumu
0 luati-vî duoî-spre-dece bărbaţi din semmţiele luî Israelu, câte unulu din fie-care se13 mintia; Şi va fi, că Ciudată ce talpele picîoielorii preuţiloru cari portă chivotulii luî
lehova, * Domnulu a totu pămentulu, se voru
repausa in apele Iordanului, apele Iorda
nului se voru despica, anume apele ce se
cobora din susu, şi r voru sta grămadă.
14
Şi plecâudu poporulu. din corturile sale,
ca să trecă lordanulu, şi preuţiî ce purtau
15 'chivotulu legeî înaintea poporului; Şi purtă
torii chivotului ajungendu la lordanu, şi ' pi
cîorele preuţiloru ce duceau chivotulii muiându-se la marginea apei, (că " lordanulu
reversase preste malurile sale " tote dilele
16 secerişului), Apele ce se coborîau din susu
statură, redicându-se grămadă forte de de
parte de la cetatea Adamu, ce este alăturea
de *Zaretanu; şi cele ce se coborîau ^cătrâ
marea şesului, ce este * Marea Sărată, despicându-se, despărură; şi poporulu trecea in
17 dreptulu lerichomiluî. Şi preuţiî ce purtau
chivotulii legei luî lehova, statură tare pe
uscaţii la medîloculu Iordanului ; şi ° toţii Israelulii trecea pe uscatu, până ce toţii popo
rulu sfârşi trecerea Iordanului.
4 Ol cându totu poporulu sfârşi a trecerea
^ Iordanului, vorbi lehova luî losua, di2 cendii ; * Luaţi-vî din poporu duoî-spre-dece
bărbaţi, câte unulu din fie-care seminţia,
3 Şi ordinaţi-li, dicendu: Luaţi-vî de aicea,
din medîloculu Iordanului, din loculu unde
c picîorele preuţiloru statură tare, duoe-spredece petre, treceţi-le cu voi, şi puneţi-le in
4 d loculu unde veţi mâne noptea acesta. Şi
losua chiămâ pre cei duoî-spre-dece băr
baţi, pre cari-î a rânduiţii din fiii luî Is
raelu, câte unu bărbaţii din fie-care se5 mintia; Şi dise lorii losua: Treceţi înain
tea chivotului luî lehova, Dumnedeulu vostru,
in medîloculu Iordanului, şi redicaţi-vî fie
care câte o petră pe umerulu seu, dupre
numerulu seminţieloru fiiloru luî Israelu;
6 Ca să fie acesta semnu intre voi, e cându pe
l Deut. 5. 2(i.
1 Şam. 17. 26.
2 Reg. 19. 4.
Osca 1. 10.
Mat. 16. 16.
1 Thes. 1. 9.
fliEsod. 33. 3.

Deut. 7. 1.
p Vers. 15, 16.
Pa. 44. a.
q Vers. 11.
n Vera. 13.
r Ps. 78. 13. &
Mic. 4. 13.
Hi. 3.
Zech. 4. 14. & t Fapt. 7. 45.
6. 5.
t Vors. 18.
u lCron.12. 15.
o Cap. 4. 3.

Ier. 13. 5. &
49. 19.
v Cap. 4. 18. &
5. 10, 1».
x 1 Reg. 4. 18.
& 7. 46.

y Deut. 3. 17.

vorii intreba fiii voştri in viitorii, dicendu:
Ce svnt vofu petrele aceste? Şi veţî dice
lorii: -f Că s'au despicatu apele Iordanului
înaintea chivotului legeî luî lehova ; cându
a trecuţii prin lordanii, apele Iordanului
s'aii despicatu. Şi voru ii petrele aceste
spre s amintire fiiloru luî Israelu in eternii.
Şi făcură fiii luî Israelu aşa, cumu lî-a
ordinalii losua; şi rădicară duoe-spre-dece
petre din medîloculu Iordanului, cumu a
vorbiţii lehova luî losua, dupre numerulu
seminţieloru fiiloru luî Israelu, şi le trecură
cu d'înşii la loculu de roasii. şi le puseră
acolo. Şi losua redicâ aceste duoe-spre-dece
petre luate din medîloculu Iordanului, din
loculu iu care statură picîorele preuţiloru
cari purtau chivotulii legeî ; şi sunt acolo
până in diua de astă-dî.
Şi preuţiî, cari purtau chivotulii, statură
iu medîloculu Iordanului, până se îndepliniră
tote lucrurile câte a ordinatu lehova luî
losua ca să dică poporului, dupre tote câte
a ordinatu Moisi luî losua: şi poporulu se
grăbîa a trece. Şi după ce sfârşi totă poporulii de a trece, a trecuţii şi chivotulii
luî lehova, şi preuţiî se puberă înaintea po
porului. Şi trecură * fiii luî Rubenu, fiii luî
Gadii şi jumătatea de seminţia a lui Mâ
nase, înarmaţi înaintea fiiloru luî Israelu,
cumu li vorbi Moisi. Ca la patru-decî mii,
gătiţi de resbelu, trecură înaintea luî lehova
in şesulii lerichonuluî, spre a se resboi.
In diua aceea 'mărit'a lehova pre losua
in ochii intreguluî Israelîi. şi ei se temeau
de elu, cumu se temuseră de Moisi, in tote
dilele vieţeî sale.
Şi a vorbită lehova luî losua, dicendu:
Ordină preuţiloru, cari portă i chivotulu mărturieî, să esă din lordanu. Şi losua ordina
preuţiloru, dicendu: Eşiţî din lordanu. Şi
după ce preuţiî, cari purtau chivotulu legeî
luî lehova, aii eşitiz din medîloculu Iorda
nului, ţi talpele picîorelorii preuţiloru fură
trase afară la uscatu, apele Iordanului s'au
întorşii la loculu lorii, şi * curgeau ca mai
'nainte preste tote malurile sale.
Şi poporulu eşi din lordanu in a decea
fo a lunci ânteia, şi tăberără l in Ghilgalu,
in partea resăritenă a lerichonuluî. Şi m acele
duoe-spre-dece petre, pre cari eî le-au luaţii
din lordanu, losua le-a înălţaţii la Ghilgalu.
Şi vorbi cătră fiii luî Israelu, dicendu: "Dacă
fiii voştri vorii intreba in viitorii pre părinţii
lorii, dicendu: Ce snnt petrele aceste?
z Fac. 14. 8.
Num. 34. 3.
o VedeEsod.14.
89.
—

CapM 4.
a. Dent. 27. î.
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Cap. 3. 17.
Cap. 3. 12.
Cap. 3. 13.
Vers. 19, 80.
Vers. 81.
Esod. 18. 26.
& 13. 14.
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Dout. 6. 20. |
27, 28.
P». 44. 1.478. i Cap. 3. 7.
j Esod.25.16,22.
3, 4, i, 6.
/ Cap. 3. 13, 16. k Cap. 3. 15.
g Eaod. 12. 14. i Cap. S. 9.
Num. 16. 40. m Vers. 3.
h Num. 32. 80, n Vui-3. 6.

CAP. 4, 5, 6
22 Veţi spune fiilorii voştri, dicendii : ° Israelii
23 a trecutu pe uscaţii lordanulu acesta. Că
a secatu. lehova Duamedeulu vostru apele
Iordanului de d'inaintea vostră, până ce voi
aţi trecutu, cumu a făcuţii lehova Duomedeulu vostru Măreî Roşie, pre p care a secat' o
de d'inaintea nostră, până ce trecurămu:
24 « Pentru ca tote poporele pământului să cunoscă mâna luî lehova, că r tare este : ca voi
' să vă temeţi de lehova, Dumnedeulii vostru,
in tote dilele,
5 O I după ce ° audiră toţi regii Amoreiloru,
^ cari erau in lăturea Iordanului cătră
apusu, şi toţi regii Cananeiloru, * cari erau
lungă mare, că lehova a secatu apele Ior
danului de d'inaintea fiiloru luî Israelii, până
ce au trecutu, c anima loru s'a muiaţii, şi nu
mai era curagiu in ei înaintea fiiloru lui
Israelu.
Circumcisiune reinoită ; Pascele se serbeză la Ghilgalft, şi mana încetezi.
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In acestu timpii dise lehova luî losua:
Fă-ţî d cuţite de petră, şi circumcide din nou
pre fiii luî Israelu. Şi losua 'şî făcu cuţite
de petră, şi circumcise pre fiii luî Israelu,
la delulu Arlotii (prepuţele). Şi acesta e
causa pentru care losua 'î circumcise : e totu
poporulu ce a eşitii din Egiptu, parte bărbătescă, toţi bărbaţii de resbelu, aii muritii
in pustiiii pe cale, după ce eşiră din Egiptu.
Că totu poporulu ce a eşitu a foştii circumcisu; înse toţii poporulu ce s'a născuţii in
pustiiii pe cale, după eşirea din Egiptu,
nu s'a circumcisii. Că /patru-decî de ani
fiii luî Israelu âmblară prin pustiiii, până
ce peri toţii poporulu, bărbaţii de resbelu,
ce eşiră din Egiptu, cari nu ascultară de
vocea luî lehova, şi cărora s'a juraţii lehova,
că • nu-î va lăsa să vedă pămentulu, pre care
l'a promisu lehova părinţiloru lorii, că-lu va
da noiiî, 7tpămentul'"i in care curge lapte şi
miere. Şi in loculu lorii elu redicâ pre ' fiii
lorii; pre aceştia losua 'î circumcise, că necircumciş! erau, fiindu-că pe cale nu s'au
circumcisii. Şi după ce sfârşi de circumcisii
totu poporulu, ei reinaseră pe locii iu taberă,
i până ce se vindecară. Şi lehova dise luî
losua : Astă-dî amii redicatu * ocara Egiptului
de deasupra vostră. Şi s'a chîămatu numele
acestui locii ' Ghilghalii (redicare) pâuă iu
diua de astă-dî.
Şi fiii luî Israelu tăberâră in Ghilgalu,

o Cap. J. 17.
p Eiod. u. 21.
q 1 Keg. 8. 4 i.
43.
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şi făcură pascele m in a patru-spre-decea di
a luneî, cătră seră, in câmpiele Ierichonuluî.
De a diioa di de pascî mâncară din 11
grâulu pămentuluî, avsime şi prăjite, tocmai
in diua aceea.
Şi " maua incetâ a duoa di, după ce mân- 1 2
cară din grâulu pămentuluî, şi fiii luî Israelu
n'avură mai mulţii mană; ci eî mâncară in
anulu acesta din venitulu pămentuluî Canaanu.
Descoperirea dumnc$eescă la losua; luarea şi
nimicirea Ierichonuluî.

Şi fiindu losua aprope de lerichonii, redicâ ochiî seî şi se uita, şi ecce ° unii omu
sta d'iuaintea luî pcu sabia golă in mâua luî.
Şi losua merse Ia d'însulu, şi-î dise : D'intre
ai noştri escî tu, seu d'intre neamiciî noştri ?
Şi elu dise : Nu, ci mai mare alu oştireî luî
lehova acumii amu veniţii. Şi « cădendu losua
cu faţa la pămentu, se proşternu, şi-i dise:
Ce dice Domuulu meu cătră servulu seu ?
Şi mal marele oştirei lui lehova dise luî
losua: rScote-ţî incălciemintele de pe picîorele tale; că loculu pe care staî, sântu este.
SI losua făcu aşa. Şi Ierichonulu era inchisu şi păzitii de frica fiiloru luî Israelu :
niminea nu eşîa şi niminea nu intra. Şi
lehova dise luî losua : Ecce, " amu datu in
mâna ta Ierichonulu, pre 6 regele seu, şi pre
viteşiî seî de oştire. Voi să incunjuraţî cetatea, toţi omenii de resbelu, rotindu-ve in
jurulii cetăţii o dată; aşa să faci şese dile;
Şi şepte preuţî să porte şepte trîmbiţî din
coruu de berbece înaintea chivotului; şi in
diua a şeptea să incunjuraţî cetatea de şepte
ori ; şi ° preuţiî să sune din trîmbiţî. Şi va
fi, câudu cornulu de berbece va suna intr'o
intinsore, şi voi veţi audi suuetulu trîmbiţeî,
toţii poporulii să strige cu tăria, şi zidulii
cetăţii va cade supţii sine, şi poporulu se
va sui fie-care drepţii înaintea sa.
Şi chiămâ losua, fiîulîi luî Nunii, preuţii,
şi li dise : Redicaţî chivotulu legeî, şi şepte
preuţî să porte şepte trîmbiţî din cornii de
berbece înaintea chivotului luî lehova. Şi
dise cătră poporii: Treceţi, şi înconjuraţi
cetatea, şi cei ce sunt înarmaţi să trecă
înaintea chivotului luî lehova.
Şi câudu losua vorbi cătră poporii, cei
şepte preuţî trecură înainte, purtându şepte
trîmbiţi de berbece înaintea luî lehova, eî
sunau din trimbiţî, şi chivotulu legeî luî
h Enod. S. g.
i Num. 14. 31.
Dmit. 1. 39.
j Vedo Fac. 34.
25.
k Fac. .14. 14.
1 Şam. 14. 6.
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9 lehova venîa in urma loru. Şi ceî înarmaţi
mergeau înaintea preuţiloru, cari sunau din
trimbiţî, şi d coda armatei mergea după chi10 votii ; mergendu preuţii sunau din trîmbiţî. Şi
losua ordina poporului, dicendii: nu strigaţi,
nici să se audă vocea vostră, şi nici unu
cuvântu să esă din gura vostră, până in
diua, in care vî voiu dice : Strigaţi ! atuncea
11 să strigaţi. Şi chivotulu lui lehova încunjurâ cetatea, rotindu-se o dată; şi veniră in
tabără, şi maseră preste nopte in tabără.
12
Şi losua se scula a duoa di de demâneţă, ' şi preuţiî rădicară chivotulu lui lehova.
13 Şi şepte preuţî purta adu şepte trîmbiţî de
berbece înaintea chivotului lui lehova, mer
geau sunându din trâmbiţî, şi ceî înarmaţi
mergeau înaintea loru, şi coda armatei venîa
după chivotulu lui lehova, mergendu şi su14 nandu din trîmbiţî. Şi eî incunjurară ce
tatea in diua a duoa o dată, şi se intorseră
in tabără; aşa făcură şese dile.
15
Şi in a şeptea di eî se sculară in ziorî
de (Jiuă, şi incunjurară cetatea in acelaşi
chipu de şepte ori : numai in acea di eî in16 cunjurară cetatea de şepte ori. Şi la a
Septea oră preuţii sunară din trîmbiţî, şi
osua dise cătră poporii : Strigaţi ; că lehova
17 a datu vouî cetatea. Şi cetatea să fie anatemâ lui lehova, ea şi toţii ce este intr'însa,
n n i ii ai Rahabu meretricea să remână in vieţă:
ea şi toţii ce este cu d'însa in casă ; tunducă f ea a ascunsu trămeşiî, pre cari î-aniu
18 trămesii. » Numai păziţi-ve do lucrulu ana
temă, ca să nu fiţi supuşi anatemei, luânclu
din lucrulu anatemei, şi astu-felu să faceţi
tabăra lui Israelu anatemă, şi să o h nenorociţi
19 pre ea. Ci totu argintulu şi aurulu şi va
sele de aramă şi de ferii să fie consecrate
lui lehova: ele să intre in tesaurulu lui
lehova.
20
Şi poporulu striga, şi prevţiî sunau din
trîmbiţî. Şi cândii poporulu audi sunetulu
trîmbiţeî şi incepu a striga cu tăria, * zidulu
cădu supţii sine, şi poporulu se sui in ce
tate, fie-care drepţii înaintea sa; şi cuprin21 seră cetatea, J'Nimicindu cu desăvârşire totulîi din cetate, de la omu până la femei,
de la teneru până la bătrânii, şi boii, oie şi
asinii, ca asouţitulu săbiei.
22
Şi celoru duoî omeni ce iscodiră ţera
h' dise losua : Intraţi in casa femeeî meretrice, şi scoteţî femea şi toţii ce este alu eî,
23 * cumu i-aţî juraţii eî. Şi intrară tenerii
cari iscodiră, şi scoseră pre Rahabu, pre
' părintele eî, pre muma eî, pre fraţii eî
d
<
J
a

Num. 10. 85.
DeuL 31. S5.
Cap. 2. 4.
Deut. 7. K. &
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h Cap. 7. 25.
l Reg. 18.17,
18.

lona 1. 12.
i Veri. 5.
Ebr. 11. 30.
j Deut. 7. S.
k Cap. 2. U.

Ebr. 11. 31.
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şi totu ce era alu eî ; tote rudele eî le
scoseră, şi-î puseră afară de tabăra lui
Israelu.
Şi cetatea o arseră cu focii, şi toţii ce
era intr'însa : m numai argintulu şi aurulu,
vasele de aramă şi de ferii, le puseră in
tesaurulu casei lui lehova.
Şi losua lăsa in vieţă pre Rahabu meretncea, casa părintelui eî şi totu ce era
alu ei ; şi " ea a locuita in medîloculu lui
Israelu până in diua de astă-dî: pentru- că
ea a ascunsu trămeşiî, pre cari losua î-a
trămesu, ca să iscodescă Ierichonulu.
Şi losua jura in acelu timpii, dicendu:
0 blăstematii să fie înaintea lui lehova omulu,
care se va scula şi va zidi acesta cetate
a Ierichonuluî : elu o va intemeîa asupra
ânteiu-născutuluî seu, şi asupra celui mai
teneru d'intre fiii şei va pune portele eî.
* Şi lehova fu cu losua, şi « faima lui se
respândi in totă ţera.
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27

Sgârcenia luî Achanu descoperită fi pedepsită.

SI fiii luî Israelu păcătuiră in lucrulu anatemeî; că ° Achanu, fiîuln luî Cârmi,
fiîulu luî Zabdi, fiîulii luî Zerahu, din se
minţia luî Iuda, a luaţii din anatema; si
se aprinse mânia luî lehova in contra fiilorii luî Israelu.
Şi losua trămese omeni din lerichonii
la Aiu, cate se ajia lungă Betu-Avenu, in
partea resăritenă a Betulnî, şi vorbi loru,
Dicendu: Suiţi-ve, şi iscodiţi ţera. Şi băr
baţii se suiră, şi iscodiră Aiulu. Şi intorcendu-se eî la losua, 'î diseră: Să nu se
sue totu poporulu; ci ca la duoa mii seu
trei mii de omeni să se sue, şi eî să bată
Aîulu; nu osteni totu poporulu acolo; că
eî nu sunt decătu puţini.
Şi se suiră din poporii acolo ca la trei
mii de omeni ; * şi fugiră d'inaintea omenilorii
din Aiu. Şi omenii din Aiii uciseră d'intre
eî ca la treî-decî şi şese de omeni, şi-î ur
măriră de d'inaintea portei până la Şebarimu, şi-î bătură la unu prăvălacu : şi " anima
poporului se muia şi să făcu ca apa.
Şi losua d rupse vestmintele sale, şi cădu
cu faţa la pămentii înaintea chivotului luî
lehova, până in seră, elii şi bătrânii luî
Israelu, ' şi-şî presurară capulu cu cenuşă.
Şi losua ţlise: Vai! Domne lehova, f pentru
ce tu aî trecută poporulu acesta preste lordanu, că să ne dai in mâna Amoreuluî, spre
a ne perde? O, de ne-amii fi mulţumitu
d'a rămâne d'incolo de lordanii ! O Domne,
p Cap. 1. 9.
q Cap. 9. 1, 3.
Ctapuiu 7.
a Cap. 22. 20.

b Lev. 26. 17.
Deul. 28. 25.
c Cap. 2. 9, 11.
Lev. 26. 36.
P«. 22. 14.

d Fac. 37. 29,
34.
e 1 Şam. 4. 13.
2 Şam. 1. 2. &
13. 19.
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Neem. 9. 1.
Iov 2. 12.
/ Esod. 5. 22.
2 Reg. 3. 10.

CAP. 7, 8.
ce voiii dice, după ce Israelu a întorşii do9 sulu înaintea neamiciloru seî? Că Cauaneiî şi toţî locuitorii ţereî vorii audi, şi ne
vorii incunjura, şi voru "şterge numele nostru
de pe pămeutu, şi h ce vei face tu marelui
teu nume?
10
Şi lehova dise lui losua: Scolă-te! pen
ii tru-ce cădi tu pe fac,a ta? 'Israelu u pă
cătuiţii, şi a călcaţii legămeutulu meii, pre
care l'auiu ordinată lui, J' şi chîaru a luaţii din
an<itemă, şi încă a furaţii, şi a * minţiţii; şi
12 cele luate le-au pusu intre vasele lorii. ! Pen
tru acesta fiii lui Israelu nu potură să stee
înaintea neamiciloru lorii, ci au înturnatu
dosulii înaintea neamiciloru lorii; fiindii-că
"s'au făcuţii anatemă; nu voiii mai fi cu voi,
dacă nu veţi nimici anatema din medîloculii
13 vostru. Scolă-te, n sânţesce poporalii, şi di:
°Sânţiţi-ve pe mâne; că aşa dice lehova Dumnedeulu lui Israelu: anatema este in medîloculu teu, Israele; nu veî pute să stai
înaintea ueamiciloru tei, până ce nu veţi
14 scote anatema din medîloculu vostru. Deci
voi să ve apropiaţi demâneţa dupre seminţiele vostre, şi seminţia, pre care p lehova o
va nimeri, să se apropie dupre nemuri: şi
nemulu, pre care lehova 'Iu va nimeri, să
se apropie dupre case, şi casa, pre care
lehova o va nimeri, să se apropie dupre
15 capete. 'Şi va fi, că celu ce se va nimeri
cu lucru anatemă, să se ardă cu focii, pre
elii şi toţii ce este a lui ; pentru-că a r căl
caţii legămentulii luî lehova, şi a * făcuţii
faptă de ruşine in Israelu.
16
Şi losua se scula de demâneţa, şi apro
pia pre Israelu dupre seminţiele sale ; şi se1 7 mintia luî Iuda fu nimerită. Şi apropia nemurile luî Iuda, şi nimeri nemulu Zarhiţilorii ; şi apropiindîi nemulu Zarhiţilorii dupre
18 case, fu nimeriţii Zabdi. Şi apropiindii casa
acestuia dupre capete, ' fu nimeriţii Achanu,
fiiulu luî Cârmi, fiîulu luî Zabdi, fiîulu luî
Zerachii, din seminţia luî Iuda.
19
Şi losua dise luî Achanu: Fiîulu meii, " dă
acumu mărire luî lehova Dumnedeulii luî
Israelu, şi " mărturisesce-te luî, şi * spune-mî
acumu ceea ce aî făcuţii; nu ascunde ui20 micii de mine. Şi Achanu respunse luî
losua, şi dise: Intr'adeveru, eii amii păcă
tuiţii luî lehova, Dumnedeulii luî Israelu,
21 şi amu făcuţii cutare şi cutare lucru; Amu
vedutii o mantia babilonică frumosă, şi duoe
sute sicii de argintii şi o placă de aurii, in
greutate de cincî-decî de sicii, şi, poftindu-le
g P». 83. 4.
h VeaeEsod.32.
li.
Num. 14. ÎS
i Vers 1.
j Cap. 6. 17, 18.
k Vede Fapt. 5.

L ».
I Vede Num. 14.
45.

Jude. 2. 14.
mDeuL 7. 26.
Cap. 6. 18.
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o Cap. S. 5.
f Prov. 16. 33.
q Vede 1 Şam.
14. 38, 39.
r Vers. 11.
j Fac. 34. 7.
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le-amu luaţii; şi ecce, sunt îngropate in pămentu, in cortulu meu, şi argintulu este
supţii mantia.
Şi losua trămese omeni, cari alergară
la cortu, şi ecce mantia ascunsă iu cortulu
luî, şi argiutulu era supţii d'însa. Şi luară
acestea din cortii, şi le aduseră la losua şi
la toţî fiii luî Israelu, şi le-au pusu înain
tea luî lehova.
Şi losua împreună cu toţii Israelulu Iuându pre Achanu, tiiulu luî Zerahu, cumii
şi argintulu şi mantia şi placa de aurii,
şi pre fiii seî şi pre fiicele sale, şi boii seî
şi asinii seî şi oile sale, şi cortulu seu, şi
tote ale luî, le aduseră in » valea Achoru.
Şi losua dise: * Pentru-ce ne-aî nenorociţii ?
lehova te va nenoroci pre tine in acesta
di. a Şi toţii Israelulu 'î uciseră cu petre, şi-î
arseră cu focii, după ce 'î uciseră cu petre.
Şi eî * rădicară asupra luî o movilă mare de
petre, ce stă până in diiia de asţă-dî. Şi
" lehova se intorse din aprinderea mâniei luî.
Pentru aceea numele locului aceluia se
chîamă: d Valea luî Achoru, până in diiia de
astă-dî.
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Luarea şi perderea Aiului.

SI lehova olise luî losua: °Nu te teme şi
nu te spăîmenta! Ie cu tine pre toţii
poporulu de resbelu, şi scolă-te, şi sue-te
la Aiii; ecce 'amu daţii in mâna ta pre re
gele din Aiii, pre poporulu seu, cetatea sa
şi ţera sa. Şi tu veî face cetătei Aiii, cumii
şi regelui eî, dupre cumii aî făcuţii c lerichonuluî şi regelui seu; numai d prada ei şi
vitele eî să le prădaţi pentru voi. Pune
pândirî cetăţeî din indereptulii eî.
Şi losua se scula cu toţii poporulu de
resbelu, ca să se sue la Aiu ; şi losua alese
treî-decî mii de viteşî de oştire, şi-î tră
mese noptea. Şi elii li ordina, dicendu:
fiece, voi cari e veţi pândi cetatea din indereptulu eî, să nu ve depărtaţi mulţii de ceta
tea, ci fiţi toţî gata ; Şi eu şi toţii poporulu care este cu mine ne vomu apropia
de cetate; şi va fi, când eî vorii eşi întru
iutimpinarea nostră ca ânteîaşî dată, •'"noi
voinii fugi d'inaintea lorii, (Că eî vorii eşi
după noi,) până ce 'î vomii trage de la ce
tate; că vorii dice: eî fugii de d'iuaintea
uostră ca şi âuteîaşî dată; deci noi vomu
fugi de d'inaintea lorii. Şi voi ve veţi scula
de la pândă, şi veţi cuprinde cetatea; că
lehova Dumnedeulii vostru o va da in mă-
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8 nele vostre. Şi după ce veţi lua cetatea,
să o aprindeţi cu focu; dupre cuventululuî
lehova să faceţi. » Luaţi aminte, v'amu or9 c ! i nai u. Şi losua 'î trămese, şi ei se duseră
la loculu de pândă, şi şedurâ intre Betelii
şi intre Aiu, in partea apusauâ de la Aiu;
şi losua mase noptea aceea in medîloculu
poporului.
10
Şi losua se scula de demâneţă, şi nu
măra poporulu, şi se sui, elii şi bătrânii lui
1 1 Israelu înaintea poporului, in spre Aiu. * Şi
toţii poporulu de resbelu, ce era cu d'însulu,
se sui şi se apropia, şi veniră înaintea ce
tăţii, şi tăbărâră in partea de medă-nopte de
la Aiu, aşa că valea era intre ei şi intre Aiu.
12 Şi elu lua ca cinci mii de omeni, pre cari 'î
puseră la pândă intre Betelii şi Aiu, in partea
13 apusană de la Aiu. Şi poporulu puse totă
tabăra ce era in partea despre medă-nopte
a cetăţiî, şi coda-armateî in partea apu
sană a cetăţiî, şi losua merse in noptea aceea in rnedîloculii văîeî.
14
Şi cându regele de la Aiu 'Iu vedu, omenii
cetăţii se sculară de demâneţă, se grăbiră,
şi eşiră întru intimpinarea lui Israelu in
resbelu, atâtu elu câtu şi poporulu şeii au
eşitii la loculu intelnireî, înaintea şesului.
Şi elu ' nu scia că pânda era in contră-î, din
1 5 indărăptulu cetăţiî. Şi losua şi toţii Israelulu
' prefâcendu-se a fi bătuţi, fugiră pe calea
16 spre pustiiu. Şi totu poporulu ce era in Aiu
fu chîămatu spre a-i urmări, şi ei urmăriră
17 pre losua, şi aşa fură traşi din cetate. Şi nu
rămase omu in Aiu şi in Betelii, care să nu
fie eşitu după Israelu, lăsândii cetatea des
chisă, şi urmărindu pre Israelu.
18
Şi lehova dise lui losua: întinde lancea
ce este in mâna ta cătră A HI ; că o voiu da
in mâna ta. Şi losua intinse lancea, ce
19 era in mâna lui, cătră cetate. Şi pândaşiî
se sculară cu grăbire din loculu lorii, şi
alergară îndată ce elu intinse mâna sa, şi
veniră in cetate, şi o luară, şi grăbiră a da
20 focu cetăţiî. Şi omenii din Aiu uîtându-se
indăreptu, priviră, şi eccă, fumulu cetăţiî se
suia până la ceriu, şi nu li era inde-mână
a fugi incoce ori încolo ; şi poporulu ce
fugîa spre pustiiu se intorseră in contra ce21 loru ce-lu urmăriaii. Şi losua şi totu Is
raelulu vedendii, că pândaşiî au luaţii ce
tatea, şi că fumulu cetăţiî se suia iu susu,
se iutorseră, şi bătură pre omenii din Aiu.
22 Ceî-1-alţî asemenea eşiră din cetate spre
intimpinarea loru, aşa că eî erau in medi
loculu Israeliţiloru, unii fimdu dincoce şi
g 2S».n. 13.28.
h Ver«. 5.
i Jude. 80. 34.
Eeel. 9. ia.
) Judo. 80. 36,

etc.
k Deut. 7. S.
1 Num. 31. 22,
26.
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alţii d'incolo ; şi-î bătură, * incâtu nu li remase mântuiţii şi scăpaţii. Şi pre regele
din Aiu 'Iu prinseră viii, şi-lii aduseră la losua.
Şi după ce Israelu sfârşi uciderea tuturoru locuitoriloru din Aiu in câmpu ţi in
pustiiu, unde eî î-au urmăriţii, şi toţi cădură prin ascuţitulu săbiei, până ce fură
nimiciţi, totu Israelulu se intorse la Aiu, si
lii bătură cu ascuţitulu săbiei. Toţî acei cari
cădură. in acesta di, de la omu până la femeă, fură duoe-spre-dece mii, toţi omenii
din Aiu. Şi losua nu intorse mâna sa, pre
care o întinsese cu lancea, până cându se
nimiciră cu desevârşire toţi locuitorii din
Aiu. * Israelu prăda pentru sine numai vitele
şi prada acestei cetăţi, dupre cuventulu lui
lehova, pre care-lu m ordina lui losua. Şi
losua arse Aîulu, şi-lii prefăcu intr'o " gră
madă de ruinî perpetue, până in diua de
astâ-dî. ° Şi spendurâ pre regele din Aiu de
unu lemnu până la timpulu serei ; şi f cândii
sorele apunea, losua ordina să se cobore
cadavrulu lui de pe lemnu, şi eî 'Iu arun
cară la intrare, in porta cetăţiî, şi dea
supra lui 3 înălţară o mare movilă de petre,
până in diua de astă-dî.
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Legea cetită pe tnunfiî Ebalit şi Gherizimti.

Şi losua zidi altaru lui lehova, Dumnedeulu lui Israelu, pe r muntele Ebalu.
Dupre cumu Moisi, servulii lui lehova, a
ordinatu fiiloru lui Israelu, cumu este scrisu
in * cartea legeî lui Moisi : Unu altaru din
petre întregi, asupra cărora ferulu nu s'a
rădicaţii. Şi eî aduseră deasupra lui olocauste lui lehova, şi ' sacrificară sacrificii de
bucuria. Şi " elu scrise acolo pe petre o copia
a legei lui Moisi, pre care elii o scrise în
aintea fiiloru lui Israelu. Şi toţii Israelulu
şi bătrânii şei, şi diregătoriî şi judecătorii
şei au stătuţii d'incoce şi d'incolo de chivotu, faţă in faţă cu preuţî, cei din Leviţî,
" cari purtau chivotulu legeî lui lehova, atâtii
xstrăinulu câtii şi moscenulii; jumătate din
eî erau indreptulu muntelui Gherizimu, şi
cea-l-altă jumătate in dreptulii muntelui Ebalu ; y dupre cumu Moisi, servulu lui lehova,
a ordinată ântăiaşî dată, ca să bine-cuventeze pre poporulu lui Israelu. Şi dup'aceea
1 elu ceti tote cuvintele legeî, ° biue-cuventările şi blăstemele, dupre toţii ce este scrisu
in cartea legeî. Nu era cuventu din tote
câte a ordinatu Moisi, pre care losua să
nu-lii fi cetitu înaintea intregeî adunări a
lui Israelu, * şi femeeloru, copiiloru şi " stră
inului, ce âmbla in mediloculu lorii.
t Eiiod. 20. 25.
Deut. 27. 5, 6.
t Esod. 20. 24.
u Deut. 27. S, 8.

v Deu .31.9,25.
x Deut. 31. 12.
y Deut. 11. 29.
& 27. U.

i Deut. 31. 11.
Neem. 8. 3.
a Deut. 28. 2,15,
46. & 29. 20,

30
31

32
33

34
35

21. & 30. 19
6 Deut. 31. 12
c Vers. Si.

CAP. 9, 10.
ceştigăprin vicleşugă învoilH de pace.
9 Ol după ce audiră de aceste toţi regii de
l^ d'incoce de lordanu, cel din munte şi
din şesu, şi cei din toţii malulu ° măreî celei
mari in dreptulii Libanului: 6Heteulu, Amoreulu, Cananeulu, Ferizeulii, Heveulii şi le2 buseulu, c Eî se adunară toţi intr'o înţele
gere, spre a se bâte cu losua şi cu Israelu.
3
''Audiră şi locuitorii K Ghibeonuluî ceea ce
4 losua a făcuţii Ierichonuluî şi Aiului. Şi
făcură şi ei vicleşugu: că se duseră, şi-şî
pregătiră merinde, şi luară saci vechi pe
asinii lorii, şi burdufuri vechi pentru vinii,
5 rupte şi cârpite, Şi incălcjieminte vechi şi
cârpite in picîorele lorii, cumii şi vestminte
vechi asupra lorii, şi tote pânile lorii de
6 merinde erau uscate ?i mucede. Şi veniră
la losua, •''in taberă la Ghilgalu, şi diseră
lui şi barbaţilorii lui Israelu: Noi amu ve
niţii dintr'o ţeră depărtată, acumii deci în
cheiaţi legămentu cu noi.
7
Şi bărbaţii lui Israelu diseră cătră ?Heveî:
Pote, că voi locuiţi intre noî ; şi * cuinii vomii
8 încheia legămentu cu voi ? Şi ei diseră lui
losua : •' Noî suntemu servii tei. Şi losua dise
9 lorii: Cine sunteţi, şi de unde veniţi? Şi
ei 'î diseră: Servii tei au veniţii > dintr'o ţeră
forte depărtată, pentru numele lui lehova
Dumnedeulii teu ; că noî amu * audiţii de renumele lui, şi de toţii ce-a făcuţii elu in
10 Egiptu, Şi ! toţii ce-a făcuţii elii celorii duoî
regi ai Amoreilorii, cari erau d'incolo de
lordanu, lui Sihonii, regele Heşbonuluî, şi
lui Ogu, regele Basauuluî, care era in Aş1 1 tarotu. Şi bătrânii noştri şi toţi locuitorii
ţereî nostre nî-au vorbita, dicendu: Luaţi
in manele vostre merinde pentru drumii, şi
mergeţi întru intimpinarea lorii, şi li diceţî :
Noî suntemu servii voştri, acumu deci în12 cheîaţî legămentu cu noî. Acesta pane a
nostră o luarâmu caldă din casele nostre,
spre a ne servi de merinde, in diua in care
amu eşitu spre a veni la voi, şi acumii ecce,
1 3 este uscată şi mucedă ; Şi aceste burdufuri
de vinii, pre cari le-amu împlutu, ecce, s'au
rupţii; si aceste vestminte ale nostre şi incălţîemmtele nostre s'aii învechiţii de lun
gimea drumului.
14
Şi bărbaţii (Israeliţl) luară din merindele
1 5 loru, şi pre lehova ra nu-lu întrebară. Şi losua
" făcu pace cu ei, şi încheia legămentu cu eî,
spre a-î lăsa să trăescă : şi mai marii co
munităţii se jurară lorii.
16
Şi se intemplâ după trecere de trei dile,
Cupid* 9.
a Num. 34. 6.
1 Esod.S. 17. &
23. ?3.
e Pa. 83. S, 5.
J Cap. 10. t.

i Siui. ii. l,
*.

r
/
g
h

Cap. «. 27.
Cap. 5. 10.
Gap. 11. 19.
Exod. 23. .32.
Deat. 7. 1. &
20. 16.
Jude. 3. S.

i Deal W. 11.

3 Reg. IU. 5.
} nont 20. 1.1.
k Bsod. 16. 14.
Ion. 2. 10.
( Nam. 21. 24,

33.
m Num. 87. 21.
Ira. 80. 1, 3.

VwioJudc.1.1.
1 Sara. 22. 10.
«2.1.10, 11. &
30. 8.
3 Şam. 2. 1.&
5. 19.
n Cap. 11. 19.
2 Şam. 21. 2.
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după ce incheîară legămentu cu ei, audiră
că eî erau vecinii loru, şi că locuiau intre
eî: Că fiii lui Israelu plecară, şi veniră
in cetăţile lorii a treia di. Şi cetăţile loru
0 erau : Ghibeonu, Cefira, Beerotu şi Kiriatiilearimu. Şi fiii lui Israelu nu-î bătură, p fiindu-că mai marii comunităţii s'au juraţii
loru pe lehova, Dumnedeulii lui Israelu.
Şi totă comunitatea murmura asupra mai
marilorii. Şi toţi mai marii diseră cătră
intrega comunitatea: Noî ne -amu juraţii loru
pe lehova, Dumnedeulii lui Israelu; deci nu
ne putemii atinge de eî. Acesta li vomii
face: vomu cruţa vieţa lorii, ca să nu fie
* asupra nostră mânia, pentru jurămentulu
pre care l'amu juraţii loru. Şi mai marii
diseră loru : Să trăescă, dară să fie T tăîătorî
de lemne şi cărătorî de apă pentru intrega
comunitate ; cumii mai marii • li promiseră.
Şi losua 'î chiămâ, şi li vorbi, dicendu :
Pentru-ce ne-aţî incelatu, dicendu: 'Noî sun
temu forte departe de voi, cândii " locuiţi in
medîloculu nostru? Şi acumu, voi sunteţi
" blăstemaţî, şi nu veţi inceta a fi sclavî, x tă
îătorî de lemne şi cărătorî de apă pentru
casa Dumnedeuluî meu. Şi eî respunseră
lui losua, dicendu: Fiindu-că servii tei au
audiţii ceea ce lehova Dumnedeulii teii a
"ordinată lui Moisi, servulu lui, ca să dee
voiiî totă ţera, şi să nimicescă pre toţi
locuitorii ţereî d'inaintea vostră ; pentru
acesta ' temendu-ne forte faţă cu voi de
vieţa nostră, amii făcuţii acesta. Şi acumu
ecce-ne ° in mâna ta, si dupre cumii este
bine şi drepţii in ochii tei a ni face, fă !
Şi elu li făcu aşa, şi-î mentui din mâna fiiloru lui Israelu, şi nu î-a omorîtii. Şi in
diiia aceea 'î făcu ' losua tăîătorî de lemne
şi cărătorî de apă pentru comunitatea şi
pentru altarulu lui lehova, până in diua de
° astă-dî, in loculu pre care elii l'arii alege.
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Cinci regi in umecJM Canaanuluî învinşi.

SI dacă audi Adoni-Ţedecii, regele Ieru- 10
salimuluî, că ° losua a luaţii Aîulu, şi l'a
nimicitii, că precumii a făcuţii Ierichonuluî
şi regelui şeii, aşa a făcuţii * Aîuluî şi rege
lui seu, şi e că locuitorii din Ghibeonu au făcuţii
pace cu Israe.lii, şi că erau in medîloculu
lui, d Tremura forte, fiindu-că Ghibeonulu era 2
cetate mare, ca una din cetăţile domnescî,
şi că ea era mai mare decâtii Aîulu, şi toţi
bărbaţii eî eraii viteşî. Şi Adoni-Tedecu, 3
regele Ierusalimului, trămese la Hohamu,
o Cap. 18. 25,
20, 88.
Ezra 2. 25.
p Pa. 15. 4.
Eccl. 5. 2.
g Vede 2 Şam.
21. 1, 2, 6.
Kzec. 17. 18,

r
s
(
u
v

15, 18, 19.
Zech. 5. 8, 4.
Mal. 3. 6.
Deut 2». 11.
Vers. 15.
Vera. 6, 9.
Vers. 16.
Fac. 9. 25.

x Vera. 21, 27.
y Baod. 2.1. 32.
Deut. 7. :, 2.
z Esod. '15. 14.
a Fac. Ifi. 6.
ti Vers. 21. 23.
c Deut. 12. A.
—

Cupidă 10.
a Cap. 6. 21.
4 Cap. 8. 22, 26,
28.
c Cap. a. 15.
d Esod. 15. 14,
15, 16.
Deut. 11. 25.
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regele Hebronuluî, la Piramă, regele larmutuluî, la lafia, regele Lachişuluî, şi la
4 Debiră, regele Eglonuluî, dicendu : Suiţi-ve
la mine, şi ajutati-me, ca să batemă Ghibeonulă ; e că a făcută pace cu losua şi cu fiii
5 luî Israelă. Deci -^se adunară şi se suiră
ceî cincî regî aî Amoreiloră: regele Ierusa
limului, regele Hebronuluî, regele larmutului, regele Lachişuluî ţi regele Eglonuluî,
eî şi totă oştea loră; şi tăberâră înaintea
Ghibeonuluî, şi resboiră contra luî.
6
Şi Ghibeoniţii trămeseră la losua «in tabera la Ghilgală, dicendă: Nu trage mâna
ta de la servii tei, sue-te cu grăbire la noi,
mentuesce-ne, şi ajută-ne; că s'au adunată
contra nostră toţî regiî Amoreiloră, cari lo7 cuescă in munte. Şi losua se sui din Ghil
galu, elu şi Hotă poporulă de resbelă cu
d'însulă, şi toţî ceî viteşî la luptă.
8
Şi lehova dise luî losua: 'Nu te teme
de eî, că in manele tale î-amă dată, J' nici
9 unuia din eî nu va sta înaintea ta. Şi lo
sua fără veste veni asupră-li, totă noptea
10 suindu-se din Ghilgalu. Şi lehova 'î * puse
in invălmăşală la vederea fiiloră luî Israelă,
şi-î bătură cu mare bătaia la Ghibeonă, şi
î-aă urmărită pe calea suişului, l cătră BetăHorană, şi î-aă bătută până la m Azeka şi
11 până la Makkeda. Şi se intemplâ, cândă
eî fugîau de d'inaintea luî Israelu, şi eî eraă
la pogorişulă Betă-Horană, " că lehova aruncâ din ceriă petre marî asupra loră până
la Azeka, şi eî muriră; mai mulţi erau ceî
ce aă murită de grâudină, decâtă acei pre
cari fiii luî Israelu î-aă ucisă cu sabia.
12
Şi losua vorbi cătră lehova in diăa in
care lehova a dată pre Arnoreî fiiloru luî
Israelă, şi dise in faţa luî Israelu:
°S6re, opresce-te asupra Ghibeonuluî,
Şi tu, luno, in valea ^Aîalonuluî.
13 Şi sorele se opri, şi luna stătu, până ce
poporulu 'şî resbunâ asupra neamiciloră seî.
q Aă nu este scrisă acesta in cartea luî lăsară
(Dreptului)? Şi sorele stătu in medlloculă
ceriului, şi nu se grăbi de a apune o di in-^
14 tregă. Şi r n'a fostă di ca acesta, nici îna
inte, nici după aceea, că lehova să asculte
de vocea unui omu; că 'lehova se lupta pentru
Israelu.
15
'Şi losua şi totă Israelulă cu d'însulă se
intorse in tabără la Ghilgală.
16
Eră ceî cincî regî aă fugită, şi s'au as17 cunsă intr'o pesceră la Makkeda. Şi se
spuse luî losua, dicendă: S'au aflată ceî
18 cincî regî intr'o pesceră la Makkeda. Şi
e Vers. 1.
Cap. 9. IC.
/ Cap. 9. ii.
g Cap. 5. 10. &
9. 6.
h Oap. 8. 1.

i Cnp. 11. 6.
Jude. 4. 14.
j Cap. 1. 5.
k Jude. 4. 15.
1 Şam. 7. 10,
U.

P». 18. 14.
Ha. 28. 21.
! Cap. 16. 3, 5.
m Cap. 15. 35.
n P». 18. 13, 14.
& 77. 17.

Isa. 30. 30.
Apoc. 16. 21.
o Isa. 28. 21.
Hab. 3. 11.
f Jude. 12. 12.
q 8 Şam. 1. 18.

losua dise: Răstogoliţî petre marî la gura
pescereî, şi puneţi omeni lungă ea, ca să-î
păzescă; Şi voî nu ve opriţi, ci urmăriţi 19
pre neamicii voştri, şi bateţi coda armatei
loră, nu-î lăsaţi să intre in cetăţile loru;
că lehova Dumnedeulu vostru î-a dată in
manele vostre. Şi după ce losua şi fiii luî 20
Israelă sfârşiră de a-î bate cu bătaia mare
forte, până la nimicirea loră, şi ceî ce scă
pară d'intre eî se traseră in cetăţile întă
rite, Totă poporulă se intorse in pace in 21
taberă la losua, la Makkeda ; nimenea nu-şî
" ascuţi limba sa asupra vre-unuîa d'intre fiii
luî Israelu.
Şi losua dise: Deschideţi gura pescereî, şi 22
aduceţi la mine pre ceî cincî regî din pesceră.
Şi eî făcură aşa, şi scoseră la d'insulă din 23
pesceră pre ceî cincî regî : pre regele Ieru
salimului, pre regele Hebronuluî, pre re
gele larmutuluî, pre regele Lachişuluî ţi
pre regele Eglonuluî. Şi după ce eî adu- 24
seră pre n ceî regi la losua, losua chiămâ
pre toţî bărbaţii luî Israelă, şi dise cătră
căpiteniele bărbaţiloră de resbelă, cari mer
seseră cu d'îusulu: Apropiaţi-ve, « puneţi picîorele vostre preste grumazii acestora regî.
Şi eî se apropiară, şi puseră picîorele preste
grumazii loră. Şi losua dise cătră d'înşiî: 25
x Nu ve temeţi, nici nu vă spăimentaţî, întăriţi-ve, şi imbărbătaţi-ve ; că y aşa va face
lehova tuturora neamiciloră voştri, cu cari
ve veţi lupta.
Şi losua dup'acesta 'î bătu, şi-î ucise, 26
şi-î spendurâ de cinci lemne, e remăindă spenfuraţi de lemne până in seră. Şi cătră a- 27
pusulă soreluî losua ordina, "şi-î coborî de
pe lemnă, şi-î aruncară in pesceră in care
s'ascunseseră, şi aă pusă petre marî la gura
pescereî, cari au remasu până in diăa de
astă-dî.
Şi in acea di losua lua Makkeda, o 28
trecu prin ascuţitulă sâbieî, şi nimici pre
regele eî şi pre locuitorii eî, şi nu lăsa să
scape nimenea; şi făcu regelui de Makkeda,
4 dupre cumu făcu regelui Ierichonuluî.
După acesta losua, şi totă Israelulă cu 29
d'însulă, trecu de la Makkeda la Libna ;
şi se lupta cu Libna. Şi lehova dădu şi 30
pre ea in manele luî Israelă şi pre re
gele eî, şi o trecu prin ascuţitulă săbiei şi
pre locuitorii eî; nu lăsa să scape nimenea
din ceî ce erau in ea; şi făcu regelui eî,
dupre cumu făcu regelui Ierichonuluî.
Şi de la Libna trecu losua, şi totă Isra- 31
elulă cu d'însulă, la Lachişă, şi tăberâră
r Vede Isa. 38.
8.
« Deut. 1. 30.
Vera. 42.
Cap. 23. 3.'

( Ver». 43.
u Esod. 11. 7.
u Ps. 107. 40. &
110. 5. &149.
8, ».

Isa. 26. 5,6.
Mal. 4. 3.
x Deut. 31. 6, 8.
Cap. 1. ».
3 Deut. 3. »!.&

7. 19.
z Cap. 8. 29.
a Deut. 21. 83.
Cap. 8. 89.
b Cap. 6. 21.

CAP. 10, 11.
32 înaintea Jiu. şi se lupta cu elu. Şi lehova
dădu in manele luî Israelu Lachişulu, pre
care-lu lua in diua a duoa, şi-lu trecu prin
ascuţitulu sâbieî, şi pre toţî locuitorii lui,
dupre cumii făcu Libneî.
33
Atuncea Horamu, regele Ghezeruluî, se sui
spre a ajuta Lachişuluî. Şi losua 'Iu bătu, pre
elu şi pre poporulu seu, că nu lăsa pre ni
menea să scape.
34
Şi losua, şi toţii Israelulu cu d'însulu,
trecu de la Lachişii la Eglonii, şi tăberâră
35 înaintea luî, şi se lupta cu elii ; Şi-lu luară
in acea di, şi-lu trecură prin ascuţitulu să
biei, şi pre toţî locuitori! luî 'î nimici in
acea di, dupre cumu făcu Lachişuluî.
36
Şi losua, şi totu Israelulu cu d'însulu, se
sui de la Eglonu la c Hebronii, şi se lupta cu
37 elu. Şi-lu luară, 'Iu trecură prin ascuţi
tulu săbiei, pre regele luî, tote cetăţile lui
şi toţî locuitorii luî; nu lăsa să scape ni
menea, dupre cumii fâcu Eglonuluî. Şi elu 'Iii
nimici, pre elu şi toţî locuitorii luî.
38
Şi losua, şi totu Israelulu cu d'însulu, se
39 intorse la d Debiru, si se lupta cu elu. Şi-lu
lua cu regele luî, şi tote cetăţile luî, şi-lu
trecu prin ascuţitulu săbiei, şi nimici toţî
locuitorii luî, nu lăsa să scape nimenea ; du
pre cumii făcu Hebronuluî, aşa făcu Debiruluî şi regelui luî, şi dupre cumu făcu Lib
neî şi regelui eî.
40
Astu-felu losua bătu totă ţera, muntele,
medă-diua, câmpia, poleie munţiloru şi pre
toţî regii lorii, nu laşa să scape nimenea;
ci elu nimici totă suflarea, dupre cumu • or41 dinase lehova, Dumnedeulu luî IsraelO. Şi
losua 'i bătu de la Kadeşu-Barnea până la
•'Gaza, şi »totă ţera Goşenu până la Ghibeonu.
42 Şi pre toţî aceşti regi şi ţerele loru le lua
losua de o dată; * că lehova Dumnedeulu
43 luî Israelu se lupta pentru Israelu. După
aceste se intorse losua, şi totu Israelulu cu
d'însulu, in tabera la GhilgaliL
Cananeîî de mtfâ-nâpte învinşi.

11 Ol dacă audi labinu, regele Haţoruluî, ai^ ceste, " trămese la lobabu, regele Madonuluî, şi la regele * Şimronuluî, şi la regele
2 Acşafuluî, Şi la regii cei de cătră inedă-nopte
in munţi, şi in câmpia spre medă-di de ° Chinarotu, şi in şesu, şi in înălţimile de la d Dorii
3 spre apusu, La Cananeî spre resăritu şi
apusu, la Amoreu, la Heteu, la Ferezeu şi
lebuseu in munţi, • şi la Heveu supţii f Er4 monu « in ţera Miţpe. Şi eşiră eî şi tote
taberele cu d'înşiî, poporii mulţii * ca nesipulu
e Vede C»p. 14. e Dent. 20. 16,
(JapMlâ 11.
l ROR. 4. 11.
13. & 15. 13.
17.
» .lude. 3. 3.
a Cap. 10. 3.
b
Cap.
19.
15.
Jude. 1. 10.
/ FK. 10. 19.
/ Oap. 13. 11.
d Vede Cap. 15. ;; Cap. 11. 10.
c Num. 84. 11. g Fac. 31. 49.
fc Vere. 14.
d Cap. 17. 11.
15.
A Fac. 22. 17. &
Judo. 1. S7.
8*. 13.
Jude. 1. 11.
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celu mulţii de pe ţermulu măreî, şi caî şi
care multe forte. Şi se întruniră toţi aceşti regi, şi veniră şi tăberârâ impreună
lungă apele Meromu, ca să se lupte cu
Israelu.
Şi lehova dise luî losua : ' Nu te teme de
ei; că mâne pe timpulu acesta 'î voiii da pre
eî toţî ucişi înaintea luî Israelu ; •' cailorii
loru li vei tăia venele picîoreloru, şi carele
lorii le vei arde cu foca. Şi losua veni
fără veste asupra loru, şi totu poporulu de
resbelu cu d'însulu, aprope de apele Me
romu, şi se aruncară asupra lorii. Şi Iehova 'î dădu in mâna luî Israelu, şi eî 'î
bătură, şi-î urmăriră până la Sidonulii celu
mare, până la *Misrefotu-Maimu, şi până la
valea Miţpe cătră resăritu, şi-î bătură aşa
că nu scăpa nimenea. Şi losua li făcu,
1 cumu î-a disu lehova : cailoru loru li taîâ
venele picîoreloru, şi carele loru le arse
cu focii.
Şi losua intorcendu-se in acelu timpii,
lua Haţorulu, şi pre regele luî 'Iu trecu
prin ascuţitulu săbiei ; că Haţorulu mai 'nainte a foştii capitala tuturoru acestora re
gate. Şi trecură prin ascuţitulu săbiei tote
sufletele din elu, nimicindu-fe; nici o su
flare n'a remasu; şi arse cu focii Haţorulu.
Şi lua losua tote cetăţile acestora regi,
şi pre regii loru 'î trecu prin ascuţitulu
săbiei, şi-\ nimici ; m dupre cumu ordinase
Moisi, servulii luî lehova. Şi tote cetăţile ce stăteau in tăcere pe delurî nu le
arse Israelu, afară de Haţorulu singură, pre
care l'a arsu losua. Şi totă prada acestoru
cetăţi şi vitele le prădară fiii luî Israelu
pentru d'înşiî, numai pre omeni 'î trecură
prin ascuţitulu săbiei, până ce î-au nimicitu: nu lăsa nici o suflare. "Dupre cumu
lehova a ordinatu servului seu Moisi, aşa
"ordina Moisi luî losua. ^si losua fâcu aşa;
elii nu se depărta in nimicii de tote câte a
ordinatu lehova luî Moisi.
Şi losua lua totă ţera acesta, «muntele,
şi totă medă-diua, T totă ţera Goşenuluî, şesulii şi câmpia, muntele luî Israelu şi şesulu
luî; • De la muntele celu pleşu, ce se înalţă
spre Seirii, până la Baalu-Gadu in valea
Libanului supţii muntele Ermonu; şi lua
pre 'toţî regiî loru, 'î bătu şi-î ucise. Multe
dile losua făcu resbelu cu toţî aceşti regi.
Nu era cetate, care să fi făcuţii pace
cu fiii luî Israelu, afară de " Heveiî ce lo
cuiau in Ghibeonu; tote le luară prin res
belu. Că " acesta era de la lehova, că ini
j
*
l

m Num. 33. 52. p Cap. 1. 7.
Jude. 7 12.
Oeut. 7. a. & g Cap 12. 8.
1 Şam 1 1. 5.
Cap. 10. 8.
80. 16, 17.
r Cap. 10. 41.
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Cap. 13. 6.
18.
0 H..M1! . 7. X.
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7
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v Dent. 2. 30.
Jadc 14. 4.
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vertoşâ ânimele loru, spre a se bate cu Is
raelu, ca să-î nimicescă, fără a fi lorii
îndurare, ci să-î nimicescă ; z dupre cuinii le
hova a ordinatu luî Moisi.
21
In acelii timpii veni losua, şi nimici pre
y Anakimî din munţi, din Hebronu, din Debirii, din Anabii, din toţi munţii luî Iuda şi
din toţi munţii luî Israelu; losua 'î nimici
22 cu cetăţile loru. N'a rămaşii din Anakimî
in ţera fiilorii luî Israelu; numai in Gaza,
in * Gătii " şi in Aşdodii a rămaşii din ei.
23
Şi losua lua totă ţera, * dupre tote câte
a disii lehova luî Moisi; şi o dădu losua
spre moscenire luî Israelu c dupre impărţirea
lorii in seminţii. dŞi ţera se repausâ de
resbelii.
Lista regilorii eelorH învinşi.

12 Ol aceştia sunt regii ţereî, pre cari-î băJ5 tură niî lui Israelu, şi luară in stăpâ
nire ţera lorii d'incolo de lordanii, spre resăritulu soreluî, "de la rîulii Arnonu 6până la
muntele Ermonu, şi totă câmpia spre resă2 ritii : Pre c Sihonii, regele Amoreiloru, care
locuia in Heşbonu, domnindu de la Aroeru,
ce este pe malulii rîuluî Arnonu, şi de la
medîloculu rîuluî, şi jumătate de Galaadu,
pana la rîulii labbokii, hotarulii fiiloru luî
3 Ammonu ; Şi d de la câmpia până la marea
Chinnerotu spre resăritu, şi pană la marea
câmpiei, ce este Marea Sărată, spre resăritu,
pe • calea cătră Betu-Eşimotu, şi de la me4 dă-di, supţii 'polele muntelui Pisga ; Şi »ţinutulii luî Ogu, regele Basanuluî, din * rămăşiţa
uriaşiloru, 'cari locuiau in Aştarotii şi in
b Edreî, Şi domnindu •> in muntele Ermonu,
*in Salca şi in toţii Basanulu, 'până la hota
rulii Gheşuriţilorii şi a Maacatiţiloru, şi preste
jumătate din Galaadu, hotarulii luî Sihonii,
6 regele Heşbonuluî. mPre aceştia Moisi servulu luî lehova şi fiii luî Israelu 'î bătură;
şi a datu " Moisi servulii luî lehova pămentulii
loru moscenire Rubem'ţiloru, Gadiţiloru şi
la jumătatea din seminţia luî Mânase.
7
Şi aceştia sunt regii ţereî, pre ° cari î-aii
bătuţii losua şi fiiî luî Israelu d'incoce de
lordanu spre apusii, de la Baalu-Gadii in
valea Libanului până la muntele pleşiii, ce
se înalţă cătrâ f Seiru, şi o » dădu losua seminţieloru lui Israelu spre moscenire dupre
8 împărţirile loru; rln munţi, in şesurî, in
se Deut. 20. 16,
17.
y Num. 13. 89,
33.
Deut. 1. 28.
Cap. 15. 19,
U.
< 1 Sun. 17. 4.
a Cap. 15. 46.
b Num. 34. i,
ete.
e Num. K. 53.
(Jaji. 14. i 15.

& 16. & 17. &
18. & 19.
d Cap. 14. 15. &
81. 44. & 28.
4. & 23. 1.
—
Oapulu tt.
a Num. 21. 24.
b Deut. 3. 8, 9.
c Num. 21. 24.
Deut. 2. 33, 36.
& 8. 6, K.

d Deut. 3. 17.
e Cap. 13. 20.
/ Deut. 3. 17. &
4. 49.
g Num. 21. 35.
Dout. 3. 4, 10.
h Deut. 3. 11.
Cap. 13. 12.
t Dent. 1. 4.
j Dent. 3. 8.
k Deut. 3. 10.
Cap. 13. 11.
l Du. : 3. 14.

m Num. 21. 24,
33.
n Num. 32. 29,
33.
Deul. 3. 11.
l».
Cap. 13. 8.
o Cap. 11. 17.
p Pac. 14. 6. &
32. 3.
Deut. 2. 1, 4.
1 Cap. 11. 23.
r Cap. 10. 40. &

câmpii, la polele munţilorii, in pustiiu şi
in medă-di : pre • Heteî, pre Amoreî, pre Cananeî, pre Ferezeî, pre Heveî şi pre lebuseî:
' Regele Ierichonuluî, umilii ; " regele Aiului,
care era in lăturea Beteluluî, umilii; "Regele Ierusalimului, unulii ; regele Hebronuluî
1 1 n 1 1 1 N ; Regele larmutuluî, unulu ; regele
Lachişuluî, unulu; Regele Eglonului, unulii;
x regele Ghezeruluî, unulii; » Regele Debiruluî, unulu; regele Ghederuluî, unulii; Regele
Hormeî, unulu ; regele Aradului, unulii ; *Regele Libneî, unulu ; regele Adulamuluî, unulu;
"Regele Makkedeî, unulu; b regele Beteluluî,
unulii; Regele Tapuheî, unulu; 'regele Heferului, unulii ; Regele Afekuluî, unulu ; regele Laşuranuluî, unulii ; Regele Madonuluî,
unulii; d regele Haţoruluî, unulii; Regele
• Simronii-Meronuluî, unulu; regele Acşafuluî,
unulii; Regele Taanahului, unulu; regele Meghiddouluî, unulu; J Regele Kedeşuluî, unulu;
regele lokneamuluî in Carmelii, unulii; Regele
Dorului in "înălţimea de la Dorii, unulii; regele
h Goimului in Ghilghalu, unulii; Regele Tirţeî,
unulii. Preste toţii treî-decî şi uuulu de regL

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Ţinuturi încă necucerite; hotarele setninfielorîi
despre resăritultt Iordanului.

S~' I losua ° era bătrânii si înaintaţii in dile, 13
şi lehova dise cătră d'însulu : Tu escî
bătrânii si înaintaţii in dile, şi a rămaşii
uiultu pămentii de stepânitii. * Acesta este 2
pămentulii ce a mai rămaşii : " Tote părţile
Filistenilorii şi toţii d Gheşurulu « De la Sihoru, 3
care este înaintea Egiptului, până la hota
rulii Ekronuluî, spre medă-nopte, care se
socotesce Cananeuluî; -/"cei cinci domni aî Filisteniloru: din Gaza, Aşdodii, Aşkalonii,
Gătii şi Ekronu ; şi pre ' Avei; Spre medă-di 4
totă ţera Canaueiloru, şi pescera ce este a
Sidonienilorii, * până la Ai'eku, până la hota
rulii ' Amoreiloru ; Şi ţera •> Ghibleiloru şi totu 5
Libanulu spre resăritulu soreluî, * de la Baalu-Gadu suptu muntele Ermonu până la
intrarea in Hamatii ; Toţi locuitorii in munţi, 6
de la Libanu până la ' Misrefotu-Maimu, pre
toţi Sidonieniî, * eu 'î voiii alunga de d'inaintea nilorii luî Israelu ; numai tu " împarte
pămentulă prin sorţi spre moscenire luî Israelii, cumu ţî-amu ordinatu.
Acumu împarte pămentulii acesta ca mo- 7
scenire celorii nouă seminţii şi la jum.ic 1 Rec. 4. 10.
11. 16.
• Eiod. d. 8. & i d Cap. 11. 10.
e
Cap. 11. 1. &
23. 23.
19. 15.
Cap. 9. 1.
/ Cap. 19. 37.
( Cap. 6. 2.
u Cap. 8. 29.
g Cap. 11. 2.
» Cap. 10. 23.
h Fac. 14. 1, 2.
laa. 9. 1.
x Cap. 10. 33.
—
y Cap. 10. S8.
» Cap. 10. 29.
Capulu 13.
a Cap. 10. 28.
a Vede Cap. 14.
b Cap. 8. 17.
10. & 23. 1.
Judo. 1. 2».

f Vede Jude. 1.
b Jude. 3. 1.
34.
c loel 3. 4.
d Vers. 18.
j 1 Reg. 5. 18.
P». 83. 7.
2 Şam. 3. 3. &
Ezec. 27. 9.
13. 37, 38.
c lor. 2. 18.
k Cap. 12. 7.
/ Jude. S. 8.
{ Cap. 11. 8.
1 Şam. 6. *, m Vede Cap. 23.
16.
18.
Zof. 2. 5.
Jude. 2. 21,
Î Deut. 2. 23.
23.
Cap. 19. 30. n Cap. 14. 1. 2.
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8 tatea seminţiei Inî Mânase. Rubeniţiî şi
Gadiţiî cu cea-l-altă jumătate din ea au
luaţii moscenirea lorii, °pre care lî-a dat'o
Moisi, d'incolo de lordanu spre resăritu,
dupre cumu Moisi servulu lui lehova li-a
9 daţii: De la Aroeru, care este pe malulu
riuluî Arnonu, şi cetatea care este in medîloculu riuluî, 'şi totă câmpia Medeba până
10 la Dihonii ; Şi » tote cetăţile lui Sihonu, re
gele Amoreiloru, care domnia in Heşbonu,
1 1 până la hotarulu fiiloru luî Ammonu ; r Şi
Galaadulu, şi cuprinsulu Gheşuriţiloru şi alu
Maacatiţiloru, şi toţii muntele Ermonii, şi
12 totu Basanulu până la Salca; Toţii rega
tulu lui Ogu in Basanu, care domnia in
Aştarotu şi in Edreî, care a foştii remasu
din * rămăşiţa uriaşiloru ; ' că pre aceştia
Moisi 'î bătu, şi-î alunga.
13
Şi fiii lui Israelu " nu alungară pre Gheşuriţî şi pre Maacatiţî, ci Gheşuriţiî şi Maacatiţii au locuiţii intre fiii lui Israelu până
14 in '.li i ia de astă-dî). "Numai seminţiei luî
Levi elu nu î-a datu moscenire ; sacrificiele
cu focu ale luî lehova, Dumnedeulu luî
Israelu, sunt moscenirea loru, x dupre cumu
a disu «'[u cătră d'înşiî.

Gadii, fiiloru luî Gadu, dupre nemurile lorii.
i Şi cuprinsulu lorii fu : lazeru şi tote ce- 25
tăţile Galaaduluî şi * jumătate din pămentulu
fiiloru luî Ammonu, până la Aroerii, in dreptulu 'Rabbeî; Şi de la Heşbonu până la 26
Ramatii-Miţpe şi Betonimii; şi de la Mahanaimii până la hotarulu Debirului ; Şi in va- 27
lea m Betu-Haramulii, şi Betii-Nimra, " şi Succotulii şi Ţafonulii; rămăşiţa regatului lui Si
honu, regele Heşbonuluî; lordanulii şi văr
săturile sale până in capătulu °măreî Chinneretu, d'incolo de lordanu spre resăritu.
Acesta este moscenirea fiiloru lui Gadu du- 28
pre nemurile lorii, cetăţile şi satele loru.
Şi Moisi dădu moscenire jumătăţeî din 29
seminţia lui Mânase; şi a remasu mosce
nire jumătăţeî din seminţia fiiloru luî Mâ
nase dupre nemurile lorii : Cuprinsulu loru 30
fu: de la Mahanaimu, toţii Basanulu, toţii
regatulu luî Ogii, regele Basanului, şi f tote
satele luî lairii, cari sunt in Basanu, şesedecî de cetăţi; Şi jumătate din Galaadii, şi 31
f Aştarotulu, şi Edreîulii, cetăţi ale regatului luî
Ogii in Basanu, erau ale r fiiloru luî Machiru,
fiîulu luî Mânase, adecă a jumătăţii fiiloru
luî Machiru, dupre nemurile lorii.
Aceste sunt locurile pre cari Moisi le-a 32
împărţirile seminţieloru despre resăritulă Iorda datu spre moscenire in câmpia Moabuluî,
nului recapitulate.
d'incolo de lordanu, in dreptulii lericho15
Şi Moisi dădu moscenire seminţiei fiiloru nuluî spre resăritu. • Dară seminţiei luî Levi 33
16 luî Rubenu, dupre nemurile loru. Cuprin nu î-a daţii moscenire ; lehova, Dumnedeulu
sulu lorii fu: yde la Aroeru, ce este -pe ma luî Israelu, este moscenirea lorii, * dupre cuinii
lulu rîuluî Arnonu, " şi cetatea care este in elii a vorbiţii cătră d'înşiî.
medîloculu rîuluî, şi ° totă câmpia de lungă
1 7 Medeba ; HeşbonuJii şi tote cetăţile sale din împărţirea ânteiă a ţerei spre apusulil Iordanului.
câmpia; Dibonulu, Bamotii-Baalulu, Betu-Ba- ACESTE sunt locurile, pre cari fiii luî Israelii 14
18 alu-Meonulii, 6Iaaţa, Kedemotulu, Mefaatulu,
le-aii moscenitu in pămentulu Cauaanii,
1 9 e Kiriatu-Taimulu, d Şibma şi Ţareţu-Şaharulii, i ° pre cari le-a împărţiţii lorii spre moscenire
20 in muntele văîeî, Şi Betu-reorulu, ' polele Eleazeru preutulii, şi losua fiîulu luî Nunii, şi
21 muntelui Pisga, şi Betu-Ieşimotulu; -^Şi tote capii casdoru părinţescî ale seminţielorii fii
cetăţile câmpiei, toţii regatulu luî Sihonu re loru luî Israelu, * Dupre sortulii inoscenireî 2
gele Amoreiloru, care domnia la Heşbonu, » pre lorii, precumii a ordinatii lehova prin Moisi,
care-lu bătu Moisi, pre elu şi * mai marii Ma- la noiie seminţii, şi la o jumătate de seminţia.
dianuluî, pre Eveî, pre Rekemu, pre Ţuru, pre c Că Moisi a fostu daţii moscenire la duoe se- 3
Hurii, şi pre Reba, căpiteniî ale luî Sihonu, minţii şi la o jumătate de seminţia d'incolo
22 locuindii in ţeră. Şi pre ' Balaamii, fiîulu lui de lordanii; dară Leviţilorii nu li-a datu
Beoru, gîcitorulu, fiii luî Israelu 'Iu omorîră moscenire intre ele. (Că dfiiî luî losefii eraii 4
23 cu sabia intre cei ucişi de eî. Şi hotarele ! i n >r seminţii, Mânase şi Efraimii ;) de aceea
fiiloru lui Rubenu fu lordanulii şi vărsătu nu s'a datu parte Leviţilorii in pămentu, afară
rile sale. Acest» fu moscenirea fiiloru luî de cetăţi spre locuinţă cu cuprinsurile lorii,
Rubenu, dupre nemurile lorii, cetăţile şi pentru turmele lorii şi pentru averea loru.
satele lorii.
'Cumu a ordinatii lehova lui Moisi, aşa fă- 5
**
Şi Moisi dădu moscenire seminţiei luî | cură fiii luî Israelu, şi impărţiră pămentulu.
Nnm. 3». 33.
Opul. S. u
o 13
ţ'»P. 88. 4.
T Ver». 16.
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ti\
"m- 91
«1- 30.
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91
•"'• 21
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35.
u Ver». H.
o Nnm. 18. 20,
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y Cap. 12. g.
i Num. 81. 88.
o Num. 21. 30.
Vers. 9.
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c Num. 32. 37.
d Num. 32. 38.
t Dom. 3. 17.
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J Deut. S. 10.
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1 Ren. 7. 46.
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p Num. 32. 41.
1 Cron. 8. 83.
7 Cap. 12. 4.
r Num. 32. 39,
40.
u Vero. 14.
Cap. 18. 7.
( Nu a. 18. 20.
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18. 1, 2.
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a Num. 34. 17,
18.
b Num. 26. 56.
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Partea luî Iuda; Calebil ceştigă Hebronultt.

6

Şi fiii lui Iuda se apropiară de losua
in Ghilgalii, şi Calebu, fiîulu luî lefune, * Kenezeulu, 'î ţlise : Tu sciî » cuventulu, pre care
lehova l'a vorbiţii cătră Moisi, omulu luî
Dumnedeu, de mine şi de tine *in Kadeşu7 Barnea. De patru-decî ani eramu eu, cându
Moisi, servulu luî lehova, ' m'a trămesu din
Kadeşu-Barnea, spre a iscodi pămentulu, şi
î-amu adusii luî scire, precumu era in anima
8 mea. Dară •'fraţii meî ce s'au suiţii cu mine,
făceau să se topescă anima poporului, dară
eii *unnamu pe deplinii luî lehova, Dumne9 deulu meii. Şi Moisi jura in acea di, dicendu : ! In adeverii ! pămentulu, m pre care a
călcaţii piclorulii teu, va fi spre moscenire
ţie şi fiiloru tei in eternii, că tu ai urmaţii
pe deplinii lui lehova, Dumnedeulu meii.
10 Şi acumu ecce lehova mî-a păstraţii vieţa,
" dupre cumii a vorbiţii, aceşti patru-decî şi
cinci de anî, de cându lehova a vorbiţii
cuventulu acesta câtră Moisi, cândii Israelu
âmbla prin pustiiţi ; şi acumu ecce, eu astă-dî
11 sunt de optii-decî şi cinci de ani. °Astă-^î
încă sunt toţii aşa de tare ca şi in diiia
in care m'a trămesu Moisi; cumii era pu
terea mea atuncea, aşa este puterea mea acumii pentru resbelu, pentru p a eşi şi pen12 tru a intra. Acumii deci, dă-mî muntele
acesta, despre care lehova a vorbiţii in
diiia aceea; că tu aî audiţii in diiia aceea,
că acolo sunt q Anakimii, şi cetăţi mari şi
întărite ; r pote, lehova va fi cu mine, şi-î
* voiu alunga, dupre cumii a vorbiţii lehova.
13
Şi losua ' bine-cuventâ pre Calebu, fiîulu
lui lefune, uşi-î dădu Hebronulii spre mo14 scenire. Astu-felii " Hebronulii se făcu mo
scenire luî Calebu, fiîulu luî lefuue, Kenezeulii, până in diiia de astă-dî; pentru-că
*pe deplinii urma elii luî lehova, Dumnedeulu
15 luî Israelu. Şi y numele Hebronului mai 'nainte
era Kiriatii-Arba (cetatea lui Arba), care
era celu mai mare omii intre Anakimî: * Şi
pămentulu avu repausii de resbelu.
15 Ol acesta fu sorţulii seminţiei fiiloru luî
[^ Iuda dupre nemurile lorii; °la hotarele
Edemului * pustiîulu Zinii spre medă-di fu
hotarulu celu mai despre medâ-di.
2
Şi hotarulu lorii despre medă-di incepu
de la capetulu Măreî Sărate, de la sînulii ce
3 căuta spre medâ-di; Şi eşîa spre resăritulu c suişului Acrabbimii, trecea spre Zinu,
şi suindu-se de la medă-di spre Kadeşu-Bar
/ Num. 38. 12.
& C»p. 15. V.
g Num. 14. _• 1
30.

n.-.it. 1. 36,
S».
A Num. 13. i«.
i Num. ÎS. 6. &

14. e.
j Nnm. U. SI,

8«.
Deut. 1. 28.
k Num. 14. 24.
Deut. 1. 36.
1 Num. U. 83,
24.
Dent. 1. 36.
Cap. 1. 3.
m Vede Nnm. 18.
12.

H Num. 14. 30.

o Vede Deut. 34.
7.
p Deut. 31. 2.
7 Nnm. 13. 28,
33.
r 1 ' , 18. 33, 34.
* 60. 12.
Rom. 8. 31.
• 0«p. 15. U.

Jude. 1. 20.
! Cap. 28. 6.
u Cap. 10. 37. &
ÎS. 13.
Jude. 1. 20.
Vede Cap. 21.
11, 12.
1 Cron. 6. 55,
56.
•• Cap. 21. U.

nea, merse mai departe spre Heţronii; şi
suindu-se spre Adaru, se întorcea spre Karkaa; Şi trecea dspre Aţmonii, şi eşîa la
rîulu Egiptului; aşa că eşirile acestui hotaru eraii la mare. Acesta să fie hotarulu
vostru spre medă-di.
Şi hotarulu spre resăritii fu Marea Sărată, până la capetulu Iordanului.
Şi hotarulu despre medă-nopte incepu
de la sînulii măreî ce este la capetulu Iorda
nului. Şi acestii hotaru se suia până la 'BeţiiHogla, şi trecendu în partea de cătră medănopte a Beţii-Arabei, se sui hotarulu până 'la
petra luî Bohanii, fiîulu luî Rubenii. Şi hotarulu
se suia mai departe la Debirii de la • valea lui
Acarii, spre medă-uopte, căutândii spre Ghil
galii, care este in dreptulu suişului Adumimii,
ce este in partea de medă-di a rîului; şi
hotarulu trecea spre apele de la Enii-Şenu'şn. şi eşirile luî eraii până la *Enii-Rogelu.
gi hotarulu se suia 'prin valea fiîuluî lui
innomu cătră laturea ' lebuseuluî spre me
dă-di ; acesta e Ierusalimulii ; şi hotarulu se
suia până la verfulii muntelui, care este in
drepţii cu valea luî Hinnomii spre apusu,
la capetulu *văîeî Refaimilorii spre medănopte. Şi hotarulii acesta se intindea de
la verfulii muntelui până la ! fântâna apelorii Neftoa, şi eşîa la cetăţile muntelui
Efronu ; apoi hotarulii se intindea "' la Baala,
seu " Kiriatu-Iearimii. Şi hotarulu se intorcea de la Baala spre apusii câtră muntele
Seirii, trecendu spre laturea muntelui learimu, şeii Chesalonu, spre medă-nopte ; şi se
coborî la Betii-Şemeşu, trecendu spre "Timna.
Apoi hotarulu eşîa la laturea f Ekronuluî spre
medă-nopte; şi se intindea hotarulu cătră
Şicromii, şi mergendu înainte spre muntele
Baala, eşîa la labneelu ; şi eşirile hotarului
eraii la mare.
Şi hotarulu despre apusii era i marea cea
mare, şi marginea el.
Acesta este hotarulu fiiloru luî Iuda din
juru imprejurii dupre nemurile lorii.
'Şi luî Calebu, fiîulu lui lefune, 'î s'a
daţii parte intre fiii lui Iuda, dupre ordinulii luî lehova cătră losua : * cetatea luî Arba,
părintele luî Anaku, carea este Hebronulii.
Şi Calebu alunga de acolo pre ' cel trei fii
aî luî Anaku: pre "Şeşaî, pre Ahimanu şi
\ pre Talmaî, fiii luî Anaku. Şi * de acolo se
| sui la locuitorii din Debirii ; eru numele De| birului mai 'nainte era Kiriatu-Seferii. * Şi
x Vers. 8, 9.
y Fac. 83. 2.
Cap. 15. 13.
t Cap. 11. 23.
—
Caputi ÎS.
a Nnm. 34. 3.
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Jude. 1. 21. &
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Cap. 18. 17.
t Cap. 18. 16.
Cap. 7. 26.
1 Cap. 18. 15.
2 Şam. 17. 17. m 1 Cron. 13. 6.
1 Reg. l. 9.
n Jude. 18. 12.
> Cap. 18. 16.
o Fac. 38. 13.
2 Reg. 23. 10.
Jude. 14. 1.
Ier. 19. 9, 6. p Cap. 19. 43.
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Calebu dise : Celui ce va bate şi va cuprinde
Kiriatu-Seferulu, eii 'î voiu da pre fiica mea
Acsa de femeă. Şi » Otnielu, * fiîulu lui Kenazu, fiîulu luî Calebu, 'Iu lua; şi elu 'î
dădu pre fiica sa Acsa de femeă. °Şi se
intemplâ cândii ea veni la dîngulu, că ea
s'a sfătuiţii cu elu să ceră de la părintele
eî o ţerână ; şi * ea se dădu joşii de pe asinu ;
şi Calebu 'î dise: Ce voescî? Şi ea a
ţlisu : Dă-mî ' bine-cuventare ; că tu mi-aî
daţii pămentu secetosii, dă-mî şi isvoru de
apă. Şi elu 'î dădu isvorele cele de susii
şi isvorele cele de joşii.
Acesta este moscenirea seminţiei fiiloru
lui Iuda dupre nemurile loru.
Şi cetăţile din capetulii seminţiei fiiloru
luî Iuda cătră botarulu Edomuluî spre medădi fură: Kabţeelulu, Ederulu, lagurulu; Kiaa,
Dimona, Adada; Kedeşulu, Haţorulu, Itnanulu,
Zifulu, Teelemulu, Bealotulu; Haţorulu, Hadata, Kiriotulu, Heţronulii, care este Haţorulu:
Amamiulu, Şema, Molada; Haţarii-Gada,
Heşmonulu, Betu-Paletulii, Haţaru-Şualulîi,
Beeru-Şeba, Biziotea; Baala, limulu, Eţemulii;
Eltoladulu, Chesilulu, Horma; d Ţiklagulii,
Madmanna, Sansanna; Lebaotulu, Şilhimulu,
Ainulu şi Rimmonulu; tote cetăţile: duoedeci şi noue cu satele loru.
In şesu erau : * Eştaolulii, Ţorea, Aşna ;
Zanoahulu, Enu-Ganimulu, Tappuahulu, Enamulu, lannutulu, Adullamulu, Soco, Azeka,
Şaaraimulu, Aditaimulu, Ghedera, Gbederottaimulu: patru-spre-dece cetăţi cu satele lorii;
Ţenanulu, Hadaşa, Migdalu-Gadulii, Dileanulii, Miţpe, /Iokteelulu, Lachişulu, Boţkatulu,
Eglonulu, Cabbonulu, Laamanulu, Kitlişulu,
Ghederotulu, Betii-Dagonulu, Naama, Makkeda: şese-spre-dece cetăţi cu satele loru;
Libna, Eterulu, Aşanulu, Ifta, Aşna, Neţibulu,
Keila, Aczibulu şi Mareşa : noue cetăţi cu
satele loru ; Ekronulu cu cetăţile şi satele
sale; De la Ekronii până la mare, tote
vecinătăţile Aşdoduluî, cu satele lorii ; Aşdodulu cu cetăţile şi satele sale, Gaza cu
cetăţile şi satele sale, până la » rîulu Egip
tului, şi * marea cea mare şi marginile eî.
Şi in munţi erau: Şamirulu, latirulu, Soco,
Danna, Kiriatu-Sanoa, care este Debirulîi, Anabulu, Eştemo, Animulu, 'Goşenulii, Holonulu şi Ghilo, unu-spre-^ece cetăţi cu satele
lorii; Arabulu, Duma, EşeanXtîu, lanumulu,
Betu-Tappua, Afeka, Humta, J' Kiriatu-Arba,
care este Hebronulii, şi Ţiorulii : noue cetăţi
cu satele loru; Maonulii, Carmelulu, Zifulu,

y Jude. 1. 13. &
3. 9.
« Som. 38. 1».
Cap. 14. 6.
a Jadc. 1. 14.
6 Vede Fac. 24.
M.

1 Şam. ÎS. 23.
c Fac. 33. u.
d 1 Şam. 2T. 6.
c Num. 13. 23.
/ 2 Rcg. 14. 7.
a Vers. 4.
A Num. 34. 6.

i Cap. 10.41. ft
2 Şam. 5. 6.
11. 16.
m Jude. 1. 21.
j Vers. 13.
Cap. 14. 15.
Capulu ÎS.
Jt Cap. 18. 14.
l Vede Jude. l. a Cap. 18. 13.
8, 21.
Jude. 1. 26.

Iuta, Ezreelulii, lokdeamulii, Zanoa, Cainulu,
Ghibea, şi Timna: dece cetăţi cu satele lorii;
Halulu, Betu-Ţurulii, Gbedorulii, Maaratulu,
Betu-Anotulii şi Eltekonulu: şese cetăţi cu
satele loru; * Kiriatii-Baalulu, care este Kiriatu-Iearimulu, şi Kabba : diioe cetăţi cu sa
tele loru.
Iu pustiiii erau : Betu-Haraba, Middinulii,
şi Secaca, Nibşanulu, Cetatea-Săreî, şi EnGbedi: şese cetăţi cu satele lorii.
Şi pre lebuseî, locuitorii Ierusalimului,
' fiii luî Iuda nu putură să-î alunge ; m ci
lebuseiî au locuiţii cu fiii lui Iuda in lerusalimu până in diua de astă-dî.
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Părţile luî Efraimu şi a luî Mânase.

SI a cădutii sorţulu fiiloru luî losefu de 1(>
la lordanii lungă lerichonii, până la apele Iericbonuluî cătră resăritu, spre pustiîulu ce se sue de la Iericbonu spre munţii
Betu-Elii, Şi eşîa de la Betu-Elii spre ° Luzii, 2
trecendu la botarulu luî Archi spre Atarotii,
Şi se coborîa spre apusu până la botarulu 3
lafleti, şi până * la hotarulu Betii-Horonului
de joşii, şi până la 'Ghezerii; şi eşirile luî
erau la mare. dŞi fiii luî losefu, Mânase 4
şi Efraimu, luară moscenirea lorii.
Şi hotarele fiiloru luî Efraimu dupre 5
nemurile loru, hotarele moscenireî loru spre
resăritu, erau : " Atarotii-Addarulii până f la
Betii-Horonulu de susii. Şi hotarulu eşîa 6
spre mare la • Micmetahu in partea de medănopte; şi hotarulu se intorcea spre re
săritu până la Taanatii-Şilo, şi trecea spre
resăritu la lanoha; Şi pogorindu-se de la 7
lanoha la Atarotii *şi la Naaratu, atingea lericbonulii, şi eşîa la lordanii. De la Tappua 8
hotarulu mergea spre apusu până la *pereulu Kana, şi eşirile luî eraii la mare.
Acesta este moscenirea seminţiei fiiloru luî
Efraimu dupre nemurile loru, Cu i cetăţile 9
ce s'aii osebiţii pentru fiii luî Efraimu in
tre moscenirea fiiloru luî Mânase, tote ce
tăţile cu satele loru. * Şi eî nu alungară 10
pre Cananeiî ce locuiau in Gbezerii; ci Cananeiî au rămaşii in medîloculu luî Efraimu
până in diua de astă-dî, şi se făcură tributari.
SI a foştii unu sorţii pentru seminţia luî Mă- 17
naşe, (fiindu-că elii era "ânteiu- născutulii
luî losefu), adecă pentru * Machiru, ânteiu-născutululuî Mânase, părintele luî Galaadii; că
elii fu bărbaţii de resbelu, pentru aceea elu
avu " Galaadulii şi Basanulu. Şi a foştii şi unu 2
sorţii pentru d ceî-1-alţî fii aî luî Mânase dupre
4 Cap. 18. 13.
2 Oron. 8. 5.
c 1 Cron. 7. 28.
1 Rog. 9. 15.
d Cap. 17. 14.
e Cap. 18. 13.
/ 2 Cron. 8. 5.

9
h
>
j
k

Cap. 17. 7.
1 Cron. 7. 28.
Cap. 17. 9.
Cap. 17. 9.
Jude. 1. 29.
Vede 1 Reg.
9. 18.

Capulu 17.
a Fae. 41. 51 &
46. 20. & 48.
18.
6 Fae. 50. 28.

Num. 26. 29
& 32. 39, 40!
1 Cron. 7. 14
e Deut. S. 15.
d Num. SG. 29
32.
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nemurile lorii, 'pentru fiii lui Abiezerii, pentru
fiii lui Heleku, 'pentru fiii luî Azrielu, pentru
fiii luî Şechemu, ' pentru fiii luî Heferu, şi
pentru fiii luî Şemida. Aceştia sunt fiii de
partea bărbătescă aî luî M&nase, fiîulu luî
losefu, dupre nemurile lorii.
3
Şi * Ţelofeadu, fiîulu luî Heferu, fiîulu luî
Galaadu, fiîulu luî Machiru, fiîulu luî Mâ
nase, nu avea fiî, ci fete; şi acestea sunt
numile fetelorii sale: Mahla, Noa, Hogla,
4 Milca şi Tirza; Şi ele se apropiară de 'Eleazaru preutulu, şi de losua fiiulu luî Nunii,
şi de mai mari, dicendu: J lehova a ordinatu
luî Moisi să ni dee moscenire intre fraţii
noştri. Şi elu lî-a datu lorii, dupre ordinulu luî lehova, moscenire intre fraţii pă
rintelui loru.
5
Şi cădură luî Mânase dece părţi afară de
pămentulu Galaadu şi Basanu, cari erau d'in6 colo de lordanu; Fiiudu-că fetele luî Mâ
nase luară moscenirea intre fiii lui; şi pănientulii Galaadu 'Iu avură ceî-1-alţî fiî aî
luî Mânase.
7
Şi hotarulu luî Mânase fu de la Asseru
până la * Micmetahii, ce este înaintea Şechemuluî; şi hotarulu mergea spre drepta până la
8 locuitorii din Enu-Tappua. Pămentulu Tappua cădu luî Mânase ; eru ' Tappua de lungă
hotarulu luî Mânase era a fiiloru luî Efraimu.
9 Şi hotarulu se coborîa la m pereulu Kana, spre
partea de medă-di a pereuluî ; " aceste ce
tăţi ale luî Efraimu erau intre cetăţile luî
Mânase; şi hotarulu luî Mânase era spre
partea de medă-nopte a pereuluî, şi eşi10 rile luî erau la mare. Spre medă-di era
partea luî Efraimu, şi spre cea de medănopte a luî Mânase ; şi marea era hotarulu
luî ; şi se intelnîau cătră medă-nopte cu As1 1 serii şi cătră resăritu cu Isacharu. ° Şi Mâ
nase avu in Isacharu şi in Asseru : p Betîi-Şeanulu cu satele luî, Ibleanmlu cu satele luî,
pre locuitorii din Dorii cu satele luî, pre lo
cuitorii din Endorii cu satele lui, pre locui
torii din Taanacu cu satele luî, şi pre lo
cuitorii din Meghiddo cu satele luî, anume
12 trei coline. Şi «fiii lui Mânase nu putură
alunga pre locuitorii cetăţiloru acestora; ci
Cananeiî isbutiră a remâne in pămentulu
13 acesta. Şi cându fiii luî Israelu se intăriră,
făcură pre Cananeî " tributari, dară nu-î alungară.
14
' Şi fiii luî losefu vorbiră cătră losua, di
cendu: Pentru-ce ai datu mie spre mosce
nire numai ' unii sorţii şi numai o parte, că eu
sunt " poporu numerosu, dupre cumii lehova
e 1 Cron. 7. 18. j Num. 27. 6, 7.
/ Num. 26. 31. * Cap. 16. 6.
?Num. 86. 38. J Cap. Ifi. 8.
Num. 26. 33. & m Cap. 16. 8.
«7. l. Jt 36. 2. n Cap. 16. 9.
o 1 Cron. 7. 29.
i Cap. 14. 1.

> 1 Şam. 31. 10.
1 Reg. i. 12.
q Jude. 1. 27,
28.
r Cap. 16. 10.
> Cap. 16. 4.

( Fac. 48. 22.
u Pac. 48. 19.
Num. 26. 34,
87.
B Jndc. 1. 19. &

m'a bine-cuventatu pre mine până acumu?
Şi losua li dise : Dacă tu escl poporu numeroşu, sue-te la pădure, şi taîă-ţi acolo, in
pămentulu Ferizeilorii şi a Refaimiloru, dacă
muntele luî Efraimu este strîmtu pentru tine.
Şi fiii lui losefu diseră: Muntele nu este
in deajusu pentru noi, şi toţi Cananeiî, cari
locuescu in pămentulu vâîeî, şi cei din BetuŞeanu cu satele sale, şi cei * din valea Ezreelu
au '"care de ferii. Şi losua vorbi casei luî
losefu: luî Efraimu şi luî Mânase, dicendu:
Tu escl poporu numerosu şi aî putere mare,
nu vei ave numai unii sorţii. Ci muntele
va fi alii teii; şi de este pădure, taî-o, şi
vei ave eşirile sale; că tu vei alunga pre
Cananeî, »deşi au care de ferii, de şi sunt
puternici.
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Locaşulu i'ţnii'/ii la Silo ; mesurarea şi împărţirea
pămentulm renaşti.

SI totă comunitatea fiiloru lui Israelu se 18
aduna • la Silo, şi * aşedară acolo cortulu
intrunireî, pămentulu fiindu-li supuşii.
Şi au mai remasii intre fiii lui Israelu 2
şepte seminţii, cari nu luaseră moscenirea
lorii. Şi losua dise cătră fiii lui Israelu: 3
"Până cândii ve veţi lenevi să mergeţi să
luaţi in stepânire pămentulu, pre care vi l'a
datu lehova Dumnedeulu părinţilorii voştri?
Daţi d'intre voi trei omeni din foe-care se- 4
mintia, ca să-î trămetu; şi ei să se scole şi să
âmble prin pământii, şi să-lu scria dupre moscenirile acestora, şi să se intorcă la mine.
Şi să-lu impartă in şepte părţi: dluda să 5
stee in hotarele sale cătră me^ă-^i, şi * casa luî
losefu să stee in hotarele sale cătră medănopte. Şi voi scriiţî pămentulu, impărţin- 6
dtt-lu in şepte părţi, şi aduceţi scrierea aicea
la mine ; -''ca să vî aruncii sorţi aici înaintea
luî lehova, Dumnedeulu nostru. » Că Leviţiî 7
n'aii parte intre voi; căci preuţia luî lehova
este moscenirea loru. * încă şi Gadu, Rubenu
şi jumătate din seminţia luî Mânase aii luaţii
moscenirea lorii d'incolo de lordanu, spre
resăritu, pre care li-a dat'o Moisi, servulii
luî lehova.
Şi omenii se sculară şi merseră; şi losua 8
ordina celorii ce merseră ca să scria pămen
tulu, dicendu: Mergeţi şi străbateţi pămentulu,
scriiţi-lu, şi ve intorceţî la mine, şi vî voiii
arunca aicea sorţi, înaintea luî lehova, in
Silo. Şi omenii se duseră, şi trecură pămen- 9
tulii, şi l'aii scrisii intr'o carte dupre cetăţi,
impărţindu-lu in şepte părţi ; şi s'au intorsu
la losua in tabera la Silo. Şi losua arunca 10
4. 3.
x Cap. 19. 18.
1 Reg. 4. ÎS.
y Deut. 20. 1.

6 Jude. 18. 31.
Capulu ÎS.
1 Şam. 1. 3,
24. & 4. 3, 4.
a Cap. 19. 51. ft
21. 2. & 22. 9. c Jude. 18. 9.
d Cap. 16. 1.
Ier. 7. 12.

e Cap. 16. 1, 4.
/ Cap. 14. 2.
Vers. 10.
g Cap. 13. 33.
h Cap. 13. 8.
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lorii sorţii in Silo, înaintea luî lehova; şi Irpeelulu, Tarala, Ţela, Elefulii, r lebusulii, 28
losua împărţi acolo pămentulu fiiloru luî adecă lerusalimulii, Ghibeatulu, Boriatulu;
Israelu dupre împărţirile lorii.
patru-spre-dece cetăţi cu satele loru. Acesta
este
moscenirea fiiloru luî Beniaminu dupre
împărţirea a duoa ; părţile luî Beniaminu, Sinemurile lorii.
meonă, Zabulonii, Isacharii, Asseru, Seftali
şi Dană.
SI a eşitu alu diioilea sorţii pentru Si- J9
Şi a eşitu sorţulu seminţiei fiiloru luî
meouii, pentru seminţia fiiloru luî SiBeniaminu dupre nemurile lorii ; şi hotarulu meonii dupre nemurile lorii; " şi moscenirea
sorţului lorii mergea iutre fiii luî Iuda şi loru fu in medîloculu moscenireî fiiloru luî
Iuda. Şi 6 eî avură in moscenirea lorii: Beeru- 2
intre fiii luî losefu.
' Şi hotarulu lorii despre partea de medă- Şeba, Şeba, Molada, Haţaru-Şualulii, Bala, 3
nopte fa de la lordanu; şi hotarulu se suia Eţemulu, Eltoladulu, Betululu, Horma, Ţikla- 4 5
cătră laturea lerichonuluî spre medă-nopte, gulii, Betu-Marcabotulu, Haţaru-Susa ; Betu- 6
şi se suia in munte cătră apusu, şi eşirile Lebaotulii, şi Şaruhenulu; treî-spre-dece cetăţi
luî erau la pustiîulu Beţii-Avenu. Şi ho cu satele lorii ; Ainulii, Remmonulu, Eterulii 7
tarulu trecea de acolo spre Luzii, cătră la- şi Aşanulu; patru cetăţi cu satele lorii. Şi tote 8
turea de medă-di a Luzuluî, J' acesta e Betu- satele ce erau in jurulu acestoru cetăţi
Elulu; şi hotarulu se coborîa la Atarotu- până la Baalatu-Beeru, seu Ramatulu de me
Adaru preste muntele ce este in partea de dă-di. Acesta este moscenirea seminţiei fii
medă-di a * Betu-Horonuluî de joşii.
loru luî Simeonii dupre nemurile loru. Din 9
Şi hotarulu se intindea, şi se intorcea partea fiiloru lui Iuda s'a datu moscenirea
cătră partea apusană, spre medă-di de la fiiloru luî Simeonu; că partea fiiloru luî
muntele care jace cătră medă-ţli înaintea Iuda era pre mare pentru eî ; c de aceea fiiî
Betu-Horonuluî; şi esirile luî erauja l Kiriatu- luî Simeonu avură moscenirea lorii in medî
Baalu, acesta e Kinatu-Iearimulu, cetate a loculu moscenireî acestora.
fiiloru lui Iuda. Acesta este partea apusană.
Şi alu treilea sorţii a eşitu pentru fiiî 10
Laturea de medă-di se începea de la ca- luî Zabulonii dupre nemurile lorii; şi hota
petulu Eiriatu-Iearimuluî, şi hotarulti eşîa rulu moscenireî lorufu până la Saridii ; dŞi 11
spre apusu, mergendii spre "isvorulu ape- hotarulu lorii se suia spre mare şi Maloru Neftoa. Şi hotarulu se pogorîa la rala, se atingea de Dabeşetu, si se atingea
capetulu muuteluî, care este înaintea "văîeî de rîulii celii «din drepţii cu lokneamu; Şi 12
Benu-Hinnomu, care este in valea Refaimi- se intorcea de la Saridu cătră resăritu,
lorii cătră medă-nopte, şi coborîa la valea luî cătră resăritulu soreluî, până la hotarulu
Hinnomu in laturea de medă-di a lebusei- de la Chislotu-Taboru, eşîa la Daberatii, şi
loru, şi se coborîa la " Enu-Rogelu ; Şi se se MU; i la lafia; Şi de acolo trecea cătră 13
intindea de la medă-nopte la Enu-Şemeşu, resăritu la Gitta-Heferu, la Ita-Kaţinii, şi
mergendu la Ghelilotu, care este înaintea eşîa la Remmonii, unde se intorcea până la
suişului Adumimuluî, şi se pogorîa la ''petra Nea. Şi hotarulu se intorcea cătră medă- 14
luî Bohanu, fiîulu luî Rubenii; Şi trecea nopte la Hanatonii, şi eşirile luî erau in
cătră laturea din dreptulu « Arabei spre medă- valea Iftachu-Elului :
Şi cuprindea Kattatulii, Nahalalulii, Şim- 15
nopte, pogorîndu-se până la Araba. Şi ho
tarulu trecea cătră laturea Betu-Hogleî spre ronulii, Idala şi Betu-Lehemulu; duoe-spremedă-nopte, şi eşirile hotaruluî erau la sî- dece cetăţî cu satele loru. Acesta este mosce- 1 6
nulu de medă-nopte a Măreî Sărate la ca nirea fiiloru luî Zabulonii dupre nemurile
petulu de nicija -tJ! a lordanuluî. Acesta era lorii, aceste cetăţî cu satele loru.
Pentru Isacharii a eşitu sorţulu alu pa- 17
hotarulu de medă-di.
Şi lordanulu era hotarulu lorii in partea trulea, pentru fiiî luî Isacharii dupre ne
despre resăritu. Acesta este moscenirea fii murile lorii. Şi hotarulu lorii fu până la 18
loru luî Beniaminu dupre hotarele eî jurii Ezreelu, la Chesullotu, Şunemii, Hafriamu, 19
Şionii, Anaharatii, Rabitu, Chişionu, Abeţî, 20
imprejuru, dupre nemurile lorii.
Şi cetăţile seminţiei fiiloru luî Beniaminu Remetii, Enu-Gannimii, Enii-Hadda şi Beţii- 21
dupre nemurile lorii erau : lerichonulii, Betii- Paţetu. Hotarulu se atingea de Taboru, 22
Hogla, Emeku-Keţiţiulii, Betîi-Haraba, Tema Şahaţima, şi Betu-Şemeşii, şi eşirile hota
raimulu, Betu-Elulii, Avimulii, Para, Ofra, ruluî lorii erau la lordanu ; şese-spre-dece
Chefaru-Ammonaî, Ofnişi Gaba; diioe-spre- cetăţî cu satele loru. Acesta este mosce- 23
dece cetăţi cu satele lorii ; Ghibeonulii, Rama, nirea seminţiei fiiloru luî Isacharii dupre
Beerotulii, Miţpe, Chefira, Moţa, Recheinulu, nemurile lorii, cetăţile cu satele lorii.

i Vede Cap. 16.
Jude. 1. 83. | 9.
1.
k Cap. 16. S.
m Cap. 15. 9.
j Fac. 28. 19. | ( Vede Cap. 15. | n Cap. 15. 8.

o Onp. 18. 7.
p Cap. ÎS. B.
q Cap. 15. 6.

r Cap. 15. 8.

CapnKi 19.
a Ver». 9.

6 l Cron. 4. «8.
c Vers. 1.

d Fac. 49. 13.
< Cap. 11. 28.
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Şi a eşitu sorţulu alu cincelea pentru
seminţia fiiloru lui Asserii dupre nemurile
lorii. Hotnrulu lorii fu: Helkatulu, Hali, Betenulu, Acşafulii, Alamelechulii, Amadulu şi
Mişealulu, şi se atingea de Carmelu spre mare,
şi de Şihoru-Libnatu. Şi se întorcea cătră
resăritulu soreluî la Betu-Dagonu, şi se atingea de Zabulonu, şi la valea Iftahu-Elu
spre medă-nopte de Betu-Emeku şi Neielu,
eşindu la Cabulu din-a-stînga, Şi de Ebronu,
Rehobu, Hammonu şi Kana •''până la Sidonulu
celu mare. Şi hotarulu se intorcea la Rama
şi până la cetatea întărită a Tirului; şi ho
tarulu se intorcea la Hosa, şi eşirile lui
erau la marea in partea cătră "Aczibu; Şi
cuprindea Umma, Afekulu şi Rehobulu; diioedeci şi duoe de cetăţi cu satele lorii. Acesta este moscenirea seminţiei fiiloru lui
Asseru dupre nemurile lorii, aceste cetăţi cu
satele loru.
Pentru fiii lui Neftali a eşitu sorţulu alii
şeselea, pentru fiii luî Neftali dupre nemurile loru. Şi hotarulu loru fu de la Helefu, de la Allonii aprope de Ţaananimu,
Adami-Nechebu, şilabneelu, pânălaLakumu,
şi eşirile sale eraîi la lordanu. Şi * hotarulu
se intorcea de la apusu la Aznotu-Taboru,
şi de acolo eşîa la Hukkoku, şi se atingea
de Zabulonu cătră medă-di; şi de Asseru se
atingea cătră apusu, şi de Iuda la lordanu
cătră resăritulu soreluî.
Şi cetăţile întărite eraw.-Ţidimulu, Ţerulu,
Hammatulu, Rakkatulîi, Chinncretulu, Adama,
Rama, Haţorulu, Kedeşulu, Edreîulu, Enu-Haţorulu, Ironulu, Migdalu-Elulu, Horemulii,
Betu-Anatulu, şi Betii-Şemeşulu; noiie-spredece cetăţi cu satele lorii. Acesta este mosce
nirea seminţiei fiiloru luî Neftali dupre nemu
rile loru, cetăţile cu satele loru.
Pentru seminţia fiiloru luî Danii dupre nemurile loru a eşitu sorţulu alii şeptelea. Şi ho
tarulu inoscenireî lorii fu: Torahulu, Eştaolulu,
Iru-Şemeşulu, ' Şaalabbinulîi, Aialonulu, letla,
Elonulu, Timnata, Ekronulu, Elteke, Ghibetonulii, Balatulu, lihudulu, Beue-Berakulu, GatiiRimmonulu, Me-Iarconulu, şi Rakkonulu cu
hotarulu in drepţii cu lafo. Şi i hotarulu fii
loru luî Dan u eşîa preste acestea; că fiii luî
Danii se suiră şi dădură resbelii cu Leşemu,
'Iii luară, 'Iii trecură prin ascuţitulu săbiei, 'Iii
stăpâniră şi locuiră in elii, numindu-lu pre
*Leşemu-Danu, dupre numele luî Danii, părintele loru. Acesta este moscenirea semin
ţiei fiiloru luî Danu dupre nemurile loru
aceste cetăţi cu satele loru.

/ Cap. 11 8.
Jude. 1. 31.
g Fac. 38. 5.
Jude. 1. 31.
Mic. 1. U.

h
i
j
Te
1

Deut. 33. 23. m Num. 34. 17.
Jude. 1. 35.
Cap. 14. 1.
Vede Jude. 13. n Cap. 18. 1, 10.
Jude. 18. 29.
Cap. 24. 30.

Cbptiiu 20.
a Esod. 21. 13.
Num. 35. 6, 11,
14.
Deut. 19. », 9.

Şi sfârşindu de a împărţi pămeutulu du- 49
pre hotarele luî, dădură fiii luî Israelu in
medîloculu lorii moscenire luî losua, fiîulu
luî Nunu. Dupre ordinulii luî lehova 'î dă- 50
dură cetatea pre care o ceru, l Timnatu-Serahu, pe muntele luî Efraimii; şi elu zidi
cetate, şi locui intr'însa.
"•Aceste sunt moscenirile, pre cari Elea- 51
zării, preutulu, şi losua, fiîulu luî Nunu, şi
capii caseloi-u părinţescî ale seminţieloru fii
loru luî Israelu le impărţiră prin sorţi "in
Silo, înaintea luî lehova, la uşa cortului intrunireî. Şi aşa eî sfârşiră împărţirea pămentuluî.
Rânduirea cetăfilorti de scăpare.

SI lehova vorbi cătră losua, dicendu : 20
Vorbesce cătră fiii luî Israelu, dicendu: 2
"Hotărîţi-vî cetăţile de scăpare, de cari v'amu
vorbiţii prin Moisi: Ca acolo să fugă uci- 3
gaşulii, care a ucişii pre unu omu din greşelă, fără sciinţă, şi ele vî vorii fi spre scă
pare de d'inaintea resbunătoruluî de sânge.
Şi elu să fugă la una din cetăţile aceste, 4
şi să stee la intrare * in porta cetăţii, şi să
spună in audulu betrâniloru acelei cetăţi
cuvintele sale, şi eî să-lii primescă la d'înşiî
in cetate, şi să-î dee locu ca să locuescă la
d'înşiî. c Şi dacă resbunătorulu de sânge 'Iii 5
va urmări, eî să nu dee pre ucigaşii in
mâna luî, fiindu-că fără sciinţă a ucisu pre
apropele şeii, şi fără să-lu fi urîtii mai 'nainte. Ci elii să rămână in catatea acesta 6
"*până ce va sta înaintea comunităţeî spre
judecată, ţi până la mortea archiereuluî
care va fi in dilele acele. Atuncea ucigaşulu să
se intorcă, şi să vină in cetatea şi in casa
sa, in cetatea din care elu fugi.
Şi eî sânţiră «Kedeşulu in Galilea, in 7
muntele luî Neftali, •''Şechemulu in muntele luî
Efraimii, şi ^Kiriatii-Arba, şeii Hehronulu, in
A muntele luî Iuda.
Şi d'incolo de lordanu lungă Ierichonu 8
spre. resăritu, hotărîră din seminţia luî Rubenii ''Beţerulu in pustiiu in câmpia; i Ramotulu in Galaadulu din seminţia luî Gadu;
şi * Golanulu in Basanu din seminţia luî Mâ
nase.
1 Aceste fură cetăţile hotărîte pentru 9
toţî fiiî luî Israelu, cumu şi pentru străinulîi ce petrece intre eî, ca toţii acela
ce ucide pre unii omii din greşelă să fugă
acolo, şi să nu morâ de mâna resbună
toruluî de sânge, "până ce va sta înaintea
comunităţeî.
b Rut 4. 1, ii.
c Num. 35. 18.
d Num. 35. 18,
25.
« Cap. 21. 32.

1 Cron. 6. 76.
f Cap. 21. 21.
2 Cron. 10. 1.
• i Cap. 14. 15. &
21. 11, 13.

h Luc. 1. 39.
i Deut. 4. 43.
Cap. 21. 36.
1 Cron. 6. 78.
j Cap. îl. 38.

1 Reg. 22. 3.
k Cap. 21. 27.
1 Num. 35. 15.
m Vers. 6.
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CAP. 21.
Cetăţile LevifUortt.

I au veniţii capii caaelorii părinţescî ale
Leviţiloru la "Eleazarii, preutulu, şi la
losua, fiîulu luî Nunii, şi la capii caselorii
părinţescî ale seminţieloru fiilorii luî Israelu,
2 Şi vorbiră cătră d'înşiî in 'Silo, in pămentulii Cansanu, dicendu: c lehova a ordinatu
prin Moisi să ni se dee cetăţî spre locu
inţă, cu incunjurimile lorii pentru vitele no3 stre. Şi fiii lui Israelu dădură Leviţiloru
din moscenirea lorii, dupre ordinulii luî le
hova, aceste cetăţî şi incunjurimile lorii.
i
Şi a eşitu sorţulii pentru nemurile Kohatiţilorii ; şi d a cădutii prin sorţi ' fiilorii luî
Aaronu preutulu, cei din Leviţî, treî-spredece cetăţî din seminţia luî Iuda, din se
minţia lui Simeonii şi din seminţia lui Beniaminu.
5
Şi 'ceî-1-alţî fii aî luî Kohatu avură prin
sorţi din nemurile seminţiei luî Efraimu, şi
din seminţia lui Danii, şi din jumătatea se
minţiei luî Mânase, dece cetăţi.
6
Şi »fiiî luî Gerşonii avură prin sorţi din
nemurile seminţiei luî Isacharu, şi din se
minţia luî Asserii, şi din seminţia luî Neftali,
şi din jumătatea de seminţia lui Mânase in
Basanii, treî-spre-dece cetăţî.
7
* Fiii luî Merari dupre nemurile lorii avură din seminţia luî Rubenii, din seminţia
luî Gadii, şi din seminţia luî Zabulonu, duoespre-dece cetăţî.
8
•' Şi fiii lui Israelu dădură prin sorţi Le
viţiloru cetăţile aceste cu incunjurimile lorii,
J dupre cumu a ordinatu lehova prin Moisi.
9
Şi ei dădură din seminţia fiilorâ luî
Iuda şi din seminţia fiilorii luî Simeonii ce
tăţile acestea, cari aicea se numescu pe
10 nume, * Şi cari au foştii ale fiilorii luî Aaronu,
cei din nemulii Kohatiţiloru, fiii luî Levi;
1 1 că pentru eî fu sorţulii d'ânteiii. ' Şi eî dă
dură lorii cetatea luî Arba, părintele luî
"Anaku, careaeste Hebronulu, " in muntele luî
12 Iuda, cu incunjurimile eî. Erii "câmpiele
cetăţii, şi satele eî, le dădură luî Calebii,
13 fiîulu luî lefune, in stăpânirea sa. Astu-felu
f dădură fiilorii luî Aaronu preutulu cetatea
de scăpare a ucigaşul ui: 'Hebronulu cu in
cunjurimile sale, rşi Libua cu incunjurimile
14 sale, 'latirulii cu incunjurimile sale, 'Eştemoa
15 cu incunjurimile sale, "Holonulii cu incunju
rimile sale, "Debirulu cu incunjurimile sale,
Iţi xAinulu cu incunjurimile sale, "lutta cu incunjurimile sale, fi ' Betii-Şemeşulu cu incunjuri
mile sale ; noue cetăţi din aceste duoe seminţii.
17 Şi din seminţia luî Beniaminii; "Ghibeonulii

21

Capulu îl.
a Cap. 14. 1. &
17. 4.
4 C»p. 18. 1.
t Num. 35. ».
d Verii, g, 19.

e Vede Cap. Î4.
33.
Vers. 20, etc.
Vera. 27, etc.
Vers. 34, etc.
Veri. 3.
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Num. 35. 8.
Vers. 4.
1 Cron. 6. 55.
Cap. 15. 13,
U.
n Cap. 80. 7.

Luc. 1. 39.
n Cap. 14. 14.
l Cron. 6. 56.
p 1 Cron. 6. 57,
etc.
g Cap. 15. 54. &

cu incunjurimile sale, * Gheba cu incunjuri
mile sale, Anatotulii cu incunjurimile sale, 18
şi e Almonulu cu incunjurimile sale ; patru ce
tăţi. Tote cetăţile fiilorii luî Aaronu pre- 19
utulii erau: treî-spre-dece cetăţi cu incun
jurimile lorii.
d Şi nemurile fiilorii luî Kohatu, Leviţiî 20
cei remaşî din fiii luî Kohatu, avură cetă
ţile din sorţulii lorii din seminţia lui Efraimii. Căci eî dădură lorii cetatea de 21
scăpare a ucigaşilorii, anume ' Şechemulu, cu
incunjurimile sale, in muntele luî Efraimu,
Ghezerulu, cu incunjurimile sale, Kibţai- 22
mulii cu incunjurimile sale, şi Betu-Horonulii
cu incunjurimile sale; patru cetăţi. Şi din 23
seminţia luî Danii : Eltekea cu incunjurimile
sale, Ghibetonulii cu incunjurimile sale, Aia- 24
lonulu cu incunjurimile sale, şi Gatu-Rimmonulu cu incunjurimile sale; patru cetăţi. Şi 25
din jumătatea de seminţia a lui Mânase : Tanaculu cu incunjurimile sale, şi Gatii-Rimmonulu cu incunjurimile sale : duoe cetăţi.
Tote cetăţile erau dece, cu incunjurimile 26
lorii, pentru nemurile remaşiloru fii aî luî
Kohatu.
•''Şi fiilorii luî Gherşonu din nemurile Le- 27
viţiloru dădură din cea-l-altă jumătate a
seminţiei luî Mânase cetatea de scăpare a
ucigaşului: 'Golanuliiin Basanu cu incunjuri
mile sale, şi Beeştera cu incunjurimile sale ;
diioe cetăţi. Şi din seminţia lui Isacharii; 28
Kişonulu cu incunjurimile sale, Dabarea cu
incunjurimile sale, larmutulii cu incunjurimile 29
sale, Enii-Gannimulu cu incunjurimile sale;
patru cetăţi. Din seminţia lui Asserii: Misa- 30
lulu cu incunjurimile sale, Abdonulu cu in
cunjurimile sale, Helkatulii cu incunjurimile 31
sale, şi Rehobulu cu incunjurimile sale; patru
cetăţi. Şi din seminţia luî Neftali, cetatea 32
de scăpare a ucigaşului : * Kedeşulu in Galilea
cu incunjurimile sale; Hammotii-Dorulu cu
incunjurimile sale, şi Kartanulii cu incunjuri
mile sale; trei cetăţi. Tote cetăţile Gherşu- 33
riţilorii dupre nemurile lorii erau treî-spredece cetăţî, cu incunjurimile lorii.
•Şi nemurilorii fiilorii lui Merari, celorii 34
remaşî din Leviţî, dădură din seminţia luî
Zabulonu: locneamulii cu incunjurimile sale,
Karta cu incunjurimile sale, Dimna cu in- 35
cunjurimile sale, Nahalalulu cu incunjurimile
sale: patru cetăţî. Şi din seminţia luî Rubenii : 36
J'Beţerulu cu incunjurimile sale, laaţa cu in
cunjurimile sale, Kedemotulii cu incunjuri- 37
mile sale, şi Mefaatulu cu incunjurimile sale ;
patru cetăţî. Şi din seminţia lui Gadii dă- 38
r
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Cap. 15. 42.
Cap. 15. 48.
Cap. 15. 50.
1 Cron. 6. 5?.
Cap. 15. 49.
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1 Cron. (i. 59.
Cap. 15. 55.
Cap. 15. 10.
Cap. 18.' 25.
Cap. 18. 24.
1 Oron. 6. 60.

d Veif. 5.
1 Cron. 6. 66.
« Cap. 20. 7.
/ Vers. 8.
1 Cron. 6. 71.
g Cap. 20. 8.

h Cap. 20. 7.
i Vers. 7.
Vede 1 Oron
6. 77.
j Cap. 20. 8.
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dură cetatea de scăpare a ucigaşului: *Ramotulu in Galaadu cu incunjurimile sale, Mahanaimulu cu incunjurimile sale. Heşbonulu
cu incunjurimile sale, şi lezerulu cu incunjurimile sale; preste totu patru cetăţi. Tote
cetăţile date prin sorţi fiiloru luî Merari celoru remaşî din nemurile Leviţilorii dupre
neinurile lorii erau duoă-spre-dece cetăţi.
l Tote cetăţile Leviţiloru in medîloculu
stăpânireî fiiloru luî Israelu fură patrudecî şi optu de cetăţi cu incunjurimile lorii.
Cetăţile acestea aveau fie-care incunjurimî
imprejui-ulu seu: aşa eraii tote cetăţile acestea.
Stabilirea păceî; bărbaţii din seminţia de d'incolo
de lordană se re'ntorcii a casă ; altarulu lorii
de mărturia.

43

Şi lehova a daţii luî Israelii m totu pă
mentulu, pre care s'a juraţii să-lu dee părinţiloru lorii ; şi eî 'Iu stăpâniră, şi locuiră in44 tr'însulu. " Şi lehova li dădu repausu dinjurii
imprejuru, dupre tote câte s'a juraţii părinţiloru loru, şi ° nimenea din toţi neamiciî
loru putea să stee înaintea lorii; pre toţi
neamiciî lorii î-a datu lehova in mâna loru.
45 Şi p n'a câdutu nici unii lucru din tote lu
crurile bune, pre cari le-a promisii lehova
câtră casa luî Israelu; tote se îndepliniră.
22 4 TUNCEA chîămâ losua pre Rubeniţî, pre
_£\_ Gadiţî şi jumătatea din seminţia luî
2 Mânase, Şi dise lorii: Voî aţî păzitii "tote
câte v'a ordinatii Moisi, servulii luî lehova,
6 şi aţî ascultaţii de vocea mea in tote câte
3 amu ordinată vouî. Voî nu aţî părăsiţii
pre fraţii voştri in aceste multe dile până
in diiia de astă-dî, şi aţî păzitii ceea ce este
de păzitii, ordinulu luî lehova, Dumnedeulii
4 vostru, Şi acumu lehova Dumnedeulu vo
stru a datu repausu fraţilorii voştri, dupre
cumu lî-a promisii. Acumii întorceţi-ve, şi
mergeţi in corturile vostre, in pămeiitulu
stepânireî vostre, cpre care vi l'a daţii Moisi,
5 servulii luî lehova, d'incolo de lordanu. Nu
mai d luaţi aminte forte, să faceţî ordinulu
şi legea, pre care v'a ordinat'o Moisi, servulu luî lehova, ' de a îubi pre lehova Dum
nedeulii vostru, de a âmbla in tote căile
luî, de a păzi ordinele luî, de a vă lipi de
d'însulu, şi de a-î servi din totă anima vostră şi din toţii sufletulii vostru.
6
Şi losua 'î f bine-cuventâ, şi-î lăsa ; şi eî
7 se duseră la corturile lorii. (Şi jumătăţeî
din seminţia luî Mânase Moisi î-a daţii moscenire in Basanii, "şi celeî-l-alte jumătăţi î-a
daţii losua moscenire intre fraţii lorii, d'ink Cnp. 20. 8.
( Num. 35. 7.
m Fac. 13. 15. t
15. 18. i *6.
3. & 28. 4, 13.
n Cap. 11. 93. &

«2. 4.
o Dent. 7. 24.
p Cap. 23. 14.
Capulu as.
a Nnm. 32. 20.

Deut. 3. 18.
t Cap. 1. 16, 17.
c Num. 32. 33.
1 >• ui . 29. 8.
Cap. 13. 8.
d Dent. 6. 6, 17.

& 11. 22.
e Deut. 10. 12.
/ Fac. 47. 7.
Esoil. 39. 43.
Cap. 14. 13.
2 Şam. 6. 18.

coce de lordanu spre apusu.) Şi cândii lo
sua 'î lăsa la corturile loru, 'I bine-cuventâ,
Şi vorbi câtră d'înşiî, dicendu: Cu multe avuţiî întorceţi -ve in corturile vostre, cu turme
multe forte, cu argintii, cu aurii, cu aramă,
cu fgru şi cu vestminte multe forte ; * împăr
ţiţi prada neamicilorii voştri cu fraţiî voştri.
Şi fiiî luî Rubenii, fiii luî Gadii şi jumatatea din seminţia luî Mânase se intorseră,
şi se duseră de la fiiî lui Israelu din Silo,
care este in pămeutulii Canaanu. spre a
merge in 'pămentulu Galaadu, in pămentulu
stepânireî lorii, pre care-lu stăpâniră dupre
cuventulu luî lehova prin Moisi.
Şi cândii sosiră la ţermurile Iordanului,
cari sunt iu pământulu Canaanu, fiiî luî Ru
benii, fiiî luî Gadii şi jumătatea din seminţia
luî Mânase zidiră acolo unii altaru lungă
lordanu, unu altaru mare la vedere.
Şi fiiî luî Israelu J'audiră dicendu-se: fiece
fiiî luî Rubenii, fiiî luî Gadii şi jumătatea
din seminţia luî Mauase aii zidiţii unii al
taru in faţa pămeiituluî Canaanii, la ţer
murile Iordanului, in laturea fiiloru luî Israelu. Şi cândii fiiî luî Israelu audiră de
acesta, ' totă comunitatea fiiloru luî Israelu
se strînse la Silo, spre a merge a se lupta
cu d'înşiî. Şi fiiî luî Israelii 'trămeseră la
fiiî luî Rubenu, la fiiî luî Gadu şi la jumă
tatea din seminţia luî Mânase in pămen
tulu Galaadu pre "Fineasii, fiîulii luî Eleazarii, preutulu, Şi dece maî marî cu elu,
câte unii maî mare de o casă părinţescă din
tote seminţiele luî Israelu ; n fie-care era capii
alu caseî părintesc! intre miile luî Israelu.
Şi eî veniră la fiiî luî Rubenu, la fiiî
luî Gadu şi la jumătatea seminţiei luî Mâ
nase in pămentulu Galaadu, şi li vorbiră,
dicendu: Aşa a disu totă comunitatea luî
lehova : Ce pecatu este acesta, pre care voi
l'aţî făcuţii in contra Dumnedeuluî luî Israelu,
abătendu-ve astă-dî de la lehova, şi zidindu-vî
altaru, " spre a ve rescula in contra luî le
hova f Puţinii ni este fără-de-legea ' din Peoru,
de care noi nu suntemii curăţiţi până in
diiia de astă-dî, pentru care a foştii plagă
in comunitatea luî lehova; Şi voî voiţi
astă-dî a ve abate de la lehova ? Şi va fi,
dacă voî astâ-dî ve veţi rescula in contra
luî lehova, mâne » elu se va mânia asupra
intregeî comunităţi a luî Israelu. Inse dacă
pămentulu stepânireî vostre este necurata,
treceţi in pămentulu stepânireî luî lehova,
runde este aşedatii locaşulii luî lehova, şi
luaţi stăpânire intre noî ; dară in contra luî
Luc. 84. 50.
g Cap. 17. 5.
A Num. 31. 27.
1 Şam. 30. 24.
> Num. 32. 1,26,
29.

j Deut.
etc.
Jude.
k Jude.
i Deut.
Judo.

18. 12, m F.ioil. 6. 25.
Nnm. 25. 7.
12. n Num. 1. 4.
o Vede Lev. 17.
1.
8, 9.
14.
Deut. 12. 13,
12.

20.
20.
13.
20.
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12
13

14

15
16

17
18

19

14.
p Num. 25. 3, 4.
Dent. 4. 3.
q Num. 16. 29.
r Oap. 18. 1.
t Cap. T. 1, 5.

CAP. 22, 23.
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lehova nu vă resculaţî, nici in contra nostră
nu ve resculaţî, zidindu-vî vouî altaru afară
de altarulă luî lehova, Dumnedeulă nostru.
'Aii Acanu, fiîulu luî Zerahă, păcătuindă in
anatemă, n'a foştii mânia preste totă comu
nitatea luî Israelă? şi acesta omu ore sin
gură a murită pentru păcatele sale? ••
Şi fiii luî Rubenu, fiii luî Gadă şi jumă
tatea din seminţia luî Mânase respundendă,
diseră cătră capii miiloră luî Israelă : AtotăPuterniculă Dumnedeă, lehova, Atotă-Puterniculu Dumnedeu, lehova " scie, şi Israelu în
suşi va sci; dacă acesta amu făcufo pen
tru a ne rescula seu a păcătui in contra
luî lehova, să nu ne mentuescă pre noi
in diăa acesta; Dacă noi nî-amu zidiţii al
taru pentru a ne abate de la lehova, şi
pentru a aduce asupra luî olocauste şi da
ruri de pane, şeii pentru a aduce asupra
luî sacrificii de bucuria, însuşi lehova " să
ni ceră. Şi dacă nu amu făcuţii acesta mal
cu semă din frica acestui lucru, dicendă:
Mâne potă să vorbescă fiii voştri cătră fiiî no
ştri, dicendii : Ce aveţi voi a face cu lehova
Dumnedeulu luî Israelu? Că lehova a pusii
lordanulu notarii intre noi şi intre voî, voî
fii aî luî Rubenu şi fii aî luî Gadu: voî nu
aveţi parte in lehova! Şi aşa fiiî voştri
vorii face pre fiiî noştri să inceteze a se
teme de lehova. De aceea noi amu disii:
Să ni punemă acumii şi să ni zidimă al
taru, nu pentru olocaustu nici pentru sacrificiă: Ci pentru ca să fie x mărturia intre
noi ş' intre voî şi intre generaţiunile nostre
după noi, pentru ca » să sevârşimii servirea
luî lehova înaintea luî cu olocaustele nostre
şi cu sacrificiele nostre şi cu darurile de
bucuria ale nostre, şi ca fiiî voştri să nu dică
mâne fiilorii noştri: Voî nu aveţi parte in
lehova ! Pentru acesta noi amii disu : Dacă
s'aru întempla ca ei să dică aţa cătră noi,
seu cătră generatiunea nostră mâne, atuncea
noi vomii dice: Vedeţi chipulu altarului luî
lehova, pre care l'au făcută părinţii noştri,
nu pentru olocauste şi nici pentnu sacrificii,
ci ca ga fie mărturia intre noî şi intre voî !
Departe de noî, ca să ne resculămă in con
tra luî lehova, şi să ne abatemu astă-dî de
la lehova * prin zidirea unuî altaru pentru
olocauste, daruri de pane şi sacrificii, afară
de altarulu luî lehova Dumnedeulu nostru,
care este înaintea locaşului luî.
Şi Fineasă, preutulu, şi mai marii comunităţeî şi capii miilorii luî Israelu, cari erau

1 Deut. 10. 17.
u 1 Reg. 8. 39.
IOT 10. 7. &
K. 10.
P». 44. 21. &
139. 1, 2.
Ier. U. 3.
î Cor. 11. 11,

31.
v Dout. 18. 19.
1 Şam. 80. 16.
z Fac. 31. 48.
Cap. 24. 27.
Vera. 34.
y Deut. 12. 6, 6,
11, 18, 17, 18

2(i, 27.
z Dfilt. 18. 13,

Dan. 8. 19.
Luc. 8. 28.

14.

a Ler. 86. 11,
18.
2 Cron. 15. 2.
» 1 Cron. 89. 20.
Neem. 8. 6.

Capttlu 28.
a Cap. 21.44. &
88. 4.

cu d'însulii, audindu cuvintele pre cari le
vorbiră fiiî luî Rubenu, fiiî luî Gadu şi fiiî
luî Mânase, fură mulţumiţi. Şi Fineasu, fiîulu luî Eleazară, preutulu, dise cătră fiiî
luî Rubenu, cătră fiiî luî Gadu şi cătră fiiî
luî Mânase: Astă-dî cunoscemă că lehova
este " in medîloculă nostru, fiindă-că nu aţi
făcuţii păcatulu acesta in contra luî lehova.
Prin acesta aţi scăpaţii pre fiiî luî Israelu
de mâua luî lehova.
Şi Fineasu, fiîulu luî Eleazaru, preutulu,
si mai marii se intorseră de la fiiî luî Ru
benu şi de la fiiî luî Gadu din pămentulu
Galaadu in pămentulu Canaanu, la fiiî luî
Israelu, si aduseră lorii respunsu. Şi Iucrulu plăcu in ochii fiiloru luî Israelu; şi
fiiî luî Israelu 6bine-cuventarăpre Dumnedeu,
şi nu mai diceau să mergă in contra loru
cu resbelii să strice pămentulu, in care lo
cuiau fiiî luî Rubenu şi fiiî luî Gadu.
Şi fiiî lui Rubenu şi fiiî luî Gadu numiră altarulu: Edu (mărtwiă), că acesta
mărturia va fi intre noî, că lehova este Dum
nedeu.
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32

33

34

îndemnările şi înştiinţările lut losua.

SI după multe dile, după ce lehova ° a dată 23
repausu luî Israelu de toţi neamiciî seî
de jurii imprejurii, şi losua * era bătrânii si
înaintată in ţlile, losua c chiămâ pre toţii 2
Israelulă, pre bătrânii seî, pre capii seî, pre
judecătorii seî şi pre diregetoriî seî, şi ţlise
cătră d'inşiî: Eu amii îmbătrânită si sunt
înaintată in dile ; Şi voî aţi vădută totă ce 3
a făcută lehova Dumnedeulu vostru tutu
rora poporeloră acestora pentru voî ; că d le
hova, Dumnedeulă vostru, este cela ce s'a
luptată pentru voî. Eccă, ' ea amu împăr- 4
ţită prin sorţi intre voî aceste popore rămase spre moscenire in seminţiele vostre,
cu tote poporele pre cari le-amu sterpită,
de la lordană si până la marea cea mare
spre apusulă soreluî.
Şi lehova Dumnedeulă vostru •'însuşi le va 5
isgoni de d'inaintea vostrâ, şi le va alunga
de d'inaintea vostră; şi voî veţi stăpâni pămentulă loru, *dupre cumu v'a promisă le
hova Dumnedeulu vostru. '' Imbărbătaţi-vă O
deci forte spre a păzi şi a face totă ce este
scrisă in cartea legeî lui Moisi, ' fără a vă
abate din ea nici in drepta nici in stânga:
i Să nu vă amestecaţi cu aceste popore, ce 7
aă rămasă intre voî, nici * să amintiţi numile
deiloră loră, nici să vă juraţi pe el, nici să
6 Cap. 13. 1.
c Deut. 31. 28.
Cap. 24. 1.
1 Cron. 28. 1.
d Gsod. 14. 14.
Cap. 10. 14,
48.

e Cap. 13. 2, 6.
& 18. 10.
/ Esod. 23. 30.

b 33. 2. & 34.
11.

Deut. 11. 23.
Cap. 13. 6.

0 Num. 33. 53.
h Cap. 1. 7.
i Deut. 5. 38. St
28. 14.
; Esod. 23. 33.
Deut. 7. 2, S.
Prov. 4. 14.

Efes. 5. 11.
k Esod. 83. 13.
Ps. 16. 4.

Ier. S. 7.
Zef. 1. 5.
Vede Nn in. 38.
38.
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serviţi loră, şi nici să vă închinaţi loru.
8 Ci l de lehova Dumnedeulă vostru să vă li
piţi, dupre cumă aţi fâcutu până in diăa
9 de astă-^î. m Că lehova a isgonitu de d'ina
intea vostră popore mari şi puternice, şi
înaintea vostră "nimenea n'a putută să stee
10 până in diăa de astă-dî. ° Unuia d'intre voî
a urmărită o mie ; că lehova Dumnedeulu
vostru, elă este cela ce se luptă pentru voî,
* dupre cumă v'a promisă.
11
« Luaţi aminte deci forte de sufletele vostre,
spre a iubi pre lehova Dumnedeulă vostru.
12 Că dacă voi rvă veţi abate, şi vă veţi lipi
de remăşiţa acestora popore, de aceşti ră
maşi intre voî, şi de • vă veţî incuscri şi vă veţi
13 amesteca cu eî şi eî cu voî; Să sciţi de
sigură, că 'lehova Dumnedeulă vostru nu va
mai alunga aceste popore de d'inaintea vostră;
"ci ele voră fi voăî laţîurî şi curse, şi bici
in coatele vostre, şi spini in ochii voştri,
până ce veţî fi nimiciţi de pe acestu pă
mântă bună, pre care lehova Dumnedeulă
vostru l'a dată vouî.
14
Şi ecce eu astă-dî "mă ducă pe calea a
totu ce este pămentescă: cunosceţî deci din
totă anima v6stră şi din totu sufletulă vostru,
că * nu a cădutu nici una cuvântă din tote
bunătăţile, pre cari lehova Dumnedeulă vostru
le-a promisă voăî. Tote s'a întâmplată voăî,
1 5 nici unuia din ele nu a cădutu. * Pentru acesta, dupre cumă a venită asupra vostrâ
tote bunătăţile, pre cari le-a promisu voăî
lehova Dumnedeulă vostru, aşa lehova va
aduce asupra vostră * tote relele, până ce vă
veţî nimici de pe acesta pământă bună, pre
care l'a dată voăî lehova Dumnedeulă vostru.
16 Cândă voî veţî călca legămentulă luî le
hova Dumnedeulă vostru, pre care l'a or
dinată voăî, şi veţî merge şi veţî servi al
tora deî, şi vă veţî închina loră, atuncea se
va aprinde mânia luî lehova asupra vostră,
şi veţî peri curendă de pe acesta pământă
bună, pre care elă l'a dată voăî.
losua adună poporulU, şi reînoesce legămentulă
luî Dumnezeu cu elii.

24 Ol losua aduna tote seminţiele luî Israelu
^ la ° Şechemă, şi elă b chîămâ pre bătrânii
luî Israelă, pre capii seî, pre judecătorii şei
şi pre diregetoriî seî, şi eî c se infăc.îăşară îna
intea lui Dumnedeă.
Şi losua dise cătră totă poporulă: Aşa
l Dent. 10. «0.
& 11. 22. &
13. 4.
Cap. 22. 5.
m Deut. 11. 23.
n Cap. 1. 5.
o Lev. 26. 8.
Deut. 32. 30.
Vede Jude. 3.
31. & 15. 15.
J) Şam. 23. 8.
p Esod. 14. 14.
& 23. »î.

27.
Deut. 3. 22.
q Cap. 22. 5.
x Cap. 21. 45.
Luc. 21. 3S.
r Ebr. 10.38,30.
2 Pet. 2. 20, y Deut. 28. 63.
21.

z Lev. 26. 16.

l Deut. 7. «.
t Jude. 2. 3.
n Esod. 23. 33.
Num. 33. 55.
Deut. 7. 16.
1 Reg. 11. 4. a
v 1 Reg. 2. 2.
6
Vede Ebr. 9. e

Deut. 28. 15,
18, etc.
_
Captllu M.

Fac. 80. 4.
Cap. 23. 8.
1 Şam. 10. 19.

d Fac. 11. 26,
31.

e Fac. 31. 53.
/Fac. 12. 1.
Fapt. 7. 2, 3.
g Fac. 21. 2, 8.
ft. 127. 3.
h Fac. 25. 24,
25, SI.
i Fac. 36. 8.
Deut. 2. 5.

j Fac. 48. 1, 6.
Fapt. 7. 15.

dice lehova Dumnedeulu luî Israelă : d D'in
colo de rîă au locuită părinţii voştri din
vechime, Terahă, părintele luî Abraamă şi
părintele luî Nahoră, şi e eî serviră altora
deî; Şi •''ea ama luată pre părintele vostru,
pre Abraanm\ de d'incolo de rîă, şi l'amă
purtată prin pământulă Canaană, şi ama
îmmulţită seminţia luî, » şi-î ama dată pre
Isaacă. Şi luî Isaacă î-amu dată pre *Iacobă şi pre Esaă; şi luî 'Esau ama dată mun
tele Seiră, ca să-lă stăpânescă; J"eră lacobă
şi fiii seî se coborîră la Egiptă. • * Şi ama
trămesu pre Moisi şi pre Aaronă, !şi ama
bătută Egiptulă cu plăgi, precumu ama fă
cută in medîloculă luî; apoi v'amu scosă
pre voî. Şi mamă scosă pre părinţii voştri
din Egiptă, şi "aţi venită la marea, şi Egipteniî urmăriră pre părinţii voştri cu cară
şi cu călăreţi până la Marea Roşia. Şi eî
•P strigară cătră lehova, şi * elă puse întunerecă
intre voî şi intre Egipteni, şi r aduse asupra
loră marea, care-î acoperi, şi * ochii voştri
aă vădută ce ama fâcutu ea in Egiptă. Şi
voi aţi rămasă in pustiiă ' dile multe. Şi eu
v'amă adusă in pământulă Amoreiloră, cari
locuiră d'incolo de lordană, şi " eî se luptară
cu voî ; şi ea î-amu dată in manele vostre,
şi voî aţi stăpânită pămentulu loră, şi î-amu
stârpită de d'inaintea vostră. Şi " Balakă,
fiîulă luî Zipporă, regele Moabuluî, se scula,
şi se lupta in contra luî Israelu, şi ztrămese
ca să chîăme pre Balaamă fiîulă luî Beoru,
ca să vă blăsteme. '•> Dară eu n'amă voită să
ascultă pre Balaamă, z şi elă vă bine-cuvântâ
pre voî, şi v'amă scăpată din manele sale. Şi
" trecurăţî lordanulă, şi venirăţî la Ierichonă.
Şi b se luptară cu voî locuitorii Ierichonuluî,
Amoreiî, Ferizeiî, Cananeiî, Heteiî, Ghergheseiî, Heveiî şi lebuseiî, şi eu î-amă dată
in manele vostre. Şi c amu trămesă înaintea
vostră vespea bondărescă, şi goniiă de d'innaiutea vostră pre cei duoî regi ai Amo
reiloră; dară dnu cu sabia ta şi nici cu arculă tea. Şi eu v'amă dată unu pământă,
pentru care voî nu v'aţî ostenită, şi « cetăţi,
pre cari nu le-aţî zidită, şi voî locuiţi in ele;
ţi viî şi olive, pre cari n'aţî plantată, voî le
mâncaţi. ^Temeţi-ve dară de lehova, şi serviţîlui cu 'întregime şi adevăru, şi * depărtaţi
deiî, cărora aă servită părinţii voştri d'incolo
de rîă şi 'in Egiptă, şi serviţi luî lehova. Şi
k Esod. 3. 10.
f Esod. 7. & 8.

& a. & io. &
12.

m Esod.
51.
n Esod.
o Esod.
p Esod.
q Esod.
r Esod.

12. 37,
14.
14.
14.
14.
14.

2.
9.
10.
ZO.
27,

29. 2.
t Cap. 5. 6.
u Num. 21. 21,
33.
Deut. .'. 32. &
8. 1
v VedeJudc, 11.
2.1».

x Num.
Deut.
y Deut.
28.
i Num.
30. &
< Deut. 4. 34. &

22.
23.
23.
23.
24.

5.
4.
5.
11,
10.

a Cap. 3. H, 17.
& 4. 10, 11,
12.

6 Cap. 6. 1. &
10. 1. &11. 1.
c Esort. 23. 28.
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15

1 Şam. 12. 24.
g Fac. 17. 1. &
20. o.
Deut. 18. 13.
Ps. 119. 1.
2 Cor. 1. 18.
Efes. 6. 24.

Deut. 7. 20.
d P». 44. 3, 6. h Vers. 2, 23.
e Deut. 6. 10.
Lev. 17. 7.
Kzcc. 20. 18.
U.
t Ezec. SO. 7, 8.
Cap. 11. 13.
/ Deut. 10. 11.
& 23. 3.
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dacă este reu in ochii voştri a servi luî lehova, ->alegeţi-vî astă-di' cui voiţi a servi: seu
* deiloru, cărora au servitu părinţii voştri d'incolo de riu, seu 'deiloru Amoreiloru, in a
căroru pământii voi locuiţi. m Incâtu pentru
mine şi casa mea, noi vomu servi lui lehova.
Şi respunse poporulu, dicendii: Departe
de noi, de a părăsi pre lehova spre a servi
altoru deî. Că lehova Dumnedeulii nostru
este celu-ce ne-a scoşii pre noi şi pre părinţii
noştri din pămentulu Egiptului, din casa ser
vitutii, şi care a făcuţii înaintea nostră acele
mari semne, şi ne-a păzitu in totă calea pe
care amii âmblatu, şi in medîloculu tuturoru
poporelorii prin care amu trecuţii. Şi le
hova a gonitu pre tote poporele de d'inaintea nostră, pre Amoreî, locuitori ai pă
mântului: deci vomu servi luî lehova, că
elii este Dumnedeulii nostru.
Şi losua dise cătră poporu : "Voi nu pu
teţi servi luî lehova, că elu este ° Dumnezeii
sânţii, p Dumnedeu geloşii este elu: * nu va erta
fâră-de-legile şi păcatele vostre. r Gândii voi
veţi părăsi pre lehova şi veţi servi deiloru
străini, ' atuncea elu se va intorce, şi vî va
face reu, şi ve va mistui, după ce v'a fă
cuţii bine.
Şi poporulu dise cătră losua: Nu! ci luî
lehova vomii servi.
Şi losua dise cătră poporu: Voi aunteţî
marturî in contra vostră inşi-ve, că ' voi aţi
aleşii vouî pre lehova, spre a-î servi. Şi
ei diseră: marturî!
Şi acumu, diae losua, " depărtaţi pre deiî
cei străini, cari sunt in medîloculu vostru,
şi plecaţi anima vostră luî lehova Dumnelui Israelu. Şi poporulu dise lui lo
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sua: Luî lehova Dumnedeulii nostru vomu
servi, şi de vocea luî vomu asculta.
Aşa losua "încheia in aceaşî di cu poporulu legămentu, şi-î dădu luî lege şi or
dine x in Şechemu. Şi losua » scrise aceste cuvinte in cartea legeî luî Duinuedeu, şi lua
1 o petră mare, şi ° o rădica acolo * supţii stejarulii, ca era lungă sanctuarulu luî lehova.
Şi losua dise cătră totu poporulu: Ecce, acesta petră să fie intre noi de c mărturia,
că •* ea audi tote cuvintele luî lehova, pre
cari le-a vorbiţii cu noi; deci ea să fie asupră-vî mărturia, ca să nu ve lepădaţi de Dum
nedeulii vostru. Şi aşa 'losua lăsa poporulu
pre fie-care la moscenirea sa.
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Marţea lui losua şi a lai Eleazaru ; îmmormentarea oselorH lut losefu.

•Tost'a după aceste lucruri, că losua, fiîulu luî Nunii, servulu luî lehova, muri, fiindu
de o sută dece anî. Şi eî 'Iu immormentară la hotarulu moscenireîsale, in *TimnatuSerahu, ce este in muntele luî Efraimu, spre
medă-noptea muntelnî Gaaşii.
Şi h Israelu servi luî lehova tote dilele luî
losua şi tote dilele betrâniloru, cari trăiră
multe $ile după losua, şi cari au ' sciutu tote
lucrurile luî lehova, pre cari le-a făcuţii
pentru Israelu.
Şi i osele luî losefu, pre cari fiii luî Israelu
le-au adusîi din Egiptii, le îmmormentară in
Şechemu, in partea de ţerână, *pre care o
cumpărase lacobii de la fiii luî Emoru, pă
rintele luî Şechemu, cu o sută de kesite, şi
ea deveni moscenirea fiiloru luî losefu.
Şi Eleazaru, fiîulu luî Aarouu, muri, şi
eî 'Iii immormentară pe movila luî Fineasu,
fiîulu lui, care-î s'a datu in muntele luî Efraimu.
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CARTEA JUDECATORILORU.
Espediţia luî Iuda şi SimeonU contra Cananeilortt; trebele celorti-l-alte seminţii.

[ după mortea luî losua fiiî luî Israelu
" întrebară pre lehova, dicendii : Care din
noi să se sue mai ânteiu in contra Cana2 neiloru, spre a se lupta cu eî? Şi lehova
dise : * Iuda să se sue ; ecce1, eu amu datu
ţera in mâna luî.
3
Şi Iuda dise cătră Simeonii fratele seu:
Sue-te cu mine in sorţulu meu, ca să ne
j Vede Rât 1.
29. 18.
Jude. 6. 10.
15.
m
Fac. J 8. 19.
1 Reg. 18. 21.
Fzec. 80. 39. n Mat 6. 24.
o Lev. 19. 2.
loan 6. 67.
k Vers. U.
1 Şam. 6. 20.
I E*od. 33. 24,
Vi. 99. 5, 9.
82, 33. 6 34.
Isa. fi. 16.
ÎS.
p Eiod. 20. 5.
l>--.\. 13. 7. ft 9 Bud. 28. 81.

r 1 Cron. 28. 9.
2 Cron. 15. 2.
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luptărnu in contra Cananeiloru, şi ceu de asemenea mă voiu duce cu tine in sorţulu
teu. Şi Simeonu merse cu d'îusulii. Şi Iuda 4
se sui ; şi lehova dădu pre Cananeî şi pre
Ferizeî in mâuele lorii, şi eî uciseră din eî
in dBezeku dece mii de omeni. Şi eî aflară 5
pre Adoni-Bezeku iu Bezeku; şi se luptară
cu elii, şi bătură pre Cananeî şi pre Ferizeî.
z Vede Jude. 9.
6.
a Vede Fac. 28.
18.
Cap. 4. 8.
6 Fac. 35. 4.
c Vede Fac. SI.
48, 52.
Dent. 81. 19,

11, 2R.
Cap. 2!. 27,
28, 34.
d Deut. 32. 1.
e Jude. X. 6.
/Jude. 2. 8.
g Cap. 19. 50.
Jndc. 2. 9.
h Jude. 8. 7.
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Adoni-Bezeku fugi, şi eî 'Iu urmăriră,
prinseră, şi-î tăîară degetele cele mari
ale mâneloru şi ale picîoreloru sale. Şi
Adoni-Bezeku dise: Şepte-decî de regi, avendu tăiate degetele cele mari ale mâne
loru şi ale picîoreloru lorii, adunau mân
carea loru suptu mesa mea ; ' dupre cumu
amîi făcutu eu, aşa mî-a resplătitu Dumnedeu ; şi eî 'Iu aduseră la Ierusalimu, şi elu
muri acolo.
Şi •''fiiî lui Iuda se luptară in contra Ie
rusalimului, 'Iu luară, şi-lîi bătură cu ascuţitulii săbiei, şi cetatea o arseră cu focii.
"Apoi fin luî Israelu se pogorîră spre a se
lupta cu Cananeî, cari locuiau iu munte şi
cătră medă-di şi in şesu. Şi Iuda merse
asupra Cananeiloru ce locuiau iu Hebronu,
(uumele Hebronuluîfu înainte *Kiriatu-Arba),
şi eî uciseră pre Şeşaî, pre Ahimanu şi pre
Talmaî. 'De acolo merse asupra locuitoriloru Debiruluî, (numele Debiruluî/w înainte
Kiriatu-Seferu).
j Şi Calebii dise : Celu ce va bate Kiriatu-Seferulu, şi-lu va lua, 'î voiu da de femea pre Acsa, fiica mea. Şi Otnielu, fiîulu luî Kenazu, * fratele celu mai micu alu
luî Calebu, 'Iu lua; şi elu 'î dădu de femeă
pre Acsa, fiica sa. ' Şi cândii ea veni la
(fînsvlu, ea se sfătui cu elu ca ea să ceră
o ţerână de la părintele eî, şi ea se dădu
joşii de pe asinii, şi Calebu *î dise : Ce vreî
tu? Şi ea 'î dise: ™Dă-mî bine-cuventare ;
că tu mî-aî daţii unii pământii secetosu, dă-mî
şi isvore de apă. Şi Calebu 'î dădu isvorele
de susii şi isvorele de josu.
" Şi fiii Keneuluî, socrulu luî Moisi, se
suiră din "cetatea palmieriloru cu fiii luî Iuda
in pustiîulii luî Iuda, care este la medă-diua
f Aradului, şi » eî merseră şi locuiră cu poporulu.
rŞi Iuda merse cu fratele şeii Simeonii,
şi eî bătură pre Cauaneiî ce locuiau in Ţefatu, şi-lu nimiciră. Şi numele cetăţii s'a
chîămatii • Horma (nimicire). Şi Iuda lua
'Gaza cu hotarele sale, Aşkelonulu cu ho
tarele sale, şi Ekronulii cu hotarele sale.
Şi " lehova fu cu Iuda, şi elu lua in stepânire muntele; că elu nu putu alunga pre
locuitorii văîeî, că aveau * care de ferii. * Şi
eî dădură Hebronulu luî Calebu, dupre cumu
a disii Moisi; şi elu alunga de acolo pre
ceî trei fiii ai luî Anaku.
Şi fiii luî Beniamiuu nu alungară pre lebuseiî ce locuiau in Ierusalimu, ci lebuseiî

, Lev. 24. 19.
1 Şam. 15. 33.
Iac. 2. 13.
f Vedo los. 15.
63.
a lot. 10. 36.*
11. 11. & 16.
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1 Orou. 2. 55.
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Ier. 35. i.
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i Joi. 15. 18, 19. | p Num. ai. 1.
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ÎS. 13, U.

7 Num. 10. St.
r Vers. 3.
s Num 21. 3
los. 19. 4.
( los. 11. 82.
u Vers. 2.
» Reg. 18. 7.

locuescu cu fiii luî Beniaminu in Ierusalimu
până in diua de astă-dî.
Şi se suiră şi cei din casa luî losefu in 22
contra Betu-Eluluî, * şi lehova era cu d'înşiî.
Şi ceî din casa luî losefu ° iscodiră Betu-Elulu, 23
(numele cetăţiifu înainte * Luzu). Şi păzitorii 24
vedură unu omu eşindu din cetate, şi-î diseră: Aretă-ni, rugămu-te, intrarea in ce
tate, şi c noi vomu face milă cu tine. Şi li 25
arăta intrarea in cetate, şi eî bătură cetatea
cu ascuţitulu săbiei; eru pre omii şi intregu nemulu seu 'Iii lăsară să se ducă. Şi 26
omulu se duse in pămentulu Heteilorii,
şi zidi o cetate, şi chîămâ numele eî Luzu;
care ţi este numele eî până in diua de
astă-dî.
dŞi nici Mânase nu alunga locuitorii Beţii- 27
Şeanuluî şi aî sateloru sale, nici pre locui
torii Taanaculuî şi aî sateloru sale, nici pre
locuitorii Dorului şi aî sateloru sale, nici
pre locuitorii Ibleamuluî şi ai sateloru sale,
nici pre locuitorii Megiddouluî şi aî sateloru
sale; ci Cananeiî isbutiră a locui in acesta
pămentu. Şi cândii Israelu se făcu tare, eî 28
făcură pre Cananeî tributari, dară nu-î alungară.
• Şi nici Efraimu nu alunga pre Cananeiî 29
ce locuiau in Gazerii; ci Cananeiî locuiau
iu medîloculu luî in Gazerii.
Şi nici Zabulonu nu alunga pre locuitorii 30
Kitronuluî şi pre f locuitorii Nahalouluî; ci
Cananeiî locuiau in medîloculu luî, şi s'au
făcutu tributari.
»Şi nici Asseru nu alunga pre locuitorii 31
din Aco, nici pre locuitorii Sidonuluî, nici
pre ceî din Ahlabu, nici pre ceî din Helba,
nici pre cei din Afiku şi nici pre cei din Rehobu. CiAsseriţiî "locuiau in medîloculu Ca- 32
naneilorii, locuitori aî ţereî; că eî nu-î
alungară.
1 Şi nici Neftali nu alunga pre locuitorii 33
Betu-Şemeşuluî, nici pre locuitorii Betu-Anatuluî ; i ci elu locui in medîloculu Cananei
loru, locuitori aî ţereî ; dară locuitorii BetuŞemeşuluî şi aî Betu-Anatuluî li * se făcură
tributari.
Şi Amoreii strîmtorlaii pre fiii luî Danii 34
in munte; că eî nu-î lăsau să se cobore in
vale. Dară Amoreiî isbutiră a locui in 35
muntele Heresii, (in Aialonii, şi in Şaalbimu;
dară mâna casei luî losefu li fu grea, şi eî se
făcură tributari. Şi hotarulu Amoreilorii 36
fu "*de la Maale-Acrabimu, de la Petra şi
iu susu.
v los. 17.16,18.
x Num. 14. 24.
Dout. 1. 36.
los. 14. 9, 13.
* 15. 13, 14.
y Vede los. 15.
63. & 18. n.
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CAP. 2, 3.
AngerulH lui lehova mustră pre poporă.
2 O I ângerulu lui lehova se sui din Chil
ii galii " la Bochimu, şi fose : Eu v'amu
scoşii pre voi din Egiptu, şi v'amii adusu
in pămentulu, pre care cu jurămentu l'amu
promisu părinţiloru voştri, şi 6 amu disii : Eu
nu voiu strica legămentulu meu cu voi in
2 eternu ; Şi c voi să nu incheîaţî nici unu
legămentu cu locuitorii pământului acestuia,
şi d altarele loru să le sfărirnaţî; • dară nu aţi
ascultaţii de vocea mea: pentru-ce aţi fă3 cută acesta? Deci amu maî disu: Eu nu-i
voiu isgoni de d'inaintea vostră, ci eî voru
fi f spini in costele vostre, şi »deiî loru vî voru
fi * curse.
4
Şi cându ângerulu luî lehova vorbi cu
vintele aceste cătră toţi fiii luî Israelu, po5 porulu 'şî înalta vocea sa, şi plânse. Şi
eî chîămară numele locului aceluia Bochimu
(plăngetyrî), şi eî sacrificară acolo luî lehova.
Schiţa generale a istoriei Israeliţiloră in timpulit
Judecătoriloră.

6
7

8
9

10

11
]2

13
14

209

putură sta înaintea neamiciloru loru. Ori 15
in cotro eî eşîau, mâna luî lehova era asupra loru spre reu, dupre cum u a vorbiţii
lehova, şi x dupre cumu lehova s'a juraţii loru;
şi eî erau strîmtoritî forte.
Şi y lehova li scula judecători, cari-î mân- 16
tuîaii din mâna prădătorilorii loru. Dară 17
eî nu voiau să asculte de judecătorii lorii,
ci ' desfrânau după alţi deî, inchinându-se
lorii ; curendu se abătură din calea pe care au
âmblatu părinţii lorii ; aceştia ascultaseră or
dinele luî lehova; eru eî nu făcură aşa. Şi 18
cându lehova li scula judecători, " lehova era
cu judecâtorulu, şi-î mântuia din mâna nea
miciloru loru in tote dilele judecătorului;
6 că lehova se indura de eîla. suspinurile loru,
din causa apesătorilorii şi impilătoriloru lorii.
Şi c câudu judecâtorulu muri, se corum- 19
iH'aii din nou maî mulţii de câtu părinţii
lorii, âmblându după alţi deî, servindu-li
şi inchinându-se loru, nelăsându nimica din
răutăţile lorii şi din indereptniciele loru.
d Şi mânia luî lehova se aprinse asupra 20
luî Israelu, şi eliidise: Pentru- că poporulu
acesta a ' călcaţii legămentulu meii, pre care
l'amu ordinatu părinţiloru loru, şi n'a ascul
tata de vocea mea, f De aceea şi eu nu voîu 21
maî alunga de d'inaintea lorii pre niminea
din poporele, pre cari le-a lăsata losua,
ram! ii muri; Pentru a 'ispiti *prin ele pre I- 22
sraelu, de voru păzi, aii nu, calea luî lehova,
şi vorii ămbla in ea, cumu făcură părinţii
lorii. Şi aşa lehova lăsa poporel^ aceste, 23
fără de a le alunga cu graBire, şi nu~le
dădu iu manele luî losua.
SI acestea sunt " poporele pre cari le-a la- 3
satii lehova, pentru a ispiti prin ele pre
Israelu, pre toţi acei cari n'aii cunoscuţii
resbelele Canaanuluî ; Numai ca generaţiu- 2
nile fiilorii luî Israelu să sciă, să se inveţe
resbelulii, de care maî 'nainte nu sciură : b Cei 3
cinci domni aî Filisteniloru, toţi Cananeiî,
şi Sidonieniî, şi Heveiî, cari locuiau in
muntele Libanii, de la muntele Bualu-Ermonu până la intrarea in Hamatu. "Şi eî 4
serviră de ispită luî Israelu, ca să se cunoscă,
dacă eî voru asculta de ordinele luî lehova,
pre cari elu le ordina părinţiloru lorii
prin Moisi.

Şi 'losua lăsa poporulu, şi fiii luî Israelu
se duseră tie-care la moscenirea sa, spre
a lua in moscenire pămeutulu.
> Şi poporulu a serviţii luî lehova in tote
dilele luî losua, şi in tote dilele betrânilorîi
cari trăiră multe dile după losua, şi cari
au vedutu faptele cele mari ale luî lehova,
pre cari le-a făcuţii elu pentru Israelu.
Şi * losua, ti i u l u luî Nunii, servulii luî lehova, muri, fiindu de o sută dece ani. * Şi
eî 'Iu immormântară in hotarulii moscenireî
sale, in TO Timnatu-Heresii, in muntele luî Efraimii spre medă-noptea muntelui Gaaşu.
Şi totă acea geueraţiune s'a adaosii la pă
rinţii şei.
Şi se scula altă generaţiune după d'îuşiî,
care * n'a cunoscuta pre lehova, şi nici fap
tele pre cari le-a făcuţii elu pentru Israelu.
Şi fiii luî Israelu făcură rele in ochii lui
lehova, şi serviră Baaliloru. Şi ° eî părăsiră
pre lehova Dumnedeulu părinţiloru lovii,
care î-a scosu pre eî din pămentulu Egip
tului, şi urmară p altoru deî, din deiî poporeloru ce erau in jurulii lorii, şi « se inchinară acestora, şi mâniară pre lehova. Şi
eî părăsiră pre lehova, şi T serviră luî Baalu
şi Astarteeloru.
Şi 'mânia luî lehova se aprinse asupra Izraeliţii sunt apesafî de regele Mesopotamiel, şi
scăpaţi prin Otnielu. '
luî Israelu, şi elii 'î ' dădu in mâna prădătod Şi fiii lui Israelu locuiră intre Cananeî, 5
riloru, cari-î prădară, şi-î " vendu in mâna
neamicilorii loru de prin prejurii; şi "nu maî Heteî, Amoreî, Ferizeî, Heveî şi lebuseî. Şi 6
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' eî luară pre fetele acestora de femei pentru
d'înşiî, şi pre fetele lorii le dădură fiilorii lorii,
şi serviră deiloru lorii. •'Şi fiii luî Israelii
făcură rele in ochii luî lebova, uîtându pre
lehova Dumnedeulu loru, » şi serviră Baalilorii
şi h Astarteeloru. Deci mânia luî lehova se
aprinse asupra luî Israelu, şi elu 'î ' vendu
in mâna luî i Cuşanu-Rişataimu, regele Mesopotamieî. Şi fiii luî Israelii serviră luî
Cuşanu-Rişataimu optii ani.
Şi fiii luî Israelii * strigară cătră lehova,
şi lehova ' scula mentuitoru fiiloru luî Israelii, care-î mentui, pre m Otnielu, fiîulii luî
Kenasu, fratele celii mai micii ahi luî Calebu.
Şi "spiritulu luî lehova era preste d'însulii,
şi elii judeca pre Israelu, şi eşi la resbelu,
şi lehova dădu in mâna luî pre CuşanuRişataimu, regele Mesopotamieî, şi mâna luî
s'a intăritu asupra luî Cuşanu-Rişataimu.
Şi pămentulu avu repausii patru-decî de ani.
Şi Otnielu fiîulu luî Kenazu muri.
Begele Moabuluî apasă pre Israeliţî, cari sunt
mentuiţt prin Ehudă ; Şamgarit.
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° Şi fiii luî Israelu eră-şî făcură rele in
ochii luî lehova; şi lehova intări pre PEglonu, regele Moabuluî, asupra luî Israelu;
că eî făcură rele in ochiî luî lehova. Elii
aduna la sine pre fiii luî Ammonii şi « aî luî
Amalekii, şi ducendu-se bătu pre Israelu,
şi lua r cetatea palmieriloru. Şi fiiî luî Israelu
•serviră luî Eglonu, regele Moabuluî, optuspre-dece anî.
Şi cându fiiî luî Israelu ' strigară cătră
lehova, li scula loru mentuitoru pre Ehudii,
fiîulu luî Ghera, Beniaminitulu, bărbaţii stângaciu; şi fiiî luî Israelu trămeseră prin elu
unu darii luî Eglonu, regele Moabuluî. Şi
Ehudu 'şî făcu unu pumnaru cu diioe as
cuţite, lungii de o şchiopă, pre care 'Iu incinse supţii vestrnentulu seu, la copsa luî
cea dreptă. Şi elii aduse darulu la Eglonu
regele Moabuluî; şi Eglonu era omu forte
graşii. Şi sfârşindii aducerea darului, dădu
drumu omeniloru ce purtaseră darulu. Şi
se mtorse " de la petrăriele de lungă Ghilgalu, şi dise : O rege ! eii amii o vorbă taînică cu tine. Şi Eglonu dise : tăcere ! şi
toţî ceî ce stăteau lungă elii aii eşitii de la
d'însulii. Şi Ehudu intra la d'îusulii; şi
elii şedea in foişorulu celu de veră, ce era
numaî pentru elii. Şi Ehudu dise: fiece,
cuventulu luî Dumnedeu la tine l Şi rer/ele

e Esod. 34. Iii.
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/ Cap. 2. 11.
g Cap. S. 13.
h Esod. 34. 13.
Deut. 16. ii.
Cap. 6. 25.
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se redicâ de pe scaunu. Şi Ehudu intindendu mâna sa cea stângă, apuca pumnarulu de la copsa luî cea dreptă, şi-lii infipse in pântecele luî; Aşa că intra şi mănunchîulu după ferii, şi grăsimea se strînse
in urma feruluî; şi elu nu putu scote pumnarulii din pântecele luî, că străbătuse până
la perineii. Şi Ehudu eşi prin porticu, inchise după sine uşele foişorului, şi le incuîâ.
Şi eşindu elu, veniră servii regelui; şi uîtâudu-se, ecce, uşele foişorului erau incuîate ;
şi diseră: De sigurii elii 'şî acopere picîorele sale in cămara sa de veră. Şi aşteptară până se urară, şi ecce, nimiuea nu
deschidea uşele foişorului ; şi eî luară cheia
şi descuîară, şi ecce, domnulu loru jăcea pe
pămentu morţii. Eru pre cândii eî intărdiară,
Ehudii scăpa, şi elii trecu petrăriele, şi scăpa
la Seiratii. Şi sosindu, " suna in trâmbiţă pe
x muntele luî Efraimu, şi fiiî luî Israelu se
pogorîră cu d'însulu de pe munte, şi elii
înaintea lorii. Şi elu dise cătră d'înşiî:
Urmaţî după mine; că » lehova a datu pre
neamiciî voştri, pre Moabiţî, in manele vostre.
Şi eî se pogorîră de pe munte după d'însulu,
cuprinseră z vadurile Iordanului in contra
Moabuluî, şi nu lăsaii pre nimenea să trecă.
Şi eî bătură atuncea din Moabii ca la dece
miî omeni, toţî graşi şi viteşî ; şi nici unulii
nu scăpa. Şi aşa Moabulu se pleca in diiia
aceea supţii mâna luî Israelu, şi " pămfintulu
avu repausii optu-decî de anî.
Şi după d'însulu urma 'Şamgaru, fiîulu
luî Anatii, care bătu d'intre Filisteni şese
sute de omeni ccu unii toegii de boi; dŞi
scăpa şi elii pre • Israelu.
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Israeliţiî apesaţi de labinu, regele din Canaanu, şi
mentuiţt prin Debora şi Barakii.

SI ° fiiî luî Israelu eră-şî făcură rele in ochii
luî lehova, după ce Ehudii muri. Şi
lehova 'î 6 vendu in mâna luî labinu, regele
Canaanuluî, care domnia in ° Haţorii ; şi mai
marele oştireî sale fu d Sisera, care locuia
in • Haroşetii-Hagoiimu. Şi fiiî luî Israelu
strigară cătră lehova; că acela avea noiie
sute f care de ferii, şi s impila cu tăria pre
fiiî luî Israelu de diioe-decî de ani.
Şi Debora, o profetesă, femea luî Lapidotu, judeca Israelulii iu acelii timpii. * Şi ea
şedea supţii palmierulu Deboreî, intre Rama
şi Betii-Elii, pe muntele luî Efrairnii : şi fiiî luî
Israelii se suiră la d'îusa ca sa-î judece. Şi
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CAP. 4, 5.
ea trămese, şi chîămâ pre ' Barakă, fiîulă
lui Abinoamă, din i Kadeşu-Neftali, şi dise
cătră d'însulu : Au nu a ordinată lehova,
Dumnedeulu luî Israelu, dicendu: Du-te şi
lăţesce-te in muntele Taboru, şi ie cu tine
dece mu de bărbaţi din fiii luî Neftali
7 şi din fiii luî Zabulonu? Şi * eu voiu atrage câtră tine la ' rîulă Kişonă pre Sisera,
mai marele osteî luî labinu, carele luî şi
mulţimea luî ; şi-lu voiu da pre elă in mâna
8 ta. Şi Barakii dise cătră d'însa: Dacă tu
vei merge cu mine, voiu merge ; eră dacă nu
9 vei merge cu mine, nu voiu merge. Şi ea
dise: da, voia merge cu tine; dară nu va
fi ţie laudă pe calea pe care tu mergi; că
lehova va ™ da pre Sisera in mâna unei femei.
Şi Debora se scula, şi se duse cu Barakii
10 la Kedeşu. Şi Barakii chîămâ pre " Zabu
lonu şi pre Neftali la Kedeşu, şi ° luî 'î ur
mară dece mii de bărbaţi; şi Debora se
sui cu d'însulu.
11
Şi Heberu, * Keneulu, din fiii luî « Hobabii,
socrulu luî Moisi, s'a despărţiţii de Keneî,
şi-şî întinse cortulă şeii până la stejărişulu
Ţaanaimu, r care este lungă Kedeşu.
12
Şi se spuse luî Sisera, că Barakii, fiîulu
luî Abinoamu, s'a suiţii la muntele Taboru.
13 Şi Sisera aduna tote carele sale, noue sute
de care de ferii, şi pre toţii poporală ce
era cu d'însulu de la Haroşetă-Hagoiimă
până la rîulu Kişonii.
14
Şi Deboru dise luî Barakă: Scolă-te; că
acesta este diua in care lehova va da pre
Sisera in mâna ta ! * Au nu lehova ese îna
intea ta? Şi Baraku se repedi de pe mun
tele Taboru, şi dece mii de bărbaţi in urma
1 5 luî. Şi ' lehova bătu pre Sisera, tote carele
Iul şi totă oştea luî, cu ascuţitulii săbiei
înaintea luî Baraku; şi Sisera se coborî din
16 caru, şi fugi pe joşii. Şi Baraku urmări
carele şi oştea până la Haroşetii-Hagoiimu,
şi totă oştea luî Sisera cădu supţii ascuţitulă săbiei; n'a remasu nici uuulu.
17
Şi Sisera fugi pe josă la cortulu laeleî,
femea luî Heberu, Keneulu; că pace era
intre labinu, regele Haţoruluî, şi intre casa
18 luî Heberu, Keneulu. Şi laelu eşindu spre
intimpinarea luî Sisera, 'î dise: Abate-te,
domnulu meii, abate-te la mine, nu te teme.
Şi • •! :i se abătu la d'îusa in cortă, şi ea 'Iii
19 acoperi cu învelitore. Şi elu dise cătră
d'îusa : Dă-mî, rogu-te, puţină apă ca să beii;
că 'mi este sete. Şi ea deschise " unu foia
20 de lapte, 'î dădu să bee, şi-lu acoperi. Elu
>
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mai dise cătră d'însa: Stăî la uşa cortului,
şi dacă cine-va va veni şi te va intreba,
^icendii: Este cine-va aicea? să respuudî:
Nu. Şi laelu, femea luî Heberu, " lua unu
ţeruşii alii cortului, şi lua unii ciocanii in
mâna eî, şi venindă incetu la d'însulu, 'î bătu
ţeruşulă prin templă, aşa incâtă se infipse
in pămentu: că elu era adâncată in somnii
şi obosiţii. Şi elu muri. Şi ecce, pe cdndu
Baraku urmăria pre Sisera, laelu eşi intru
intimpinarea luî, şi-î dise : Haide, şi eii 'ţi
voiu areta bărbatulu, pre care-lu cauţi. Şi
cândii elu veni iu cortulu eî, Sisera jăcea
mortă, şi ţeruşulu in tâmpla luî.
Aşa x pleca Dumnedeă in diua aceea pre
labinu, regele Canaanuluî, înaintea fiiloră
luî Israelu. Şi mâna fiiloru luî Israelu se
toţii întări asupra luî labinu, regele Canaanului, până ce nimiciră pre labiuă, re
gele Canaanuluî.
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Cântarea de laudă a Deboreî.

SI Debora şi Baraku, fiîulu luî Abinoamu, 5
"au cântată in diua aceea, dicendu:
Mai marii aii conduşii in Israelu,
2
6 Poporulu s'a oferiţii de bună-voiă; lăudaţi
c Ascultaţi, regiiorii!
[pre lehova! 3
Luaţi aminte, mai mariloru!
Eu, eu voiii să cântii luî lehova,
Voiu să psalmodiezu luî lehova, Dumne[deulu luî Israelu.
O lehova, d cândii tu aî eşitii din Seiru, 4
Gândii aî plecaţii din câmpiele Edomuluî,
e Pămentulu s'a cutremuraţii şi cerîurile au
Si miorii au picurată apă,
| picurată,
J Munţi se prăbuşiră d'inaintea luî lehova, 5
» Acesta munte ala Sinaîuluî înaintea luî le[hova, Dumnedeulu luî Israelă !
In dile luî * Şamgară, fiîulă luî Anatu, 6
Iu dilele •' laeleî, i căile erau neâmblate,
Şi călătorii ârnblaă pe căi strîmbe.
Incetat'aă cei puternici aî luî Israelu, iu- 7
[cetat'aă ;
Până ce eii, Debora, m'amu sculată,
M'amu sculată eu, *o mumă in Israelă.
8
' Dumnedeî noi 'şî alegeaă eî,
îndată resbelulă era la porţi,
Z>ară, m vedutu-s'a ore unu scutu seă o lance,
La patru-decî de mii in Israelu?
Anima mea se intorce cătră mai marii 9
[luî Israelu,
Cătră ceî ce "s'aă oferită de bună-voiă inLăudaţî pre lehova!
[tre poporu;
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10 Voi "cari incălecaţî pe asini albi,
' Cari şedeţî pe tapete,
Şi cari âmblaţî pe cale, — q Cântaţi!
11 Mai tare decâtu strigatulu dânţuitoriloru
[la adăpători,
Acolo să se cânte acumu 'cântări de biru[inţâ lui lehova,
Biruinţele conducere! sale in Israelii.
Şi se pogorî la porţi poporulu luî lehova.
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Blăstemaţî pre locuitorii luî;
'Că eî n'aii veniţii in ajutorulu Jluî lehova,
Spre ajutorulu luî lehova asupra viteşiloru.
Bine-cuventată să fie maî pe susu de
[iote femeile *Iaelu,
Femea luî Heberu, Keneulu;
1 Bine-cuventată să fie ea maî pe susu de tote
[femeele ce locuescu in corturi l
"Apă a ceruţii elii, yi ea î-a datu lapte;
In cupă domnescă ea î-a datu.
* Desceptă-te, desceptâ-te, Debora,
"Mâna eî a intins'o la ţeruşu,
Desceptă-te, desceptă-te, intoneză cântarea ! Şi drepta eî la cîocanulu lucrătoriloru ;
Scolă-te, Baraku,
Şi cu ciocanii ea lovi pre Sisera, sfărimâ
fi 'du in captivitate pre captivii tei,
[capulu luî;
nul o al 1 1 luî Abinoamu!
Pătrunse şi străpunse templele lui.
Atuncea se pogorî o cetă mică u in contra Lapicîorele eî elu se recurba, cădu şi jăcu;
[unui poporu puternicii, La picîorele eî elu se recurba, cădu;
lehova se pogorî cu mine asupra viteşiloru ; Unde se recurba, acolo cădu biruiţii.
Invingătorulu luî • Amalekii veni x din EPrin feresta se uită muma luî Sisera,
[fraimu,
Şi strigă prin zebrele :
După tine, Beniaminu cu poporele tale!
Pentru-ce intărdiă carulu seu de a veni?
Din ^Machiru se pogorîră căpiteniele,
Şi din Zabulonu cei ce ţinu sceptrulu con Peutru-ce intărdiă mersulu carelorii sale?
ducătorului. înţeleptele eî domne 'î respundu,
Şi maî marii luî Isacharu fură cu Debora, Şi ea 'şi respunde însăşi:
°Au nu au daţii eî preste pradă: Aii n 'o
Şi Isacharu ca şi * Baraku,
[impărţescii:
Veniră pe urma sa in vale.
O fetă, duoe fete pentru fie-care bărbatu ;
La pereîele luî Rubenu,
Pradă de vestminte colorate pentru Sisera,
Hotărirî mari!
Pradă de vestminte colorate in broderia;
Ce jacî tu "intre staule,
O păreche de vestminte, colorate, brodate,
Spre a audi fluerele turmelorii?
[de pusă in jurulu grumazului prădeî.
La pereîele lui Rubenu,
*Aşa să peră toţi neamiciî tei, o lehova!
Mari sfatuirî!
Erii cei ce-lu îubescu să fie *ca sorele, rcândii
* Gala adu a rămaşii d'incolo de lordanu,
[ese din puterea sa!
Şi Danii, pentru-ce a remasu lungă corăbii?
"Asseru şedu la ţermulu măreî,
Şi pămentulii avu repausu patra- deci
Si a remasu in porturile sale.
"* Zabulonu este unu poporu ce-şî a espusii de ani.
[vieţa la morte, Apesarea Madianiţiloru ; Ohedeonă este chiămată
de Iti'iiiK: *leît, şi adună o armată.
Şi Neftali pe înălţimile câmpiei.
Maî marii veniră, se resboiră.
fiii luî Israelii făcură rele in ochii luî
Atuncea regii Canaanuluî se resboiră
lehova, şi lehova 'î dădu pre eî in
In Taanacu, la apele Meghidouluî;
mana * Madianiţiloru şepte ani. Şi mâna
eEî nu câştigară argintii.
Madianiţiloru era puternică asupra lui I•'Din cerîurî au combătutu,
«Stelele din cursulu loru s'aii resboitii cu sraelii. Din causa Madianiţiloru fiiî luî IARîulu Kişonii î-a luaţii pre el,
[Sisera! sraelii 'şl făcură "săpături in munţi, pescerî
şi intărirî. Şi se intempla, cându Israelii
Vechîulu rîu, rîulu Kişonu!
semena, că venîau Madianiţiî şi d Amalekiţiî
Cu putere te-aî rădicaţii, o suflete alu meîi !
şi ' fiiî resărituluî, şi se suîaii asupra luî; Şi
Atuncea copitele cailoru se lovîau
tăbărau
asupra luî, şi J stricau venitulu păDe gona, de gona colorii puternici.
mentuluî până la Gaza, nelăsându medîBlăstemaţî Merozulu, dice ângerulu luî locu de traiu in Israelii, nici oî, nici boi,
[lehova, nici asini; Că eî se suîau cu turmele loru
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CAP. 6.
şi cu corturile lorii, şi venîau mulţi ' ca locustelo; că ei şi cămilele lorii erau fără
6 numeru, şi venîau in ţeră, spre a o strica. Şi
aţa Israelu se sărăci forte de Madianiţî;
şi fiiî lui Israelu * strigară cătră lehova.
7
Şi cându fiiî lui Israelu strigară cătră
8 lehova din causa Madianiţiloru, lehova
trămese pre unii profeţii la fiiî luî Israelu,
care dise cătră d'înşiî: Aşa dice lehova, Dum9 nedeulu luî Israelu: Eu v'amu scoşii pre
voî din Egiptu, da, v'amu scoşii din casa ser
vitutii, şi v'amîi scăpaţii din mâna Egipteniloru, şi din mâna tuturora, impilătorilorii
voştri, şi 'î-amu isgonitii de d'inaintea vo10 stră, şi v'amu daţii pămentulii loru; Şi amu
disii voiiî: Eii şutit lehova Dumnedeulu vo
stru, i să nu vă temeţi de deiî Amoreilorii,
intr'a cărorii pămentu voî locuiţî; dară voî
n'aţî ascultaţii de vocea mea.
11
Şi a veniţii ângerulu luî lehova, şi s'a
aşedatu suptu stejarulu din Ofra a luî loaşii,
*Abi-Ezereulii; şi ! Ghedeonu, fiîulu seu, bătea
grâu in tescu, spre a-lîi ascunde de Madia12 niţî. Şi m se arăta ângerulu luî lehova, şi
dise cătră d'îusulu : lehova este n cu tine, vi13 tesule! Şi Ghedeonii 'i dise: Rogu-te, Domnulu meii! Le este lehova cu noî, pentru-ce
tote aceste au veniţii asupra nostră? Şi
0 unde sunt tote minunile sale, p pre cari ni
le-aii spusu părinţii noştri, dicendii: Au nu
din Egiptu ne-a scoşii pre noî lehova? Şi
acumii lehova ne-a « părăsiţii, şi ne-a daţii
14 in mâna Madianiţiloru. Şi lehova căutându
spre elu, 'î dise : r Mergi cu acesta putere a
ta, şi mentue pre Israelu din mâna Madia15 niţiloru. ' Au nu eii te trămetu? Şi elii
dise cătră d'însulu: Rogu-te, Domnulii meii,
prin ce medîlocii voiu mentui pre Israelu?
ecce, ' casa mea este cea mai săracă in Mâ
nase, şi eu sunt celii mai teneru in casa
16 părintelui meii. Şi lehova dise cătră d'în
sulu : u Eii voiii fi cu tine, şi tu vei bate pre
17 Madianiţî ca pre unii singurii omii. Şi elii
dise cătră d'însulu: Rogu-te, de amu aflaţii
charu in ochii tei, " dă-mî unu seninii, că tu
18 cu mine ai vorbiţii. Rogu-te, znu te depărta
de aicea, până voiii veni cătră tine, şi voiu
aduce darulu meii, şi-/w voiu pune înaintea
ta. Şi elu dise : voiii rămâne, până tu te vei
întorce.
19
y Şi Ghedeonii intra, pregăti unii îedii şi
azime d'intr'o efă de făină: carnea o puse
in panierii, şi zama o turna in olă, şi i le
20 aduse afară suptu stejarii, şi i le oferi. Şi
• Cap. 7. li.
k Cmp. S. 15.
O«e» 5. ÎS.
i P«. -U. î, 3.
j JReg. 17.35,
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ângerulu luî Dumnedeu dise cătră d'însulu:
Ie carnea şi aziinele, şi * le pune pe acea
stâncă, şi zama o ° versă. Şi elu făcu aşa.
Şi ângerulu luî lehova intinse verfulu toe- 21
guluî din mâna sa, şi atinse carnea şi azimele. Şi * focii se rădica din stâncă, şi mistui
carnea cu azimele ; şi ângerulu luî lehova
se depărta de la ochii şei.
Şi Ghedeonu "vădu că acesta a fostă an- 22
gerulu lui lehova, şi dise Ghedeonu: Vai
mie, Domne lehova, d că amu vedutu ânge
rulu luî lehova faţă in faţă. Şi lehova 23
dise luî : • Pace ţie ! nu te teme, nu veî muri.
Şi Ghedeouii zidi acolo unu al tuni luî 24
lehova, si-lii numi: lehova-Şalomu (lehova
alu păcel). Până in diiia de astă-dî elii
este iu •''Ofra Abi-Ezereului. Şi in noptea 25
aceea 'î dise lehova: Ie viţelulu părintelui
teu, şi pre alu duoilea taurii celii de şepte
ani, şi derîmă altarulii luî Baalu alu pă
rintelui teu, şi «taîă Astartea de lungă d'în
sulu. Şi zidesce unii sitarii luî lehova, 26
Dumnedeulu teii, pe verfulu acestei stânci,
in locu potriviţii, şi îe pre alu duoilea taurii,
şi-lii adă olocaustii cu lemnele Astarteeî,
pre care tu o veî tăia. Şi Ghedeonu lua 27
dece bărbaţi d'intre servii şei, şi făcu dupre
cumu a vorbiţii câtrâ d'însulu lehova; şi,
fiindu-că elu se temea de casa părintelui
şeii şi de omenii cetăţeî ca să facă acesta
diiia, elii o făcu noptea.
Şi cândii omenii cetăţeî se sculară de- 28
manetă, ecce altarulii luî Baalu era derîmatii, şi Astartea lungă d'însulu tăiată, şi
taurulii alii duoilea adusii olocaustii pe al
tarulu zidiţii. Şi eî diceau umilii cătră al- 29
tulii: Cine a făcuţii acestii lucru? Şi cerce
tară şi căutară, şi diseră: Ghedeonu, fiîulu
luî loaşii, a făcuţii acestu lucru. Şi diseră 30
omenii cetâţeî cătră loaşii : Scote afară pre
fiîulu teu, ca să moră; că a derîmatu al
tarulii luî Baalii, şi Astartea de lungă d'însulu
a tăiaţii. Şi loaşii dise cătră toţi cei ce 31
stăteau in jurulii luî: Voiţi voî a apăra pre
Baalu ? voiţi voî a-î ajuta ; care 'Iu va apăra,
să moră până demâneţă ; dacă elii este unii
Dumnedeu, apere-se însuşi, că altarulu şeii
s'a derîmatu. Şi luî i s'a daţii numele in 32
diua aceea de *Ierubaalu, (apere-se Baalu) dicendu-se: Baalii apere-se in contra luî; că
elu a dărîmatu altarulu seu.
Şi toţi •' Madianiţiî, şi Amalekiţiî şi fiii 33
resărituluî se adunară împreună, şi trecură
şi tăberârâ in i valea Ezreelii. Şi * spiritulii 34

Cap. 4. 6.
|
» Rog. 80. 8. o
Ps. 88. 17.
t Vede 1 Sun.
lan. 7. 11.
6
9. 21.
x Fac. 18. 3, 5.
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plecaţii pe genunchi, ca să bee apă. Şi 7
lehova dise luî Ghedeonu : d Cu cei trei sute
de bărbaţi, cari aii liiichitu, voiu mentui
pre voî, şi voiu da in mâna ta pre Madia
niţî; erii totu cela-l-altii poporu să mergă fie
care la loculu şeii. Şi poporulu lua in mâ- 8
nele sale merindele şi trâmbiţele; şi pre
toţi ceî-l-alţî bărbaţi aî luî Israelu elu 'î
lăsa pre fie-care la cortulii şeii, şi ţinu pre
cei trei sute de bărbaţi. Şi tabera Madia
niţilorii 'î era joşii, in vale.
Şi in aceeaşi ' nopte lehova dise cătră 9
d'însulu: Scolă-te, coboră-te in tabără, că
eii -A i ii ii dat'o in mâna ta! Şi dacă te temi 10
a te coborî singurii, coboră-te tu cu Pura
servulu teii in tabără. Şi tu vei 'audi ce 11
vorbescii eî; şi apoi manele tale se voru
întări ca să mergi asupra taberei. Şi elu
şi servulu şeii Pura se coboriră până la ânteîa strajă a taberei. Şi Madianiţii şi Ama- 12
lekiţiî şi 9toţî fiii resărituluî jăceau in vale,
mulţi ca locustele, şi cămilele lorii eraunenumerate, ca nesipulu pe ţermulu măreî
de multe. Şi Ghedeonu veni, şi ecce, unulu 1 3
spunea altuia unii visii, dicendu: fiece amu
învingerea luî Ghedeonă asupra Madianiţilorii. visaţii visu, şi ecce o pane de ordii se roIstoria sa de pe urină.
stogolia prin tabera Madianiţilorii, şi ea veni
7 C* I ° lerubaalu, adecă Ghedeonu, şi toţii po- până la cortu, şi lovindu-lu, cădu, şi-lii re^5 porulu ce era cu d'însulu, sculându-se sturnâ cu susulu in josu, şi cortulîi cădu. Şi
de dcmâneţă, tăberârâ la fontâna Harodii, cela-1-altu respunse, dicendu: Acesta nu este 14
aşa că tabăra Madianiţilorii era luî spre decâtu sabia luî Ghedeonu, fiîulu luî loaşu,
2 medă-nopte, cătră colina More; in vale. Şi bărbatu alu luî Israelu; Dumnedeu a daţii
lehova dise luî Ghedeonu : Cu tine pre mulţii in mâna luî pre Madianiţî şi totă tabera.
poporii este, ca să dau eii pre Madianiţî Şi câudn Ghedeonu audi spunerea visului şi 15
in manele lorii; ca nu Israelu 6să se laude însemnarea luî, elii se prosternu, şi se inin contră-mî, dicendu: Mâna mea m'a men- torse in tabera luî Israelu, şi dise: Sculaţi-ve,
3 tuitu. Şi acumu prochîămă iu audulu po că lehova a datn in manele vostre tabera
porului, dicendu : c Cine este fricoşii şi se Madianiţilorii. Şi elii împărţi pre cei trei 16
teme, acela să se întorcă şi să plece de la sute de bărbaţi in trei cete, şi dădu fie
muntele Galaadii. Şi aşa se iutorseră din căruia in mână trîmbiţî şi ulcîore deşerte,
poporu duoe-decî şi diioe de mii; şi dece şi făclii in ulcîore. Şi elu dise cătră d'înşiî: 17
mii au remasu.
ceea ce veţi vede că făcu, aceea să faceţi şi
4
Şi lehova dise luî Ghedeonu: Poporulu voî. fiece, eii me voiu duce la capetulu ta
încă toţii este pre multu, coboră-î la apă, şi berei, şi cumu voiii face eu, aşa să faceţi voî.
eii ţi-i voiu alege acolo ; şi despre cari °ţî De voiii suna in trîmbiţî eu şi toţi cari 18
voiu dice: Acesta să mergă cu tine, acela sunt cu mine, să sunaţi de aseminea şi voî
va merge cu tine; şi toţii acela de care din trîmbiţî iinprejurulu intregeî tabere, şi
voiu dice cătră tine: Acesta să nu mergă să diceţî: A luî lehova şi a luî Ghedeonu.
3 cu tine, acela nu va merge. Şi elii pogorî
Şi Ghedeonu şi suta de bărbaţi ce erau 19
poporulu la apă; şi lehova dise luî Ghedeouii: cu d'îusulu veniră la capetulu taberei, la
Toţii însulii ce va linchi cu limba sa din inceputulii străjeî a diioa (de abia aşedaapă, dupre cumu linchesce cânele, pre acela seră păzitorii), şi sunară din trîmbiţî, şi sfăridă-lu de o parte, cumu şi pre acela, care mară ulcîorele din manele lorii: Atuncea cetele 20
6 se va pleca pe genunchii seî ca să bee. Si tote trei sunară in trîmbiţî, sfârimară ulcîorele,
a foştii numerulu acelora cari linchîau in apucară in mâna stângă făcliele şi in mâna
manele lorii, punendu-le la gură, trei sute. dreptă, trîmbiţele, spre a suna; şi strigară:
de bărbaţii; şi totă rămăşiţa poporului s'a Sabia luî lehova şi a luî GhedeoniL Şi eî 21

luî lehova intări pre Ghedeonu, şi elii ' suna
din trîmbiţă, şi chiămâ pre Abiezereî spre
35 a-lu urma. Şi trămese soli prin totu Mâ
nase, şi acesta încă fu chîămatu spre a-lu
urma; şi trâmese soli in Asseru, Zabulonu
şi Neftali, şi eî se suiră spre iutimpinarea
lorii.
36
Şi Ghedeouii dise cătră Dumnedeu : Dacă
tu prin mâna mea vei mentui pre Israelu,
37 dupre cumu aî disii : m fiece, eii voiii pune
unu valu de lână in aria; dacă va fi rouă
numai pe valii, şi pe toţii pămentulu va
ji uscaţii, voiii cunosce că tu vei mentui
pre Israelu prin mâna mea, precumu aî
38 disu. Şi a foştii aşa: cându elu se scula
demâueţâ, strînse valulu, şi storse roîia din
39 valu, o cupă plină de apă. Şi Ghedeonu
dise cătră Dumnedeu : " Să nu se aprindă
mânia ta contra mea, ca să mai vorbescii o
dată: liogu-te, ca să mai cercii o dată cu
valulu. Rogu-te, să fie uscăciune numai pe
40 valu, şi pe totu pămentulu să fie rouă. Şi
Dumnedeu făcu aşa in uoptea aceea, şi
uscăcîuuo a foştii numai pe valii, şi pe totu
pămentulu a fostu rouă.

i Num. 10. 3.
Cap. 3. 27.
m Vede Exod. 4.

3. 4, 6, 7.
n Fac. 18. 38.

Capuli 7.
a Cap. 6. 31.
6 Daut 8. 17.

I»a. 10. 13.
1 Cor. 1. «9.
8 Cor. i . 7.

c Deut. 80. 8.
d 1 Şam. 14. 6.
e Fac. 46. 8, 3.

f Vers. 18, 14,
15. VedoFac.
84. 14.

10.
1 Şam. 14. 9,
10.

g Cap. 6. 5, 33.
& 8. 10.

CAP. 7, 8.
* stăteau fie-care la loculu seu imprejurulu
taberei, 'şi totă tabăra alerga, strigândii şi
22 fugindu. Şi J sunândii eî in cele trei sute de
trimbiţî, * lehova întorse * sabia unuia contra
altuia in totă tabăra. Şi totă tabăra fugi
până la Betu-Şitta cătră Ţereratu, până la
hotarulu de Abelu-Mehola, lungă Tabbatîi.
23
Şi bărbaţii lui Israelu se adunară din
Neftali, din Asseru şi din totu Mânase, şi
24 urmăriră pre Madianiţî; Şi Ghedeonu trămese soli in toţii m muntele lui Efraimii, di
cendu: Pogorîţi-ve spre intimpinarea Ma
dianiţiloru, şi luaţi-li lorii apa până la BetuBara şi lordanu. Şi se adunară toţi băr
baţii lui Efraimu, şi li " luară apă până la
25 "Betu-Bara şi lordanu. Şi eî prinseră *duoî
domni ai Madianiţiloru, pre Orebu şi pre
Zeebii, şi uciseră pre Orebu la « stânca Orebu,
şi pre Zeebii 'Iii uciseră la tesculu Zeebu,
şi urmăriră pre Madianiţî. Şi aduseră ca
petele lui Orebu şi lui Zeebii la Ghedeonu,
r d'incolo de lordanu.
8 O I ° bărbaţii lui Efraimu diseră cătră d'însulu:
O De ce nî-aî lăcutu noiiî acesta, că nu
ne-aî chîămatu pre noî, cândii te-aî duşii
spre a te lupta cu Madianiţî? Şi eî se cer2 taîi cu d'însulu cu tăria. Şi elu li respunse:
Ce amu făcuţii eii pe lungă voi? au nu este
mai bună bobiţătură din Efraimu decâtu
3 culesulu din Abi-Ezeru ? * Dumnedeu a daţii
in manele vostre pre domnii Madiauuluî,
pre Orebii şi pre Zeebu; şi ce amu pututu
eii face pe lungă voi V Şi c mânia lorii se po
toli deasupra lui, cândii elii a disii cuventulu acestei.
4
Şi Ghedeonu veni la lordanu, şi-te trecu
elu şi cei trei sute de bărbaţi cari erau cu
d'insulîi, obosiţi şi urmărindu pre neamicii.
5 Şi elu dise cătră bărbaţii din d Succotu :
Daţi, rogu-vă, pânî poporului, care mă urmeză, că eî sunt obosiţi; şi eu voiii urmări
pre Zebahu şi pre Ţalmunna, regii Madia6 nuluî. Şi mai marii Succotuluî diseră : ' Ze
bahu şi Ţalmunna sunt deja in mâna ta,
7 ca J să dămii oştirei tale pane V Şi Ghedeonu
respunse : In adeverii ! cându lehova va da
pre Zebahu şi pre Ţalmunua in mâna mea,
* atuncea Voiu scărpina corpurile vostre cu
8 spinii pustiîuluî şi cu ciuline. Şi de acolo
elii se sui h la Penuelu, şi vorbi cătră d'înşiî
toţii aşa: şi bărbaţii din Penuelu 'î respunseră, dupre cumii aii respunsii bărbaţii
9 din Succotu. Şi elii vorbi de asemenea bărbaţilorii din Penuelu, dicendu: De 'mă voiu
A E«od. 14. 13, |

7.
t Pa. 83. 9.
(sa. 9. 4.
l 1 Şam. 14. 20.
2 Crem. 20. 23.
a>.
m Cap. 3. 27.
Vede 1 Cor. 4. n Cap. 3. 28.

U.

ZCrou.20. 17.
i S Keg. 1. 1.
j lot. 6. 4, 16,

o loan 1. 28.
p Cap. 8. 3.
P». 83. 11.
q Isa. 10. 28.
r Cap. 8. 4.

Capitlu 8.
|
a Vodo Cap. 12.
1.
2 Şam. 19. 41.
b Cap. 7. 24, 25.
Filp. 2. 3.

i Prov. 15. 1.
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întorce in pace, J voiii derîma tumulii acesta.
Eru Zebahu şi Ţalmunna erau in Karkoru,
şi taberele lorii cu d'înşiî, ca la cincî-spreţlece mii, toţi câţi aii rămaşii din * totă ta
băra fiiloru resăritului ; că cei căduţî erau
0 sută duoă-decî de mii bărbaţi, ce» scoteau
sabia. Şi Ghedeonu se sui prin calea celorii
ce locuiau in corturi, spre resăritii de la
1 Noba şi logbeha, şi bătu tabăra, tabăra fiindu
111 fără de grijă. Şi Zebahu şi Ţalmuna fugîau;
şi elii 'î urmări, şi " prinse pre cei diioî regi
ai Madianuluî, pre Zebahu şi pre Ţalmunna,
şi totă tabăra o spăîmentâ!
Şi Ghedeouu, h'îulu lui loaşii, se intorse
de la resbelii mai 'nainte de resăritulu soreluî ; Şi prindendii pre unii copilu alii barbaţilorii din Succotu 'Iii întreba, şi elii 'î
scrise pre mai marii Succotuluî şi pre bă
trânii şei: şepte-decî şi şepte de bărbaţi.
Şi venindii la bărbaţii din Succotu, dise: Ecce
Zebahu şi Ţalmunna, pentru cari ° m'aţî in
sultaţii, dicendu: Zebahu şi Ţalmunna sunt
eî deja in mâna ta, ca să dămii obosiţiloru
tei bărbaţi pane? p Şi elu lua pre bătrânii ceţaţei, spinii pustiîuluî şi ciuline, şi pedepsi cu
ele pre bărbaţii Succotuluî. «Tumulii din Penuelu 'Iii rderîmâ, şi pre bătrânii cetâţeî 'î ucise.
Şi elii dise cătră Zebahu şi cătră Talmunna: Cumii erau bărbaţii pre cari î-aţî
ucişii la * Taborii ? Şi eî respunseră : Ca tine,
aşa erau eî, fie-care seinena cu fiii unui
rege. Şi diee elii : Fraţii mei erau, fiii mumei
mele; viu este lehova, de î-aţî fi lăsaţii in
vietăj eii nu v'asu ucide pre voi. Şi elu
dise âîîleiu-născutuluî şeii leteru: " Scolă-te,
ucide-î ! Dară copilulu nu scose sabia sa, că
se temea, că era încă copilu. Şi Zebahu
şi cu Ţalmunna diseră: Scolă-te tu, şi te
aruncă asupra nostră; că cumii este bărbatulu, aşa este puterea lui. Şi Ghedeonu se
scula, şi ' ucise pre Zebahu şi pre Ţalmunna,
şi lua colanele ce erau la grumazii că
mileloru.
Şi bărbaţii lui Israelu diseră lui Ghedeonu: Domnesce asupra nostră, .tu şi fiiulu
teii, precumu şi ii m l u fiîuluî teii, pentru-că tu
ne-aî mentuitii din mâna Madianiţiloru. Şi
Ghedeonu li dise: Nu voiii domni eii asupra
vostră, şi nici fiîulu meii va domni asupra
vostră ; u lehova va domni asupra vostră. Şi
Ghedeonu dise cătră d'înşiî: Vî voiii face o
cerere: daţi-mî fie-care cerceii de naşii aî
prădeî sale (că cercei de aurii aveaii eî, * căci
Ismaeliţî erau). Şi eî respunseră: Dămii! Şi
,j Fac. 33. 17.
h
P». 60. 6.
e Vede 1 Rog. i
j
20. 11.
/ Vodo 1 Şam. k
l
25. H.
g Vers. 16.
m

Fac. 32. 30. l 1 Thea 5. 3.
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eî întinseră o maptiă, şi aruncară acolo fie26 care cerceii de naşii ai prădeî sale. Şi cer
ceii de naşii, ceî de aurii, pre cari elii 'î ceru,
trăgeau o mie şepte sute de sicii de auru,
afară de colanele şi cerceii de mărgăritarii
şi vestmintele de purpurii pre cari regii Madianuluî le aveau, şi afaiă de lanţurile de
27 gutu ce erau pe grumazii cămilelorîi lorii. Şi
Ghedeonu x făcu din acestea unii efodu, şi-lii
puse in cetatea sa, » in Ofra ; şi totu Israelulu
* desfrenâ după d'însulu acolo, şi fu luî Ghe
deonu şi casei sale "cursă.
28
Aşa fură Madianiţiî umiliţi înaintea fiiloru
luî Israelu, şi nu mai rădicară capulu lorii ;
*şi pămentulu avu repausu patru-decî de ani
29 in timpulii luî Ghedeonu. Şi lerubaalu, nîulu
30 luî loaşu, se duse, şi locui in casa luî. Şi
Ghedeonu avu * şepte-decî de fii eşiţî din cop31 sele sale, că avea femei multe. dŞi concu
bina luî ce era in Şechemu încă si ea 'î
născu unu fiiu, şi elu 'î dădu numele Abi32 melechu. Şi Ghedeonu, li iul u luî loaşii, muri
"in o betrâneţă fericită, şi fu înimormentatu
in mormentulu luî loaşu, părintele seu, -^in
Ofra Abiezereiloru.
Fără-de-legile lui Abimelechii,; înălţarea, căderea
fi mortea lut.

33

Şi ^după ce Ghedeonu muri, fiii luî Israelu
se intorseră eră-şî, şi A desfrânară după Baalî,
şi-şî * făcură lorii deu pre Baalu-Beritu.
34 Şi fiii luî Israelu i nu-şî mai amintiră de lehova Dumnedeulii loru, care î-a scăpatu din
mâna neamiciloru loru din juru imprejuru.
35 * Şi nu arătară iubire casei luî lerubaaluGhedeonii, dupre totă bunătatea pre care
elu a arătat'o luî Israelu.
9 /^Ă Abimelechii, fiîulii luî lerubaalu, se
\JL duse la Şechemu, la ° fraţii mumei sale,
şi vorbi câtră d'înşiî şi cătră totu nemulu
2 casei părintelui mumei sale, dicendii : Vor
biţi, rogu-ve, la urechiele tuturora, locuitoriloru Şecheinuluî: Ce este mai bine pentru
voi : Să domnescă presto voi * şepte-decî de
bărbaţi, toţi fiii luî lerubaalu, seu să dom
nescă preste voi unu singurii bărbaţii? şi amintiţi-ve, că c osulu vostru şi carnea vostră
3 sunt cii. Şi fraţii mumei sale vorbiră de d'în
sulu in urechîele tuturoru locuitoriloru din Şe
chemu tote cuvintele aceste, şi anima loru se
pleca spre Abimelechu; că diseră: Acesta este
4 d fratele nostru. Şi-î dădură şepte-decî de sicK
de argintii din templulii luî e Baalu-Beritu,
şi cu eî tocmi Abimelechu omeni •''fără căpez
y
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a
t
c
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c
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teiu şi stricaţi, cari urmară după d'însulu.
Şi elu veni in casa părintelui şeii *la Ofra,
şi h ucise pre fraţii şei, pre fiii luî lerubaalu,
şepte-decî de bărbaţi, pe o singură petră:
remânendii numai lotamu, mai miculu tiiV.
alu luî lerubaalu; că s'a ascunşii.
Şi toţi locuitorii Şechemuluî se adunară, şi
toţii Betu-Millo, şi eî se duseră, şi făcură
pre Abimelechu rege la stejarulu monumen
talii, celu din Şechemu. Şi se spuse acesta
luî lotamu, care ducendu-se stătu in verfulu
•muntelui Gherizimu; şi redicându-şî vocea
lui, striga, dicendu cătră d'înşiî: Ascultaţi-mă,
locuitori ai Şechemuluî, şi Dumnedeii vă va
asculta pre voi : i Arborii se duseră ca să
ungă unu rege preste d'înşiî, şi diseră cătră
olivu : * Domnesce preste noi ! Şi olivulu li
dise : Părăsi-voiii eu grăsimea mea, *cu care
Dumnedeii şi omenii se onoreză, şi duceme-voiu, spre a domni preste arbori? Şi
arborii diseră cătră smochina: Mergi tu,
domnesce preste noi! Şi smochinulu li dise:
Părăsi-voiii dulceţa mea şi fruptulu meii
celu bunii, şi duce-mă-voiii spre a domni
preste arbori? Şi arborii diseră cătră via:
Mergi tu, domnesce preste noi! Şi via li
dise : Părăsi-voiii mustulu meu, m care veselesce pre Dumnedeii şi pre omeni, şi ducemă-voiu spre a domni preste arbori? Şi
toţi arborii diseră cătră spinii: Mergi tu,
domnesce preste noi! Şi spinulii dise arboriloru: Dacă intru adeverii voi mă un
geţi pre mine rege asupra vostră, veniţi,
adâpostiţi-ve suptu "umbra mea; eru ele nu,
"focii să esă din spini, şi să mistue p ce
drii Libanului. Şi acumu, dacă voi in adeveru şi in întregime aţi făcuţii acesta,
punendu pre Abimelechu rege, şi dacă voi
aţi lucraţii bine cu lerubaalu şi cu casa sa,
şi dacă î-aţî făcuţii luî » dupre vrednicia mâneloru sale; (Că părintele meu s'a luptatu
pentru voi, şi n'a cruţată viiţa sa, şi v'a
scăpatu din mâna Madianiţiloru ; r Dară voi
v'aţî sculatu astă-dî asupra casei părintelui
meu, şi aţi ucişii pre fiii seî, şepte-decî de
inşi pe o singură petră, şi aţi făcuţii pre
Abimelechii, fiiu alu servei sale, rege preste
locuitorii Şechemuluî, pentru-că este fratele
vostru); Dacă in adeverii şi in întregime
aţi lucraţii cu lerubaalu şi cu casa sa in
acesta di, ' bucuraţi-ve de Abimelechu, şi
elu să se bucure de voi ! Brii de nu, ' focii
să esă din Abimelechu şi să mistue pre lo
cuitorii Şechemuluî şi pre Betu-Millo, şi focii
g Cap. 6. 24.
14. 9.
o Vers. 20.
h 2Keg. 11.1, *. k Cap. 8. 29, 23.
Num. 21. 28.
Ezec. 19. 14.
i Deut. 11. 29. l Ps. 104. 15.
m Pa. 104. 15.
p 2 Reg. 14. 9.
& 27. ÎS.
los. 8. 33.
n Isa. 30. 2.
Ps. 104. 16.
loan 4. 20.
Iu. 2. 13. &
Dan. 4. 19.
37.
M.
/ Vede 8 Reg.
Oeea U. 7.

10
11
12
13
14
15

16

17
18

19
20

Ezec. 31. S.
q Cap. 8. 35.
r Vor». 5, 6.
. laa. 8. 6.
Filp. 3. 3.
< Vers. 15, 56,
57.
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CAP. 9.

21
22
23
24

25

26
27

28

29

30
31

32
33

34
35

36

să esa din locuitorii Şechemului şi din BetiiMillo, şi să mistui- pre Abimelechu.
Şi lotamu se dădu in laturi, şi fugi, şi
se duse la " Beeru, şi şedu acolo de frica lui
Abimelechu, fratele seu!
Şi Abimelechu domni presto Israelu trei
anî. Atuncea "Dumnedeutrămesespiritu răii
intre Abimelechu şi intre locuitorii Şechemu
lui', şi locuitorii Şechemului x furănecredincîoşî
luî Abimelechu; '-'Pentru ca crudimea a relata
celoru şepte-decî fiî ai luî lerubaalu, şi sân
gele lorii să cadă asupra luî Abimelechu
fratele lorii, care î-a ucişii, şi asupra locuitoriloru Şechemuluî, cari întăriră manele sale
spre a ucide pre fraţii seî. Şi locuitorii Şe
chemuluî 'î puseră pândaşî pe vârfurile munţiloru, prădându pre toţi cei ce treceau pe
cale pe lungă eî. Şi se spuse acesta luî
Abimelechu. Şi veni Gaalii, fiîulu luî Ebedu,
cu fraţii seî, şi trecură la Şechemu, şi locuitoriî Şechemuluî i se incredură. Şi eî eşiră,
la câmpu, şi culeseră viele lorii, şi călcură,
se veseliră, intrară in * casa Dumnedeuluî
lorii, şi mâncară şi beură, şi blăstemară
pre Abimelechu. Şi Gaalii, fiîulu luî Ebedu,
dise: "Cine este Abimelechu, şi cine Şechemu,
ca să-î servimu? Aii nu este du fiîulu luî
lerubaalu, şi Zebulu căpitenia sa? Serviţi
bărbaţiloru lui 'Hamoru părintele luî Şe
chemu, că pentru-ce amu servi acestuia?
O, c de s'aru da acestu poporu in mâna mea,
eu aşi alunga pre Abimelechu ! Şi elu dise
luî Abimelechu: Immulţesce oştea ta, sieşi!
Şi Zebulu, căpitenia cetăţeî, audi cuvin
tele luî Gaalii, fiîulu luî Ebedu, şi mânia
lui se aprinse; Şi elu trămese intru ascunşii
soli la Abimelechu, diceudii: Ecce! Gaalu,
fiiulii luî Ebedu, şi fraţii seî aii veniţii la
Şechemu, şi ecce eî întărită cetatea asupra
ta. Şi acumu scolă-te de cu nopte, tu şi
poporalii care exte cu tine, şi pândesce la
câmpu. Şi demâueţă, la resăritulu soreluî,
scolă-te, şi lăţesce-te asupra cetăţeî ; şi ecce,
elii şi poporalii care este cu d'însulu vorii
eşi in contrâ-ţî, şi tu vei face cu d'însulu
câte va pute mâna ta.
Şi se sculară de cu nopte Abimelechu şi
totâ poporulu ce era cu d'însulu, şi puseră
de pândă contra Şechemuluî patru cete. Şi
Gaalu, fiîulu luî Ebedu, eşi, şi stătu la in
trarea portei cetăţeî; şi Abimelechu cu toţii
poporulu ce era cu d'însulu se scula de la
pândă. Şi cându Gaalii vedu poporala, dise
luî Zebulu: Eccă, poporulu se cobora din
verfurile munţilorii; eru Zebulu 'J respunse:
Tu vedî umbra munţiloru, şi fi w pare că

o t Sun. 20. 14.
t< l Şam. 16.14.
& 18. 9. 10.
\ - i- l Rog.

19.15. & 22.82.
iCron. 10. 15.
k 18. 19, etc.
l - 1 19. «, 14.

x Im. 33. 1.
y l Reg. 3. 32.
Est. 9. 25.
Pn. 7. 16.

Mat. 23. 35,36.
i Vers. 4.
l Şam. 25. 10.
l Reg. 12. 16.

sunt omeni. Şi Gaalu mai dise: Ecce, poporulu se cobora de pe înălţimea ţereî: (o
cetă venîa pe calea Stejarului Gîcitoriloru.)
Şi Zebulu ţlise cătră d'însulu: Unde e acumu gura ta, cu care d diceaî : Cine e Abi
melechu, ca sâ-î servimu? Nu este acesta
poporulu, pre care l'aî despreţuitu; eşî acumii, rogu-te, şi te luptă cu elu. Şi Gaalu
eşi in fruntea locuitoriloru Şechemuluî, şi se
lupta cu Abimelechu. Şi Abimelechu 'Iii
goni, şi elii fugi de d'inaintea luî, şi mulţi
cădură ucişi până la intrarea in portă. Şi
Abimelechu se opri in Arama, şi Zebulu
respinse pre Gaalii şi pre fraţii seî, de nu
remaseră in Şechemu.
Şi a duoa di poporulu eşi la câmpu, şi
se spuse acesta luî Abimelechu. Şi elu lua
poporulu, şi-lii irnpărţi in trei cete, şi şedu
de pândă la câmpu; şi privindu, ecce popo
rulu eşia din cetate! şi elu se scula asu
pra lorii, şi-î bătu. Că Abimelechu şi cetele ce erau cu d'însulu se lăţiră, şi statură
la intrarea in porta cetăţeî; şi duoe cete
se lăţiră asupra tuturora celoru ce erau
in câmpia, şi-î bătură. Şi Abimelechu bătu
cetatea totă diua aceea, * lua cetatea, şi ucise
pre poporulu ce era intr'insa, ^sfărimâ ce
tatea, şi o preserâ cu sare.
Şi locuitorii turnului Şechemuluî audindu
de acesta, merseră in întăntura templului » deuluî Beritu. Şi se spuse luî Abimelechu, că
toţî locuitorii turnului Şechemuluî s'aii adu
naţii. Şi Abimelechu se sui pe muntele * Talmonu, elu şi toţii poporalii ce era cu d'însulu,
şi Abimelechu lua in mâna sa o secure,
şi tăîâ o ramură de arbore, o rădica, şi o
puse pe umerulu şeii, şi ţlise cătrâ toţii
poporulu ce era cu d'însulu: Ceea ce ve
deţi că facii eii, grabnică faceţi ca mine.
Şi toţii poporulu tăîâ fie-care ramura sa,
şi merseră după Abimelechu, şi le puseră pe
întăritură, aprindendu deasupra lorii întăn
tura cu focii. Aşa muriră toţî bărbaţii tur
nului Şechemuluî, ca la o mia de bărbaţi
şi de femei.
Şi Abimelechu se duse la Tebeţu, împresura Tebeţulii, şi-lii lua. Şi unii turnu
tare era in medîloculu cetăţeî, şi fugiră acolo toţî bărbaţii şi femeele, toţî locuitorii
cetăţeî, incuîeră portele după eî, şi se suiră
pe acoperimentulu turnului. Şi Abimelechu
veni până la turnii, 'Iu bătu, şi se apropia
până la intrarea in turnu, spre a-lu arde
cu focii. Eru o femeă ' arunca o petră de
rîşniţă pe capulii luî Abimelechu, şi-î sfărimâ crescetulii. Şi i elii in dată chînmâ la
6 Fac. 34. 2, 6. l « Vera. 20.
e 2 Şam. 15. 4. / Deut. 29. 23.
d Vers. S8, (29.
l Reg. l». 25.

2 !,-.•- 3. 25.
Cap. 8 33.
Pi. 68. 14.
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sine pre servulu, care purta armele sale,
şi-î dise: Scote sabia ta, şi omore-mă, ca
să nu dică de mine: O femeă l'a ucisu. Şi
55 servulu seu 'Iii străpunse, şi elu muri. Şi
bărbaţii lui Israelu vedendu că Abimelechu
a muntu, se duseră fie-care la loculii seu.
56
* Astîi-felu Dumnedeu resplăti lui Abime
lechu reutatea, ce făcuse părintelui şeii, uci57 gendu pre ceî şepte-decî de fraţi aî seî, Şi
totă răutatea bărbaţiloru Şechemuluî Dum
nedeu a intors'o asupra capeteloru lorii;
astu-felii * blăstemulii lui lotamu, fiîulu lui
lerubaalu, veni asupra lorii.
Tola şi lairu, judecători.

10 OI "se scula după Abimelechu, ca sămentue
O Pre Israelu, Tola, fiîulu lui Puahu, fiîulu
lui Dodo, bărbaţii din Isacharu, şi elu lo2 cuîa in Şamiru, in muntele luî Efraimu. Şi
judeca pre Israelu diioă-decî şi trei de anî;
şi muri, şi se immormentâ in Şamiru.
3
După d'ÎQSulu se scula lairu, Galaadenulu, şi judeca pre Israelu duoe-^ecî şi diioî
4 de anî. Şi elu avu trei-decî de fii, cari 6incălecaii pe treî-decî de mânzî, şi cari aveau
treî-decî de cetăţi, c ce ee numescu până in
diua de astă-di satele luî lairu, şi sunt in
5 pămentulu Galaadu. Şi lairu muri, şi se
immorme'ntâ in Camonu.
Filistenii .şt Ammonifiî apesă pre IsraelV, ; Domnulă 'Iii miluesce după pocăinţa sa.

6

7
8

9

10
11

Şi d fiiî luî Israelu eră-şî făcură rele in ochii luî lehova, « servindu Baaliloru, Astarteeloru, f deiloru Siriei, deiloru » Sidonuluî,
deiloru Moabuluî, deiloru fiiloru luî Animonu
şi deiloru Filistenilorii, şi părăsiră pre lehova,
şi nu serviră luî. Şi se aprinse mânia luî
lehova asupra luî Israelu, şi elu 'î ''vendu
in mâna Filisteniloru şi in mâna fiiloru luî
Ammonu. Şi ei impilară şi apesară pre fiiî
luî Israelu in timpulii acela optu-spre-dece
anî, pre toţi fiiî luî Israelu ce erau d'incolo
de lordanii, in pămentulu Amoreuluî, care
este in Galaadu. Şi fiii luî Ammonu tre
cură lordanulu, spre a se lupta şi cu Iuda
şi cu Beuiaminu şi cu casa luî Efraimu; şi
Israelu era strîmtoritii forte.
'Şi fiiî luî Israelu strigară cătră lehova,
dicendii: Pecătuit'amu ţie, că amu părăsita
pre Dumnedeulu nostru, şi amii serviţii Baalilorii. Şi lehova dise cătră fiiî luî Israelu: Au nu v'amii mentuitu i de Egipteni,
*de Amoreî, {de fiiî luî Ammonu mşi de Fi

k Vers. 24.
Iov. 31. 3.
Pi. 94. 23.
Prov. 5. 23.
I Vers. 20.
Oapulă 10.
a Cap. 2. 16.

b Cap. 5. 10. &
12. U.
c Dent. 3. U.
d Cap. 2. 11. &
3. 7. & 4. 1.
&6.1. &13.1.
e Cap. 2. 13.
/ Cap. i. 12.

g IReg. 11.33. l Cap. 3. 12, 13.
P». 106. 36.
m Cap. 3. 31.
A Cap. 2. 14.
n Cap. 5. 19.
1 Şam. 12. 9. o Cap. 6. 3.
i 1 Şam. 12. 10. p P». 108. 42,
i B«od. 14. 30.
43.
k Num. 21. 21, q Dent. 32. 15.
U, K.

listeni? " Şi Sidpnieniî ° şi Amalekiţiî şi Mă- 12
oniţiî f v'aii impilatii pre voî, şi aţî strigaţii
cătră mine, şi v'amu mentuitii din mâna
loru. «Dară voî m'aţî părăsiţii, şi aţî servită 13
altoru deî ; de aceea maî mulţii nu ve voiu
mentui. Mergeţi şi r strigaţi la deiî, pre 14
cari î-aţî alesu voiiî, eî să ve mentue in
timpulii strîmtorîreî vostre. Şi fiiî luî 1-15
sraelu diseră luî lehova: Pecătuit'amu, " fâ-ni
dupre cumii este bine in ochii tei; numai
câtu, rugămu-te, scapă-ne, astă-di. 'Şi eî 16
depărtară pre deiî ceî străini din medîloculu lorii, şi serviră luî lehova; şi "sufletulu luî nu maî răbda suferinţele luî Israelu.
Şi fiiî luî Ammonu se adunară, şi tăbe- 17
rară in Galaadu; şi fiiî luî Israelu se adu
nară şi tăberâră in " Miţpe. Şi poporulii fi 18
maî marii Galaaduluî Diseră umilii cătră
altulii : Care va fi bărbatulii ce va incepe a
se lupta cu fiiî luî Ammonu? Elu va zficapulu tuturoru locuitoriloru Galaaduluî.
leftae invinge pre Ammonifi; votulu seu fi istoria
sa de pe urmă.

SI ° leftae, Galaadenulii, era 'vitesu; şi elii
era fiîulu unei miretrice; şi Galaadu a
născutu pre leftae. Şi femea luî Galaadu
î-a născutu luî fii ; şi cându fiiî luî Galaadu
crescură, eî isgoniră pre leftae, dicendu-î:
Nu vei ave moscenire in casa părintelui no
stru, că tu escî fiîulu unei alte femei. Şi
leftae fugi de d'inaintea fraţilorii seî, şi locuia
in pămentulu Tobu. Şi se adunară la leftae
omeni c fără căpeteiu, şi eşîaii cu d'însulii.
Şi după câtu-va timpii se luptară fiiî
luî Ammonu cu Israelu. Şi cândii fiiî lui
Ammonu se luptară cu Israelii, bătrânii
Galaaduluî se duseră, spre a lua pre leftae
din pămentulu Tobu. Şi eî diseră luî leftae :
Vino, şi fiî căpitenia nostră, ca să ne luptămu cu fiiî luî Ammonu. Şi leftae dise
betrâuiloru Galaaduluî : Ore d nu m'aţî urîtii,
şi nu m'aţî isgonitii din casa părintelui meii;
pentru-ce decî veniţi acumii la mine, cândii
sunteţi in nevoia V ' Şi bătrânii Galaaduluî
diseră luî leftae: Tocmai de aceea -^ne-amu
întorşii la tine, ca să mergî cu noi, şi să
te lupţi cu fiiî luî Ammonu, şi să fii a capu
noiiî şi tuturoru locuitoriloru Galaaduluî.
gi leftae respunse bătrânilorii Galaaduluî:
acă voî mă aduceţi înapoi, ca să mă bătu
cu fiiî luî Ammonu, şi lehova de-î va da in
manele mele, fi-voiu eii capulu vostru? Şi
bătrânii Galaaduluî diseră luî leftae: h lehova
Ier. 2. 13.
r Deut. 32. 37,
38.
2 Rog. 3. 13.
Ier. 2. 28.
.. 1 Şam. 3. 18.
2 Şam. 15.26.

t 2 Cron. 7. 14.
& 15. 8.
lor. 18. 7. 8.
u Ps. 106. 44, 45.
Isa. 63. 8.
v Pac. 31. 49.
Cap. 11. 11,29.

x Cap. 11. 8, 11.
CaptUu 11.
a Ebr. 11. 32.
b Cap. 6. 12.
2 Beg. 5. 1.
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5
6
7

8
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o Cap. 9. 4.
1 Şam. 22. 2
Pac. *6. 27.
Cap. 10. 18.
Luc. 17. 4.
Cap. 10. 18.
Ier. 42. 5.
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CAP. 11.
să fie mărturii intre noi, daca" nu vomu
1 1 face dupre cuventulu teu. Şi leftae se duse
cu bătrânii Galaaduluî, şi poporulu 'Iu puse
•capii şi căpiteniă preste d'însulu: şi leftae
vorbi tote cuvintele sale •*' înaintea lui lehova
in Miţpe.
12
Şi leftae trămese soli la regele fiiloru
lui Ammonu, dicendii: Ce este intre mine şi
intre tine, că tu aî veniţii la mine, spre a
13 face resbelii in pămeutulii meu? Şi regele
fiiloru lui Ammonu respuuse trămeşiloru lui
leftae: * Pentru- că Israelu a luaţii pămeu
tulii meu, cândii a eşitu din Egiptii, de la
Arnonii până la !Iabboku şi până la lordanu; şi acumu înapoiţi-wi-lu cu pace.
14
Şi leftae trămese eră-şî soli la regele
15 fiiloru lui Ammonu, Şi dise cătră d'însulu:
Aşa dice leftae: "• Israelii n'a luaţii pămen
tulu Moabuluî nici pămentulii fiiloru lui Am16 monii. Căci cândii a eşitii Israelii din Egiptii, " merse elii in pustiiii la Marea Roşia ;
17 şi ° sosindii la Kadeşii, p Trămese Israelii soli
la regele Edomului, dicendii: Rogu-te, să
trecu prin pămentulii teii! «Dară regole^Edomuluî n'a voiţii să audă; şi a trămesu la
regele Moabuluî, şi nici elii n'a voiţii. Deci
1 8 Israelu r remase in Kadeşu. Atuncea âmb 'tndi>
prin pustiiu, ' ocoli pămentulii Edomului şi
pămentulii Moabuluî; şi 'sosindii in partea
despre resăritulii pământului Moabuluî, "ţăberâră d'incolo de Arnonii, dară nu veniră
in hotarulu Moabuluî; că Arnonulii era ho19 tarulu Moabuluî. Şi " Israelu trămese soli la
Sihonii regele Amoreiloru, regele Heşbonuluî; şi Israelu dise cătră d'însulu: Rugănau-te, x să trecemii prin pămentulu teu
20 până laloculii nostru. »Şi Sihonii ueincredendu-se in Israelu, ca să trecă pămentulu
seu, aduna Sihonu toţii poporulu şeii, şi
tabăra in lahazii, şi se lupta cu Israelu.
21 Şi lehova Dumnedeulu luî Israelu dădu pre
Sihonu şi pre totu poporulu lui in mâna
luî Israelu, şi eî 'i 'bătură; şi Israelu lua
in stăpânire toţii pămentulu Amoreiloru, cari
22 lucuîau in acelu pământii. Şi eî luară in stepâuire ° toţii cuprinsulii Amoreiloru de la Arnonu până la labbokii, şi de la pustiiu până
23 la lordanu. Şi acumii, cândii lehova Dum
nedeulu luî Israelu a alungaţii pre Amoreî
de d'inaintea poporului seu Israelii, mal
24 ceri tu a-lu stepâni? Aii doră, ceea ce b Chemoşu, Dumnedeulu teu, 'ţî dă ţie de ste
pânire, aceea tu să nu stepânescî? aŞa toţii
i Ver». 8.
n Num. 14. 85. « Num.
j C»p. 10. 17.t
Deut.
Dent. 1. 40.
80. 1.
los. 5. 6.
t Num.
ISam. 10.17. o Num. 13. 86. u Num.
& 11. 16.
& 80. 1.
& 88.
k Num. 81. 24,
Deut 1. 46.
v Num.
K, K.
p Num. 80. 14.
Dent.
l Fac. 38. -'-•.
a Num.80.18,21. x Nnm.
m D-i-.i . 8. 9, 19. | r N m,. 80. 1.
Dent.

81. 4.
8. 1—8.
81. 11.
81. 13.
38.
81. 81.
8. 26.
81. 88.
8. 87. |

y Num. 81. 23.
Deut. 8. 38
z Num.81.84,85.
Dont S. 33,34.
a Deut. 8. 36.
b Nnm. 81. 89.
1 ![•••:. 11. 7.
Ier. 48. 7.
c Deut. 9. 4, 5.
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aceea ce c lehova Dumnedeulu nostru alungă
de d'inaintea nostră, aceea vomii stepâni.
Şi aii doră escl tu mai bunii decâtu rfBalakii, 25
fiîulii luî Zipporu, regele Moabuluî? Certatu-s'a elii cu Israelu, şeii luptatu-s'a cu elu?
Pe cândii Israelu locuia in «Heşbonii şi in sa- 26
tel e luî, in 'Aroeru şi in satele luî, şi in
tote cetăţile, cari sunt la ţermurile Arnonuluî, trei sute de anî, pentru-ce nu fe-aţi
eliberaţii in acelu timpii? Da, eii nu amu 27
păcătuiţii in contra ta, ci tu răii faci cu
mine, resboindu-te in contra mea. lehova
sjudecâtorulii * să judece astă-dî intre fiii luî
Israelu şi intre fiii luî Ammonu.
Dară regele fiiloru luî Ammonu nu asculta 28
cuvintele luî leftae, pre cari elu i le trămese.
Şi <spiritulii luî lehova veni asupra luî 29
leftae, şi elu trecu prin Gnlaadu şi Mânase,
şi trecu prin Miţpe din Galaadii, şi de la
Miţjje din Galaadii trecu asupra fiiloru luî
Ammonu.
Şi leftae ^făcu votu luî lehova, dicendu: 30
Dacă tu vei da in mâna mea pre fiii luî
Anr-nomi, Ceea ce va eşi din uşele casei 31
m;: le spre intimpinarea mea, cândii in pace
me voiii întorce de la fiii luî Ammouu, * va
fi a luî lehova, ' şi o voiu aduce olocaustii.
Şi leftae trecu spre fiii luî Ammonu, 32
spre a se lupta cu eî; şi lehova î-a daţii
in mâna luî. Şi elii 'î bătu de la Aroeru 33
pana la ™Minnitu duoe-decî de cetăţi, şi
până la Abelu-Cheramimii cu ucidere mare
forte. Aşa fiii luî Ammouu fură umiliţi îna
intea fiiloru luî Israelu.
Şi cândii leftae veni la " Miţpe in casa 34
luî, eccă, "fiica luî eşîa intru intimpinarea
luî cu timpane şi cu danturi; ea era unică,
elii nu avea afară de d'însa fiiii seu fiică.
Şi cândii elu o vedu, 'şî *rupse vestmintele 35
sale, şi dise: Ah! fiica mea, aduncii me lovescî şi me turburi! că eii «amii deschişii
gura mea cătră lehova, şi r nu o potii intorce. Şi ea dise căţrâ d'însulu: Părintele 36
meii! de aî deschişii gura ta cătră lehova,
sfă cu mine, cuinii a rostiţii gura ta, pentru-că ' lehova ţî-a făcuţii resbunare asu
pra neamiciloru tei, fiii luî Ammouu. Şi 37
ea dise cătră părintele ei : Fie-mî învo
ită acesta; lasă-ine diioe luni, ca să mă
ducii şi să me coborii in munţi, şi să plângu
virginitatea mea, eu şi tovărăşiţelu mele.
Şi elii dise: Du-te! şi elu o lăsa pre ea 38
duoe luni. Deci ea se duse cu tovărăşiile eî,
& 18. 18.
Ion. 3. 10.
d Num. 88. 8.
Vedo los. 24.9.
- Num. 81. 85.
/ Deut. 2. 3G.
g Fac. 18. 85.
A Fac. 16. i. &
SI. 6».

Ier. 31. 4.
1 Şam. 81. 18, l Pa. 66. 13.
Vede Lev. *7. p Fac. 37. 29,34.
15.
q Kcal. 5. 8.
i Cap. 3. 10.
11, 12.
; Fac. 88. 80.
m Ezec. 87. 17. r Num. 30. 2.
1 Şam. 1. 11. n Cap. 10. 17.
l's. 15. 4.
k Vede Lev. 87.
Eccl. 5. 4, 5.
Ver». 11.
o
io
.1.1,
15.
80.
i
Num. 30. 2.
8, 3, ele.
1 Şam. !. 11,
1 Şam. 18. 6. ( 2 Sa.n. 18. 19,
31.
28. ft 8. 18.
Pa. 68. 25.
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39 şi plânse virginitatea eî in munţi. Şi după
trecerea de diioe luni, ea se intorse la pă
rintele eî, şi elii u îndeplini cu d'însa votulu
seu, pre care l'a votaţii. Şi ea nu cuno
scuse bărbaţii. Şi a foştii datină in Israelu :
40 Din anii in anii fiicele lui Israelu mergeau
spre a boci pre fiica lui leftae Galaadenulu patru dile in anii.
12 Ol "bărbaţii lui Efraimu se adunară, şi trej^ cură cătră medă-nopte, şi diseră lut
leftae: Pentru-ce aî trecuţii spre a te lupta
cu fiii lui Ammonu, şi pre noi nu ne-a'i
chîămatu ca să mergemii cu tine? Casa ta
2 vomii aprinde-o cu focii asupra ta. Şi leftae
li dise: Avut'amii mari certe cu fiii lui Am
monu, eii şi poporulu meu; şi eii v'amu
cbîămatu pre voi, şi nu m'aţî scăpaţii din
3 manele lorii. Şi cândii amu vedutu că tu nu
voîescî a me ajuta, 6 amii pusu vieţa mea in
mâna mea, şi amu trecută asupra fiiloru
lui Ammonu, şi lebova î-a datu pre eî in
mâna mea! Şi pentru-ce veniţi in diua acesta asupra mea, spre a vă lupta cu mine?
4
Şi leftae aduuâ pre toţi bărbaţii Galaaduluî, şi se lupta cu Efraimu; şi bărba
ţii Galaaduluî bătură pre Efraimu, că eî
au disu: "Fugari aî lui Efraimu svnteţî voi;
(Galaadu este intre Efraimu şi intre Ma5 naşe !) Şi Galaadiţiî cuprinseră d vadurile Ior
danului in contra lui Efraimu, şi cândii vre
unii fugarii alu luî Efraimu (jlicea: Voiii să
trecii! Bărbaţii Galaaduluî 'î diseră: Escî tu
6 Efraimitu? De dicea elii: Nu! Atunci el
'î diceaii: Rugămu-te, di Şibboletii, şi elii
dicea Şibboletii, că elu nu putea să pro
nunţe cumu trebue; şi eî 'Iii prindeau, şi-lu
junghîau la vadurile Iordanului. Şi căzură
in acelu timpii patru- deci şi duoe de mii
din Efraimu.
7
Şi leftae judeca pre Israelu şese ani;
şi leftae, Galaadenulii muri, şi se immormântâ intr'o cetate a Galaaduluî.
Ibţană, Elonii şi Abdonă, judecători.

8
Şi după d'msulu judeca pre Israelu Ib9 tanti din Beţii- Lehemu. Şi elii avu treîţlecî de fii şi treî-decî de fete, scose din
casa sa, şi treî-decî de fete aduse elu de
afară pentru fiii şei. Şi elii a judecaţii pre
10 Israelu şepte ani. Şi Ibţanii muri, şi se immormentâ in Betii-Lehemii.
11
Şi după d'însulu a judecaţii pre Israelu
Elonii, Zabuloneulu, şi elu judeca pre Israelu
12 dece ani. Şi Elonu, Zabuloneulu, muri, şi
u Vers. 31.
| 1.
1 Şam. 1. S2, b 1 Şam. 19. 5.
24. & 2. 18.
& 28. 11.
Iov ÎS. 14.
P«. 119. 109.
CapuKi lî.
r. Vede 1 Şam.
• Vede Gap. 8.
K. 10.

Ps. 78. 9.
d los. M. 11.
Cap. 3. 28. &
7.24.
e Cap. 5. 10. &
10. 4.
/ Cap.S. 13, 87.

& 5. 14.
Capulu 18.
a Cap. 2. 11. &
3. 7. & 4. 1. &

se immormentâ in Ajalonu. in pămentulii
Zabulonii.
Şi după d'însulu judeca pre Israelu Ab- 13
donii, fiîulu luî Hillelii, Piratonenulu. Şi 14
elii avu patru -deci de fii şi treî-decî de ne
poţi, cari ' âmblaii călări pe şepte-decî de
mânzî de asină. Elii a judecaţii pre Israelu
optii ani. Şi Abdonii fiîulu luî Hillelii, Pi- 15
ratonenulii, muri, şi se îmmormentâ in Piratonu, inpămeutulu luî Efraimii/pe muntele Amalekiţilorii.
Israeliţiî apesaţî prin Filisteni; nascerea Im
Samsonit.

SI fiii luî Israelu ° eră-şî făcură rele iu ocbiî
luî lebova, şi lehova 'î dădu pre eî * in
mâna Filisteniloru patru-decî de ani.
Şi a foştii unii bărbaţii cdiu Ţora, din
nemulii luî Danii, şi numele luî era Mai io. i h ii, şi femea luî era sterpă, şi n'a născuţii.
Şi d ângerulii luî lehova se arăta femeeî, şi-î
ţlise: Ecce, tu escî sterpă, şi n'aî născuţii;
dară vei concepe, şi vei nasce fiiu. Şi acumu păzesce-te, şi enu be vinii nici băutură
imbătetore, şi nu mânca nimica necurata.
Ca ecce, tu vei concepe şi vei uasce fiiu,
şi •''bricîulu nu se va pune pe capulu luî;
că prunculu va fi * nazareii alu luî lebova din
pântece ; şi elu va * incepe mântuirea luî
Israelu din mâna Filisteniloru.
Şi femea veni, şi spuse bărbatului eî,
dicendu: ' Unii omii alu luî Dumnedeu a ve
niţii la mine, şi ^ faga l era ca faţa ângeruluî luî Dumnedeu, înfricoşaţii forte; dară
nu l'amu * întrebaţii de unde era, nici nu
mele seu nu mi l'a spusu. Şi elii dise
cătră mine: fiece, tu vei concepe, şi vei
nasce fiiu; şi acumii nu be vinii nici bău
tură imbătetoră, şi nu mânca nimica necu
raţii; că nazareii alii luî lebova va fi prun
culu chîaru din sînulii mumei sale până in
diua morţeî sale.
Atuncea Manoabii se ruga lui lebova, şi
dise; Rogu-te, Domne, omulu lui Dumnedeu,
pre care tu l'aî trămesu, să mai vină încă o
dată la noi, şi să ne înveţe ce să facemii
cu prunculu ce se va nasce. Şi Dumnedeu
audi vocea luî Manoahii, şi ângerulu luî
Dumnedeu mai veni o dată la femea, pe
cândii ea şedea in câmpia; dară Manoahii,
bărbatulii eî, nu era cu d'însa. Şi femea
se grăbi, şi alerga, şi spuse acesta bărba
tului eî, dicendu-i: Ecce, omulu ce a veniţii
in diua aceea la mine, eră-şl mi s'a arătaţii. Şi
Manoahu se scula, urma femeeî sale, şi vee. i. & io. e.
b l Şam. 12. 9.
c las. 19. 41.
d Cap. 6. 12.
Lnc. 1.11, 13,
28, 31.

< Vers. 14.
Nmn. 6. 2, 3.
Luc. 1. 15.
/Num 6. 5
1 Şam. 1. 11.
g Num. 6. 1.

h Vede 1 Şam.
7. 13.
2 Şam. 8. 1.
1 Cron. 18.).
t Deut. 33. 1.
1 Şam. 2. 27.

13
2
3
4
5
.
6

7

8

9

10
11

& 9. A.
1 Reg. 17. 24.
j Mat. 28 S.
Luc. 9. 1!9.
Fapt. 6. 15.
k Ver». 17, .18.

CAP. 13, 14.
nindu la omulii acela 'î dise: Tu ?.scî omulu
ce a vorbiţii cătră femeă? Şi elu respunse :
12 Eu svnt. Şi Manoahu dise: De se va împlini
cuventulu teu, ce să se facă cu prunculii
13 si ce să facă elu? Şi ângerulu lui lehova
dise lui Manoahu: Femea să se păzescă de
14 tote câte 'î-amii disu. Din tote câte esii
din viţa viei ea să nu mănânce, * vinii şi băutură
imbătetoră să nu bee, nici nimica necuraţii să
nu mănânce. Tote câte î-amu ordinatu să le
păzescă.
15
Şi Manoahu dise cătră ângerulu lui le
hova : m Te-amu intărdia, ca să-ţî pregătimii
1 6 unu îedu. Şi ângerulu lui lehova dise lui
Manoahu: De mă intârdiî, nu voiu mânca
din pânea ta, şi de voîescî să faci unu olocaustu, adă-lu lui lehova; că Manoahu nu
scia, că acesta era ângerulu lui lehova.
17 Şi Manoahu mai dise cătră ângerulu lui
lehova: Care este numele teu, ca de se va
18 implini cuventulu teii, să te onorămu. Şi
ângerulu lui lehova dise cătră d'însulii: "De
ce intrebî numele meu? că minunaţii este
19 elu. Şi Manoahu lua îedulu şi darulu de
pane, "aducendu-iw lui lehova pe stâncă; şi
elu făcu minune; şi Manoahu şi femea lui
20 vedurâ : Căci pe cândii flacăra se înălţa de
pe altarii la ceriu, ângerulu lui lehova se
înălţa in flacăra altarului, şi Manoahu şi
femea lui vedură acesta, şi^cădură cu faţa
21 la pămentu. Şi ângerulu lui lehova nu se
mai arăta lui Manoahii şi femeeî sale.
«Atuncea Manoahu cunoscu că acesta era
22 ângerulu lui lehova. Şi Manoahu dise fe
meeî sale: r Vomu muri, că noi amu ve23 dutu pre Dumnedeu. Şi femea lui 'î re
spunse: Dacă lehova aru fi voiţii a ne omorî, nu aru fi luaţii din mâna nostră olocaustulu şi darulu de pane, nici nî-aru fi
arătatu tote aceste, şi nici la timpii nî-aru fi
vestiţii unu lucru ca acesta.
24
Şi femea născu fiiu, şi chîămâ numele
lui • Samsonii ; şi ' prunculii crescu, şi le25 hova 'Iu bine-cuventâ. " Şi spiritulu lui le
hova incepu a-lii impinge in Mahane-Danu,
•intre Ţorahii şi Eştaolu.
Căsătoria luî Samsonii ; faptele lui contra FilistenilorU, şi afar.erile salt cu d'inşîî.

Samsonu se pogorî °la Timna, şi 6vedu
o femeă in Timna din fetele Filisteniloru.
2 Şi elu se sui, şi spuse părintelui seu şi mu
mei sale, dicendu: Amu vedutii femeă in
Timna din fetele Filisteniloru; şi acumii

14

1 Vers. 4.
m Fac. 18. 6.
Cap. 6. 18.
n Fac. Si. «9.
o Cap. 6. 19,20.
j> L«v. 9. M.
ICraa. SI. 16.

Etec. 1. 88.
Hat. 17. 6.
,; Cap. 6. 28.
r Fac. 32. 30.
E»od. 33. 80.

i'----, s. te.
Cap. 6. .'-•-

• Ebr. 11. SI.
t 1 Sâni. 3. 19.
Luc. 1. 80. Ss
». .12.
u Cap. 3. 10.
1 Şam. 11. 6.
Mat. 4. 1.

v los. 15. 33.
Cap. 18. 11.
—
C&ptKU 14.

a Fac. 38. 13.
Io>. ÎS. 10.
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c să mi-o luaţi de femeă. Şi părintele şeii şi 3
muma sa diseră: Aii nu este intre fetele
d fraţiloru tei şi in totu poporalii meu nici
o femeă, de te duci să iei femeă d'intre
Filistenii cei ' necircumcişî ? Şi Samsonu
dise părintelui şeii: Pre ea îea-o mie, că
ea 'mi place. Şi părintele seu şi muma sa 4
nu sciau că acesta era -^ de la lehova, că elu
căuta ocasiune asupra Filisteniloru; că in
acestu timpii s domnîaii preste Israelu Filis
tenii. Atuncea Samsonu cu părintele seu 5
şi cu muma sa se pogorîră la Timna. Şi
cândii ei ajunseră la viele din Timna, ecce,
unu leii tenării mugind u, venia spre intimpinarealuî. Şi * spiritulii luî lehova veni asupra 6
luî, şi elu 'Iu sfăşcîâ, dupre cumîi se sfăşciă
unii îedu, şi elu nu avea nimicii in mâna
luî. Dară elu nu spuse părintelui seu nici
mumei sale ceea ce a făcuţii. Şi elu se 7
pogorî, şi vorbi cu femea, şi ea plăcu luî
Samsonu.
Şi cândii elii se intorse după câtu-va 8
timpii spre a o lua, se abătu, spre a vede
stervulu leului, şi ecce, unu roiu de albine
era in stervulu leului, şi miere. Şi elu 9
o lua in mâna sa, şi ducendu-se mergea
mâncându, şi se duse la părintele şeii şi la
muma sa, şi lî-a daţii din ea, şi ei mâncară ; dară nu li spuse, că din stervulu leuluî
a scoşii mierea.
Şi părintele şeii se pogorî la femeă; şi 10
Samsonii făcu acolo ospăţu ; că aşa făceau
teneriî. Şi cândii ei 'Iu vedură, luară trei- 11
deci de tovarăşi, ca să fie cu d'însulu. Şi 12
Samsonu li dise : ' O cimilitură vî punu ;
de-mî veţi spune-o •> in cele şepte dile ale os
păţului şi o veţi gîci, vî voiu da vouî treîdecî de cămeşi şi treî-decî de l vestminte de
schimbaţii; firu de nu veţi pute a mi-o spune, 13
să-mî daţi voi mie treî-decî de cămeşi şi
treî-decî de vestminte de schimbata. Şi
eî 'î diseră; Pune cimilitura ta, ca să o
audimu? Şi elu li dise:
14
Din celu ce mânâncă a eşitii mâncare,
Şi din celu tare a eşitii dulceţă.
li eî nu putură să spue cimilitura in trei
ile. Şi in a şeptea ţii diseră eî cătră femea 15
Luî Samsonu : ' înduplecă pre bărbatulu teu
să ni spue cimilitura, m ca să nu te ardemii
pre tine şi casa părintelui teii cu focii. Aii
pentru a ne sărăci ne-aţi chîămatu pre noi ?
Au nu este aşa ? Şi femea luî Samsonu plânse 16
înaintea lui, dicendu : n Tu me urescî, şi nu
me îubescî. Cimilitură aî pusu fiiloru po-

b Fac. 34. 2.
c Fac. 81. 21. &
34. 4.
d Fac. 84. 3, 4.
< Fac. 34. 14.
Eiod. M. 16.
j
Hf.it. 7. 3.

/ los. 11. 20.
1 Reg. 12. 15.
2 Res. 6. 33.
8 Cron. 10. 15.
& 28. 7. A 85.
80.
•j Cap. 13. 1.

Deut. 28. 48. j Fac. 89. 87.
h Cap. 3. 10. Se * Fac. 45. 88.
13. 25.
8 Reg 5. 211 Şam. 11. 6. l Cap. 16. 5.
i 1 Reg. 10. 1. m Cap. 15. 6.
Ezec. 17. 2.
n Cap. 16. 15.
Lac. 14. 7.
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porului meu, şi mie nu mî-aî spus'o. Şi
elu dise cătră d'însa: Ecce, eii nu amii
spus'o părintelui ineii şi nici mumei mele,
17 şi ţie să ţi-o spunii? Şi ea plânse înaintea
lui şepte dile, câtu ţinu ospeţulu. Şi in a
şeptea di, elu î-o spuse, că ea 'Iii necăja ;
şi ea spuse cimilitura fiiloru poporului eî.
18 Şi bărbaţii cetăţeî diseră câtră elu in diua
a şeptea, mai 'nainte de apusulu s6reluî :
Ce este maî dulce de câtu mierea?
Şi ce este maî tare de câtu leulu?
Şi elu dise cătră d'înşiî: De nu aţi fi aratu cu junca mea, nu aţi fi gîcitîi cimi19 litura mea. Şi "veni asupra lui spiritulu lui
lehova, şi elu se pogorî la Aşkalonu, bătu
dintr'înşiî treî-decî de bărbaţi, şi lua vest
mintele loru, şi dădu vestmintele de schimbu
celoru ce au gîcitu cimilitura. Şi mânia
lui se aprinse, şi elu se sui la casa părin
tele şeii.
20
Dară femea lui Samsonu p a foştii a to
varăşului lui, * amicului lui.
15 Ol după câtu-va timpii, in dilele seceri^ şuluî de grâu, Samsonu cerceta pre fe
mea sa cu unu îedu, şi elu dise: Voiu intra
la femea mea in cămară ; erii părintele eî
2 nu-i invoi ca să intre. Şi părintele eî dise :
Eu amii gândiţii că tu o ° urescî ; deci amu
dat'o amicului teu. Au sora eî cea maî
mică nu este rnaî frumosă de câtu ea ? Rogu-te, fie ea a ta in loculii eî.
3
Şi Samsonu li (jlise: Astă dată voiu fi
nevinovata cătră Filisteni, de li voiu face
4 reu ! Şi Samsonu se duse, şi prinse treîsute de vulpi, lua făclii, şi întorcendii codă
la codă, puse o făclia la medilocu intre
5 duoe codî. Şi elu aprinse cu focii făcliele,
şi vulpiloru h dădu drumu in ţerânele Filisteniloru, şi aprinse atâtii grâulu in snopi, câtii
şi celu ce sta in picîore, cumu şi gradinele
6 de olivî. Şi Filistenii diseră : Cine a făcuţii
acesta? Şi eî respunseră: Samsonu, gine
rele Timnenuluî ; pentru-că elu î-a luaţii
femea lui, şi o dădu amicului seu. & Şi Fi
listenii se suiră, şi arseră cu focii pre ea
şi pre părintele eî.
7
Şi Samsonu dise cătră d'înşiî : Dacă voi
faceţi una ca acesta, 'rnî voiu resbuna asu8 pra vostră, şi apoi voiu iuceta. Şi elu 'î
bătu la şoldu şi la copse cu ucidere mare;
şi se pogorî, şi locui in crăpătura stânceî
Etamii.
9
Şi Filistenii se suiră, şi tăberâră in Iuda,
10 şi s'aii respânditu c in Lehi. Şi bărbaţii din
Iuda diseră : Pentru-ce v'aţi suiţii asupra nostră? şi eî respunseră : Spre a lega pre Sam
o Cap. 3. 10.
13. 25.
f Cap. 15. 2.
q loan S. 29.

15.
a Cap. U. 20.
6 Cap. 14. 15.

c Ver». 19.
•l Cap. 14. 4.
t Cap. S. 10. &

14. 6.
/ Lev. «6. 8.
Ion. 23. 10.

sonu noi ne-amu suiţii, ca să-î facemii lui,
cumu nî-a făcuţii nouî. Şi se pogorîră
trei mii de bărbaţi din luda cătră crăpă
tura stânceî Etamu, şi diseră lui Samsonu:
Aii nu sciî tu că Filistenii d domnescu asupra nostră? Şi pentru ce nî-aî făcuţii
nouî acesta? Şi elu li dise: Dupre cumu
eî mî-au făcutu, aşa lî-amii făcutu. Şi eî
diseră cătră d'însulu: Ca să te legămu pre
tine, noi ne-amu pogorîtu, să te dămu
in manele Filisteniloru. Şi Samsonu li ţlise:
juraţi-mî, că voî nu ve veţi arunca asupră-mî! Şi eî vorbiră cătră d'însulu, dicendii: Nu, ci te vomii lega, şi te vomu da
in mâna lorii, dară nu te vomii omorî. Şi
eî 'Iii legară cu duoe funii noue, şi-lii scose
din stâncă.
Şi cândii elii sosi la Lehi, Filistenii strigară de bucuria înaintea lui ; şi ' spiritulu
lui lehova veni asupra lui, şi funiele ce erau
pe bracjiele lui se făcură ca fire de inii,
cari se aprindu la focii, şi legăturele se to
piră de pe manele lui. Şi găsindii o falcă
de asinii neuscată încă, şi intindendu-şî mâna
sa, o lua, şi •''ucise cu ea o mie de bărbaţi.
Şi Samsonu dise:
Cu o falcă de asinii o grămadă, duoe
[grămădi.
Cu o falcă de asinii, amu ucişii o mie
[de bărbaţi.
Şi cândii elii sfârşi de a vorbi, aruncă falca
din mâna luî, şi numi acelu locu RamatuLehi (aruncătura fâlcet).
Şi elu insetâ forte, şi striga cătră Ie.hova, diceudii: *Tu aî datu prin mâna ser
vului teii acesta mare mântuire; şi acuinii
să morii de sete, şi să cădii in mâna necircumcişiloru ? Şi Dumnedeu despica aduncătura cea in Lehi, şi eşi d'intr'însa apă,
şi elu beu ; şi * spiritulu luî se reintorse şi
reinviâ. Şi s'a chîămatu numele acelui loca
Enii-Akkore, (isvorulă celui ce strigă) până
in diiia de astă-dî, şi se afla in Lehi.
Şi elii judeca pre Israelu 'in dilele Filistenilorii duoe-decî de ani.
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Căderea lui Samsonă ; puterea i se redă, şi elii
se resbuna asupra Filisteniloru.

SI Samsonu se duse la Gaza, şi vedu a- 16
colo o miretrice, şi intra la d'însa. Şi 2
s'rt spusă Gazenilorii: Samsonii a veniţii aicea;
deci eî 'Iu a împresurară, şi-lii pândiră totă
noptea aceea la porta cetăţeî, şi fură in
tăcere totă noptea, dicendu: Fiţi in linisce
până se va lumina de diuă, şi atuncea 'Iu
vomii ucide ! Şi Samsonu dormi până la me- 3
Cap. 3. 31.
i l>s. 3. 7.
i Fac. 45. 27.

Isa. 40. 29.
t Cap. 13. 1.

Capulă ia.
a l Şam. 23.26.

Pa. 118. 10,11
II.

Fapt. 9. 24.

CAP. 10.
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dulii nopţii, eru sculându-se la medulii nopţii,
apuca portele cetăţeî şi amînduoî uşîoriî,
şi scoţendu-le împreună cu zavorulu, le lua
pe umerele sale, şi le duse pe verfulu mun
telui din faţa Hebronuluî.
Şi se iutemplâ in urma acestora, că elu
îubîa o femeă in valea Soreku, cu numele
Dalila. Şi domnii Filisteniloru se suiră
cătră d'însa, şi-î diseră : * Indupleca-lu, şi vedî
in ce stă puterea lui cea mare, şi cu ce
vomu pute ft-lu invinge, ca să-lii legămu,
spre a-lu slăbi, şi noi 'ţi vomu da ţie fie
care o mie şi o sută de sicii de arginta.
Şi Dalila dise lui Samsonu : Rogu-te, spune-mî in ce stă marea ta putere, şi cu ce
trebue tu să fii legatu, spre a te slăbi. Şi
Samsonu 'î dise : Dacă me va lega cu şepte
funii nouă, ueuscate încă, eii voiii slăbi, şi me
voiu face ca toţii omulu. Şi domnii Filiste
niloru 'i aduse şepte funii nuoe, neuscate
încă, şi ea 'Iu lega cu ele. Şi pândaşii şe
deau la ea in cămară. Şi ea 'î dise: Fi
listenii asupra ta, Samsone! şi elii rupse
funiele, dupre cumu se rupe o aţă de cîlţî,
cându amirose foculu; şi puterea sa nu s'a
descoperita.
Şi Dalila dise lui Samsonu: fiece, tu
m'aî incelatu, şi mî-aî spusu neadeverulu.
Acumu, rogu-te, spune-mî cu ce poţi fi le
gătii? Şi elii dise cătră d'însa: Dacă me
va lega cu funii nouă, cu cari nu s'a făcuţii
nici unii lucru, voiu slăbi, şi me voift face
ca toţii emulii. Şi Dalila lua funii noue, şi
'Iu lega cu ele, dicendu-î: Filistenii asupra
ta, Samsone ! Şi pândaşiî şedeau in cămară.
Şi elii le rupse de pe bracîele sale ca o aţă.
Şi Dalila dise lui Samsonu: Până acumu
m'aî incelatu, şi mî-aî spusu neadeverulu.
Spune-mî cu ce poţi fi legatu. Şi elii dise
cătră ea : Dacă tu vei înţese cele şepte şuviţe ale capului meu in urdela ţesetureî. Şi
ea le pironi in pămentu cu o penă, şi dise cătră
d'îusulu: Filistenii asupra ta, Samsone! Şi
elii se desceptâ din somnulu şeii, şi scose
pena cu urdela cu totu.
Şi ea dise cătră d'însulii : c Cumii dicî :
Eii te îubescu, cândii anima ta nu este la
mine? Până acumii de trei ori m'aî ince
latu, şi nu mî-aî spusii in ce stă puterea
ta cea mare. Şi superându-lii cu vorbele
sale in tote dilele, şi muncindu-lu pre elii,
sufletulu lui se intristâ până la morte : Şi-î
d descoperi totă anima lui, şi dise cătră d'însa:
' Briciu nu s'a pusu pe capulii meu, pentrucă nazareu alu lui Dumnedeii sunt eii din
pântecele mumei mele; dacă me voiu rade,

t Cap. 14. 15. l
Vede Prov. 2.
16—19. & 5.

S— U. &fi. 24,
25, 26. & 7. 21,
22, 23.

<r Cap. 14. 16.
d Mic. T. 5.
e Nuni. 6. 5.

Cap. 13. 5.
/Pi-ov. 7. K,
27.
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puterea mea se va depărta de la mine, şi
voiu slăbi, şi me voiu face ca toţii omulu.
Şi Dalila vedendu, că elii 'î descoperi
totă anima sa, trămese să chîăme pre domnii
Filisteniloru, dicendii: Suiţi-ve astă dată,
că elii mî-a descoperiţii totă anima sa. Şi
domnii Filisteniloru se suirâ la d'însa, aducendii argintulii in manele lorii. •'Şi ea 'Iu
adormi pe genunchii ei, chîămâ unii bărbaţii,
şi puse să-î radă cele şepte şuviţe ale capului
şeii, şi prin acesta începu a-lii slăbi; că pu
terea lui 'Iii părăsi. Şi ea dise: Filistenii
asupra ta, Samsone ! Şi elii se des&eptâ din
somnulu şeii, şi dise: Voiii eşi astă dată
ca altă dată, şi me voiii scutura. Dară
nu scia că lehova o s'a depărtaţii de la elii.
Şi Filistenii 'Iu prinseră, şi-î scobiră ochii,
şi-lii coborîră la Gaza, şi-lu legară cu lan
ţuri de aramă ; şi elii învertîa rîşniţa in inchisore.
Dară perulii capului şeii începu să crescă,
după ce s'a rasu. Şi domnii Filisteniloru
se adunară, spre a aduce unii mare sacri
ficiu luî Dagonii, deulii lorii, şi spre a
se veseli ; că diceaii : Deulii nostru a daţii
in mâna nostră pre Samsonu, neamiculii
nostru. Şi poporulii vedendu-lu, h lăudară
pre deulii lorii, că diceaii: Deulii nostru
a daţii in mâna nostră pre neamiculii no
stru, şi pre pustiitorulii ţereî nostre, care
a îmmulţitu morţii noştri. Şi cându anima
lorii era 'voîosă, eî diseră: Chiămaţî pre Sam
sonu, ca să ne desfăteze! Deci chîămară
pre Samsonu din inchisore, şi elu era de
rîsu înaintea lorii ; şi-lii puseră pre elu intre
stâlpi. Şi dise Samsonu cătră băetulu ce-lu
ţinea de mână : Lasă-me ca să pipăiu stâlpii,
pe cari este întărită casa; ca să me redămii
de eî. Şi casa era plină de bărbaţi şi de
femei, şi acolo erau toţi domnii Filisteniloru ;
chîarii şi pe ' acoperim<?ntu erau ca la trei
mii de bărbaţi şi de femei, cari privîaii deriderea luî Samsonu. Şi Samsonu striga
cătră lehova, dicendii:. Domne, lehova, ro
gu-te, *adă-ţî aminte de mine, şi intăresceme numai astă dată, o Dumuedeule! ca
să-mî resbunu asupra Filisteniloru pentru
cei duoî ochi aî mei. Şi Samsonu imbrăc.îăşâ amînduoî stâlpii din rnedîlocu, asupra
cărora casa era întărită, şi se redâmâ de
eî, de umilii cu drepta luî şi de altulii cu
stânga luî. Şi Samsonu dise: Stîngă-se vieţa
mea împreună cu Filistenii! Şi se apesâ
cu putere; şi casa cădu preste domnii şi
preste toţii poporulii ce era intr'însa. Şi
morţii pre cari elii î-a ucişii la mortea sa,
Num. 14. 9,42. l
•q 43.
Io». 7. 12.

l Şam. 16. 14.
& 18. 18. & 23.
15, 16.
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i Cap. 9. 27.

18

19

20

21

22
23

24

25

26
27

28
'
29

30

j Deut. 22. 8.
k Ier. 15. 15,

224

JUDECĂTORII.

eraii maî mulţii de câtu acel pre cari elii
î-a ucisu in vieţă.
31
Şi fraţii seî şi totă casa părintelui şeii se
pogorîră, şi-lu rădicară; şi suindu-se înapoi,
'Iii 'imruormentară intre Ţorahii şi Eştaolu, in
mormentulii lui Manoahu, părintele seu. Şi
elu a judecaţii pre Israelii duoe-decî de anî.
Istoria lui Mica şi a Daniţiloră.

17 OI a foştii unii omu diu muntele lui E2 O fraimu, cu numele Mica. Şi elu dise
cătră mumă-sa: Cei o mie şi o sută de
arginţi ce ţi s'aii luaţii, ţi pentru cari tu aî
blăstematu, şi in audulu meu aî vorbiţii, ecce,
aceşti arginţi sunt la mine, eii î-amii luaţii.
Şi mumă-sa ţlise : " Bine-cuventatu să fie fiîulu
3 meii de lehova. Şi elu înapoi ceî o mie şi
o sută sicii de arginţi mumei sale; şi muma sa
dise : Consecrat'amii argintulii luî lehova din
mâna mea pentru fiîulu meii, spre a * face unii
chipii ciopliţii şi unii chipii turnaţii; şi acumii
4 ţi-lu inapoîescii. Totuşi elii înapoi argiutulu
mumei sale ; şi muma sa ' lua duoe sute sicii
de arginţi, şi-î-a daţii aurarului ; şi elu făcu
unu chipii ciopliţii şi unu chipii turnaţii, cari
5 fură in casa luî Mica. Şi bărbatulu Mica
avea o casă de deî, şi făcu d efodii şi * terafimî, şi consacra pre umilii din fiii seî, ca
6 se-î fie preutii. /In dilele acele nu era rege
in Israelii ; » fie-care făcea ce era drepţii in
ochii seî.
7
Şi a foştii unii tâneru diu Betu-Lehemulii luî Iuda, din nemulu luî luda, şi acesta
8 era Levitu, şi petrecea acolo. Şi bărbatulii
se duse din cetatea h Betii-Lehemulu luî Iuda,
ca să petrecă unde va afla loca ; şi elii veni
in muntele luî Efraimu, in casa luî Mica,
9 urmându-şî calea sa. Si Mica dise cătră
d'însulu: De unde vii tu? Şi elu 'î respunse:
Levitu sunt eu din Betu-Lehemulii luî Iuda, şi
mă ducii, ca să locuescu unde voiii afla locu.
10 Şi Mica 'î dise : Remăî la mine, ' şi-mî fii
mie ' părinte şi preutii, şi eu 'ţî voiii da
dece sicii de arginţi pe anii, unu rondu de
vestminte şi mediloce de traiii. Şi Levi11 tulii intra. Şi Levitulii se invoi a rămâne
la acelu bărbaţii, şi tenărulii era luî ca u12 nulii din fiii seî. Şi Mica * consacra pre Le
vitu, şi tenerulu 'î 'fu preutii, şi rămase in
13 casa luî Mica. Şi Mica dise: Acumii sciu
că lehova 'mî va face bine, pentru-că amu
preutu pre unu Levitu.
18 Tn " acele dile nu era rege in Israelii, şi in
J_ acele dile * seminţia Daniţiloru 'şî căuta
ri. in. 33. 5.
MM. 8. 1, 5, S.
Lor. 19. 1.
•/ Deut. 18. 8.
. Iad. 46. 6.
i Cap. 18. 19.
h Vede loi. 19. j Fac. 45. 8.
ii Cap. S. 27.
Capul» n.
15.
Iov 29. 16.
e Fac. 31. 19,30.
a Fu. n 19.
Cap. 19. 1.
k Vera. 5.
Oiea 3. 4.
Bat. S. 10.
Rut 1. 1, a.
I Cap. 18. 30.
b VedeEiod.SO. /Cap. 18. 1. A
—
Uic. 5. J.
•t 33.
19. 1.MU5.
t Cap. 13. 25.

moscenire spre locuire; că până atuncea
nu-î căduse moscenire intre seminţiele luî
Israelii. Şi fiii luî Danii trămeseră din neraulii lorii cinci bărbaţî din hotarele lorii,
bărbaţi viteşî, din "foraşi Eştaolu, d spre a
iscodi ţera şi a o cerceta ; şi li diseră :
Mergeţi, cercetaţi ţera ; şi ei veniră in mun
tele luî Efraimu până la * casa luî Mica, şi
maseră acolo. De abia sosiră la casa luî
Mica, şi eî cunoscură vocea tânărului, a Levituluî. Şi se abătură acolo, şi-î diseră:
Cine te-a adusu aicea, ce faci tu aicea, şi
ce aî tu aicea ? Şi elft li ţlise : Aşa şi aşa
mî-a făcuţii mie Mica, şi elii f m'a tocmiţii,
şi sunt preutulu luî. Şi-î diseră : Rugămu-te,
' intrebă pre * Dumnedeii, ca să scimii, dacă
calea pe care mergemu va prospera. Şi
preutulu li dise : ' Mergeţi in pace, înaintea
lui lehova este calea vostră pe care mergeţi.
Şi ceî cinci bărbaţî merseră, şi veniră
la ' Laişu, şi vădură pre poporulu din ea
^locuindu iu siguranţă, dupre chipulu Sidonienilorii, liniscitu şi sigurii, şi nu era in
ţera nimenea care să aibă putere a li face
vr'unu neajunsii, şi erau departe de Sidonienî, şi n'aveau a face cu alţi omeni. Şi
venindii la fraţii loru Ia ' Ţora şi Eştaolu, di
seră fraţii lorii cătră d'înşiî : Ce aduceţi voi ?
Şieî respunseră: "Haidemu! săne suimuasupră-li, că noi amii vădutii ţera, şi ecce, ea
este bună forte. Cel încă staţi "in tăcere?
Nu vă leneviţi a pleca ţi a merge să luaţi
ţera in stăpânire. Gândii veţi intra, veţi
veni la unu poporu "sigurii, şi pămentulu
este iul i uşii ia tote laturile ; că Dumnedeu
l'a daţii iu manele vostre, p unii locii, in care
nu lipsesce nimicii din cele ce sunt pe pămentu.
Şi plecară de acolo din nemulu luî Danii,
din Ţora şi Eştaolu, şese sute de bărbaţî,
iucinşî cu arme de resbelii. Şi eî se suiră,
şi tăberâră la 8 Kiriatu-Iearimii in Iuda. De
aceea loculu acesta s'a numiţii r MahaneDanii (tabera Iul Danii) până in diua de
astă-dî; ecce, elii este in dosulii Kiriatulearimuluî. De acolo trecură la muntele
lui Efraimu, şi veniră până la * casa luî Mica.
' Şi ceî cinci bărbaţî, cari s'aii duşii ca să
iscodescă ţera Laişu, respunseră şi diseră
fraţiloru lorii : Sciţi voi că u in casele aceste
este unii efodii, terafimî şi chipii ciopliţii
şi chipii turnaţii? gândiţi acumii ce aveţi
de făcuţii. Şi se abătură acolo, şi veniră
iu casa tânărului, a Lovitului, in casa luî
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CAP. 18, 19.
16 Mica, şi-lu întrebară de sânetate. Şi "cei
şese sute de bărbaţi d'intre fiii luî Danii,
încinşi cu armele lorii de resbelu, statură
1 7 la intrarea pe portă. Şi * cei cinci bărbaţi,
cari s'au duşii să iscodescă ţera, se suiră,
intrară acolo, şi luară » chipulu celii ciopliţii,
efodulii, terafimiî şi chipulu celii turnaţii ;
şi preutulu sta la intrarea pe portă cu cei
şese sute de bărbaţi, incinşî cu arme de
18 resbelu. Aceştia venindii la casa luî Mica,
luară chipulu celii ciopliţii, efodulii, terafimiî şi chipulu celii turnaţii. Şi preu19 tulu ^ise cătră d'înşiî: Ce faceţi? Şi eî
"î diseră : Taci, z pune mâna ta pe gura ta,
mergi cu noi, şi "fii noiiî părinte şi preutii.
Este maî bine ca tu să fii preutii alu casei
unui singurii omii, seu să fii preutii alu
unei seminţii şi alu unui nemii in Israelu?
20 Şi anima preutuluî se bucura, şi elu lua
efodulu, terafimiî şi chipulu celii ciopliţii,
21 şi se duse in medîloculii poporului. Şi ei
se intorseră, şi plecară, punându înaintea
lorii copiii, turmele şi averile.
22
Acumu se depărtaseră de la casa lui Mica,
răi n l u se adunară bărbaţii, ce erau in casele
de lungă casa luî Mica, şi ajunseră pre fiii
23 luî Danii ; Şi strigară după fiii luî Danu,
cari, inturnându-şî felele lorii, diseră luî
24 Mica: Ce aî tu, că te-aî adunaţii? Şi elu
dise: Voi aţi luaţii deiî ce mî-amii făcuţii
şi pre preutii, şi v'aţî duşii, şi ce-mî maî
rămâne? Şi cuinii 'mî diceţî: Ce aî tu?
li5 Şi fiii luî Danii 'î diseră : Nu fă să se audă
vocea ta in urma nostră, ca să nu se arunce asupra ta omeni cu anima amărîtă,
şi a?t tu să nimicescî vieţa ta şi vieţa casnici26 lorii tei. Şi fiii luî Danii merseră in calea
lorii. Eru Mica, vedendii că ei erau maî tari
decâtu d'însulu, 'şî inturnâ faţă, şi se intorse la casa sa.
27
Şi eî luară ceea ce Mica a făcuţii, şi
pre preutulu ce era la d'insulii; şi * venindu
asupra Laişuluî, asupra unui poporîi lini
ştiţii şi sigurii, 'Iu "trecură prin ascuţitulu
28 săbiei, şi au arşii cetatea cu focii. Şi nu
era nimenea să-lii ajute, că elu era ^departe de
Sidonu, şi nu avea a face cu alţi omeni;
şi jăcea in valea care este a • Betu-Rehobuluî ;
29
Şi zidiră cetatea, şi locuiră in ea. Şi
'eî numiră cetatea "Danii, dupre numele
luî Danu, părintele lorii, ce s'a născuţii
luî Israelu; dară maî inainte numele ce30 tăţeî era Laişu. Şi fiii luî Danii înălţară
chipulu celii ciopliţii; şi Ionatanii, fiîulu luî
Gherşomu, fiîulu luî Mânase, elu şi fiii seî
erau preuţiî seminţiei Daniţilorii, * până in
v
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diua captivăreî ţereî. Şi eî înălţară chipulu 31
celii ciopliţii alii luî Mica, pre care elu l'a
foştii făcuţii, •' toţii timpulu câtu a foştii casa
luî Dumnedeii in Silo.
Răutatea âmenilorti din Ghibea; Beniamifii sprijinindu-i sunt atacaţi ca şi mai sterpiţî
de cele-l-alte seminţii.

SI se iutemplâ in acele dile, " cându nu J9
era rege in Israelu, că era .unii băr
baţii Levitu ce petrecea in lăturile muntelui
luî Efraimu, şi care 'şî lua femeă concu
bină din *Betu-Leheraulu luî Iuda. Şi concu- 2
bina sa se desfrâna de elu, şi se duse de la
d'însulu in casa părintelui eî, in Betii-Lehemulii luî Iuda, şi fu acolo patru luni de dile.
Şi bărbatulu eî sculându-se, se duse 3
după ea, spre a-î vorbi dupre anima eî,
ca să o intorcă. Şi maî era cu d'însulu servulu şeii, şi o păreche de asini. Şi ea 'Iii
aduse in casa părintelui eî, pre care vedendu-lu părintele tenerei femei, se bucura
de intelnirea luî ; Şi-lu ţinu socrulii seu, 4
părintele tenereî femei, şi elu rămase la
d'însulu trei dile; şi eî mâncară, băură şi
maseră acolo. Şi in diua a patra, eî se 5
sculară de demâneţă, şi elu se scula spre
a se duce. Şi păriutele tenereî femei dise
ginerelui seu: c Intăresce anima ta cu o bu
cată de pane, şi apoi vă veţi duce. Şi eî 6
se aşedară, şi mâncară şi băură amînduoî
împreună ; şi părintele tenereî femei dise
cătră bărbaţii: Rogu-te, primesce, mal mână
aicea, ca anima ta să se veselescă. Totuşi 7
bărbatulu se scula spre a se duce, dară socrulii şeii sta de elu; deci mase eră-şî acolo.
Şi elu se scula de demâneţă in diua a 8
cincea, spre a se porni; şi părintele tenereî
femei dise: Rogu-te, intăresce anima ta; şi
intărdiară până ce diua se pleca spre seră ;
şi eî mâncară amînduoî. Şi bărbatulu se 9
scula spre a se duce, elu şi concubina luî,
şi servulii şeii. Şi dise cătră d'însulu socrulu seu, părintele tenereî femei: Rogu-te,
privesce, diua maî a trecuţii, se face nopte,
rogu-ve, mâneţi totă noptea. fiece, diiia se
plecă spre nopte, mâneţi aicea, ca anima
ta să se veselescă, şi mâne veţi mâneca pe
calea vostră, şi te vei duce la cortulu teu.
Dară bărbatulu nu voi a mat mâne fi in noptea 10
aceea; ci sculându-se, pleca, şi veni până
in drept ulii dlebusuluî, acesta e Ierusalimulu,
şi cu d'însulu era o păreche de asini inseoaţî, şi concubina luî.
Cându eî erau aprope de lebusu, diiia 11
era plecată forte; şi servulu dise câtră
domnulu şeii: Ragu-te, vino şi să ne abah Cap. tu. 1.
1 Şam. 4. 2,3,
10, 11.
Pi. 78.60,61.

i los. 18. 1.
Cap. 19. 18. &
ii. li.

Ctipi'Ki 19.
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ternii cătră acesta cetate • a lebuseiloru, ca
12 să mânemu in ea. Şi doinnulu şeii dise
cătră elu: Noi nu ne vomu abate cătră o
cetate străină, in care nu sunt fii de aî lui
13 Israelu; ci vomu trece până la •''Ghibea. Şi
elii dise servului şeii: Vino, ca să ne apropiămu de unulii din acele locuri, şi să mâ14 nemu in Ghibea şeii in 'Rama. Şi trecură
şi merseră; şi sorele li apuse lorii supţii
15 Ghibea, ce e a lui Beniaminu. Şi se abătură acolo, spre a intra ţi a mâne jn
Ghibea; şi elii sosi, şi rămase in uliţa cetăţeî; că nimenea nu-î *primîa in casă, ca
să măie.
16
Şi ecce, unii omu bătrânii venîa de la
* lucrulii seu din câmpii cătră seră ; omulu
era din muntele lui Efraimii, şi petrecea
in Ghibea; eru locuitorii locului erau Be17 niamiţî. Elii rădicându-şî ochii seî, vedu
pre bărbatulu călătorii pe uliţa cetăţeî, şi
$ise betrânulu: Unde te duci, şi de unde
18 vil? Şi elii dise: Noi călătorimu din BetuLehemulii lui luda până la lăturile muntelui
lui Efraimu, de acolo sunt eu, şi atnu mersii
pâoă la Betii-Lehemulu lui Iuda ; ţi me ducu
acuma la i casa lui lehova ; dară niminea nu
19 me primesce in casă; Deşi uvemii paiă şi
nutreţiu pentru asinii noştri, şi amu pane şi
vinii pentru mine, pentru serva ta şi pentru
bâetulu ce este cu servii tei; nu ducemii
20 lipsă de nimicu. Şi dise betrânulu: *Pace
ţie! orî-cumu lipsa ta o îe'u asupra mea;
21 ' numaî in ulîţft să nu măi. mŞi elu 'Iu aduse
in casa sa, nutri asinii, şi " ei 'şi spălară picîorele, şi mâncară şi beură.
22
Pre cându 'şi veselîau anima, ecce, ° lo
cuitorii cetăţei, ^omeni înrăutăţiţi, incunjurară casa, bătură la uşă, şi diseră cătră
betrânulu, domnulu casei: ' Adă afară pre
omulu ce a veniţii in casa ta, ca să-lii cu23 noscemu. Şi r domnulu casei eşindii la d'înşiî,
li dise: Nu, fraţiloru mei, rogu-vă, nu lu
craţi aqa de răii, după ce bărbatulu acesta
a veniţii in casa mea; • nu faceţi acesta ne24 legiuire ! ' Ecce feta mea cea fecîoră şi
concubina lui, scote-le-voiu afară, "umiliţi-le,
şi faceţi cu ele ceea ce este bunu iu ochii
voştri; dară acestui bărbaţii nu faceţi a25 cesta nelegiuire. Dară bărbaţii nu voiră a-lii
asculta. Deci bărbatulu apuca pre concubina
sa, şi o scose afară la d'înşiî, şi eî o • cunoscură, şi-şî bătură jocii de d'însa totă
noptea până demâneţă, şi o lăsară cândii
se^suîaii diorile.
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Şi femea veni cătră diiiă, şi cădu la uşa 26
casei omului, la care era domnulu eî. pre cându
începu a se lumina. Cândii domnulu eî se 27
scula demâueţa, şi deschidendu uşele casei,
voi să esă afară, spre a se duce in calea
j sa, ecce, concubina sa jăcea la uşa casei,
' şi manele eî pe pragu. Şi elu 'î dise: Scolă, 28
şi să mergemu! Dară * nimenea nu respunse.
Şi elii o puse pe asinu, şi merse spre loculii şeii.
Şi cândii elu ajunse la casa sa, lua cuţi- 29
tulii, apuca pre concubina sa, şi o » imbucăţi,
carnea şi osele sale, iu duoă-spre-dece bu
căţi, şi le trămese in totu cuprinsulii lui
Israelu. Şi a foştii, că orî-cine vedea a- 30
cesta, dicea: Nu s'a întâmplaţii şi nu s'a
vedutu una ca acesta, de cându fiii lui Israelii au eşitii din pămentulu Egiptului
până in diiiă de astă-ţlî. Luaţi aminte de
acesta, ' sfătuiţi şi spuneţi.
SI " toţi tiiî lui Israelu eşiră, şi comuni- 20
tatea se aduna ca unii singurii omu de
la * Danii până la Beeru-Şeba, cu pămentulu
Galaaduluî, în«intea lui lehova, " in Miţpo. Şi 2
stătut'aii de faţă cîipiî intreguluî poporu,
tote seminţiele lui Israelu in adunarea po
porului lui Dumnedeu, patru sute de mii
de omeni pedestn, d cari scoteau sabia. (Şi 8
fiii lui Beuiaminu audiră, cumu-că fiii lui
Israelu s'au suitu la Miţpe). Şi fiiî lui Israelu
diseră: Spuneţi, cumu s'a intemplatu acesta
faptă rea.
Şi respunse Levitulu, bărbatulu ucisei 4
femei, dicendîi: «La Ghibea, ce este a lui
Beniamiuu, veniiu eu şi concubina mea, spre
a mâne. ''Şi locuitorii din Ghibea s'au seu- 5
latu asupra mea, au incunjuratu noptea casa
in contra mea, cugetându a me ucide pre
mine ; s şi pre concubina mea o umiliră, incâtîi muri. Şi h apucaiu pre concubina mea, 6
o fâcuiu bucăţi, şi o amu trăinesu in tote
cârapiele stepânireî lui Israelu; că * desfrenare şi fără-de-lege făcură eî in Israelu.
fiece, voi toţi sunteţi fii aî lui Israelu, >daţi-vî 7
socotinţă şi sfătuiţi sucea.
Şi totu poporulu se scula ca unu singurii 8
ornii, şi dise: Nici unulu să nu inergă la cortulu şeii, şi nici uuulii să nu se abată pe la casa
sa. Şi acumu acesta e aceea ce vomu face 9
cu Ghibea: Vomă arunca asupra eî sorţi;
Şi vomu lua dece bărbaţi din o sută din 10
tote seminţiele lui Israelu, şi o sută din o
mie, şi o mie din dece mii, cari vorii lua
merinde pentru poporu, cn, eî intrându in
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CAP. 20.
Ghibea luî Beniaminii, să-î facă eî dupre
totă fâră-de- legea ce ea a făcuţii in Israelu.
11
Şi toţi bărbaţii luî Israelu se adunară
asupra acestei cetăţi, uniţi ca unu singurii
12 omu. * Şi seminţiele luî Israelu trămeseră
omeni cătră totă seminţia luî Beniaminii,
dicendii: Ce faptă rea este acesta, care s'a
13 intemplatu intre voi! Şi acumu scoteţî afară pre bărbaţii cei l înrăutăţiţi ce sunt in
Ghibea, ca să-î omorîmu, şi aşa să m curăţimu reulu din Israelu. Dară fiii luî Beniaminii
nu voiră a asculta vocea fraţiloru lorii, a fii14 lorii luî Israelu. Şi fiii luî Beniaminii se
adunară din cetăţile loru la Ghibea, spre a
15 eşi la resbelii cu fiii luî Israelu. Şi aceaşî
di se numerară fiii luî Beniaminii din ce
tăţi, duoe-decî şi şese de mii de bărbaţi,
ce scoteau sabia; afară de locuitorii diu
Ghibea, cari se numerară, şepte sute de
16 bărbaţî aleşi. Din toţii poporulu acesta
erau şepte sute de bărbaţî aleşi, " stângacî :
toţi aceştia lovîau cu petra praştiei perulu, şi
17 nu dădeau greşiu. Şi se numerară bărbaţii
din Israelu afară de Beniaminii, patru sute
de mii de bărbaţî, ce scoteau sabia; toţi
aceştia omeni de resbelii.
18
Şi fiii luî Israelu se sculară, şi ° se suiră
la Betu-Elu, şi p întrebară pre Dumnedeu,
şi diseră: Cine din noi să se sue mai ânteiu la luptă cu Beniaminii? Şi lehova respunse: Iuda se va svi ânteiii.
19
Şi fiii luî Israelu se sculară demâneţa,
20 şi tâberâră asupra Ghibeeî. Şi bărbaţii luî
Israelu eşiră la luptă cu Beniaminii ; şi băr
baţii luî Israelu se ronduirâ in ordine de
21 bătaia asupra lorii lungă Ghibea. Şi » fiii
luî Beniaminu eşiră din Ghibea, şi in aceaşî
di culcară la pămentu din oştirea luî Israelu
duoe-decî şi diioe de mii de bărbaţî.
22
Şi poporulu, bărbaţii luî Israelu, imbărbătându-se, eră-şî se ronduiră de resbelii,
in loculu in care se ronduiseră in diiia ân23 teia. (rŞi fiii luî Israelu se suiră, şi plân
seră înaintea luî lehova până in seră, şi
intrebară pre lehova, dicendii: Să me mai
suiu ore la luptă cu fiii lui Beniaminu, fra
tele meii? Şi lehova dise: Suiţi-ve asupra
24 luî.) Şi fiiî luî Israelu se apropiară a duoa
25 di de fiiî luî Beniaminu. Şi • a duoa-di Be
niaminu eşindu din Ghibea spra intimpinarea lorii, mai culcară la pămentu din fiiî
luî Israelu optu-spre-dece mii bărbaţî, cari
toţi scoteau sabia.
26
Şi toţi fiiî luî Israelu, toţii poporulu, ' se
suiră, veniră la Betu-Elu, şi plânseră; şi
şedendu acolo înaintea luî lehova, postiră
t Deot. 13. U. m M. .-i 17. 12.
Io». M. 13, 16. n Cap. S. JS.
l Drot. 18. ÎS.
l Cron. 18. 2.
Cap. 19. n.
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in diua aceea până in seră, şi aduseră olocauste şi sacrificii de bucuria înaintea luî le
hova. Şi fiiî luî Israelu intrebară pre lehova, 27
(acolo se afla " chivotulii legei lui Dumnedeu
in dilele acele, " Şi Fineasu, fiîulii luî Elea- 28
zării, fiîulii luî Asironu, * sta înaintea luî in
dilele acele), dicendu: Să mai esii încă la
luptă cu fiiî luî Beniaminu, fratele meii,
şeii să continescu? Şi lehova dise: Suiţi-ve,
că mâne 'î voiu da in mâua vostră.
Şi Israelu »puse pândaşî imprejurulii Ghi- 29
beeî. Şi fiiî lui Israelu se suiră in $iua a 30
treia asupra fiiloru luî Beniaminu, şi se
ronduiră asupra Ghibeeî, ca şi in cele-1-alte
dăţî. Şi fiiî luî Beniaminu eşiră spre in- 31
timpinarea poporului, si fură traşi afară
din cetate, şi incepură a da in poporu, ca
şi alte dăţî, in drumurile mari, (din cari
unulu duce la Betii-Elu, erii altulu la Ghi
bea in câmpia), şi ca la treî-decî de băr
baţî din Israelu fură ucişi. Şi n'iî luî Beni- 32
aminti diseră: Ei sunt bătuţi înaiutea nostră ca şi ânteiăşî-dată; dară fiiî luî Israelu
diceau: Să fugimu, ca să-î tragemii afară,
din cetate in drumulu mare. Şi toţi bîr- 33
baţiî luî Israelu se sculară din loculu lorii,
se ronduiră in Baalii-Tamaru, şi pânda luî
Israelu eşi din loculu şeii, din hotarulii Ghi
beeî. Şi dece mii de bărbaţi aleşi din toţii 34
Israelulii veniră asupra Ghibeeî, şi lupta fu
cumplită; ' şi Beniaminiţii nu sciaii, că neno
rocirea se apropia de eî. Şi lehova bâta 35
pre Beniaminu înaintea luî Israelu; şi fiii
lui Israelu culcară la pâmentu in diiia aceea
din Baniaminu duoe-decî şi ciucî de mii şi
o sută bărbaţî, cari to(î scoteau sabia.
Că fiiî luî Beniaminu credendu că aceia 36
sunt bătuţi, " bărbaţii luî Israelu lăsaseră locu
luî Beniaminu, re^ămându-se pe pânda, pre
care o puseseră asupra Ghibeeî. *Şi pânda 37
se grăbi, şi se lăţi asupra Ghibeeî, şi pânda
merse şi trecu totă cetatea prin ascuţitulu
săbiei. Că o inţelegere era intre bărbaţii 38
luî Israelu cu pânda : Să lase să se înalţe
din cetate furnii groşii. Şi cându bărbaţiî 39
luî Israelu intorseră dosulu in luptă, şi Be
niaminu începu a bate ţi a ucide din băr
baţii luî Israelu ca la treî-decî de inşi, şi
Diseră: Da, eî sunt bătuţi înaintea nostră,
ca in lupta ânteia! Atunci unii fumii grosu 40
începu a se rădica din cetate in susu, unu
stâlpii de fumii, şi Beniaminu ' intorcendu-se,
ecce totă cetatea prefăcută întrunii fumii ce
se suia la ceriu! Şi bărbaţiî lui Israelu «e 41
intorseră, şi bărbaţiî luî Beniaminu fură
uimiţi, vedendu că nenorocirea s'a aprol Şam. 4. 3, l z Deut 10. 8. &
4.
18. 5.
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42 piatu de eî. Şi eî se întorseră de la băr cuitoriî din labeşii-Galaadu prin ascuţitulu
baţii luî Israelu cătră calea pustiîuluî, şi săbiei, şi pre femei şi pre copii. Şi eccă 11
lupta 'î urmăria groznicu, şi ceî din ce- ceea ce veţî face: ?Pre totu bărbatulu, şi
tăţî 'î culcară la pământii in medîloculu pre totă femea care s'a culcaţii cu băr
43 lorii: Eî incunjurară pre Beuiaminu, 'Iii baţii, voî să-î nimiciţi cu desevârşire. Şi 12
Sjniră, 'Iu zdrobiră cu uşurinţă, până spre eî găsiră intre locuitorii din labeşii-Galaadu
hibea, cătră resăritulii soreluî. Şi cădură patru sute de fete fecîore, cari nu se cul
din Beniaminu optu-spre-dece miî bărbaţî, caseră cu bărbaţii, şi le aduseră in ta
45 toţi bărbaţî viteşî. Şi eî întorseră dosulu, şi bără la *Şilo, ce este iu pămentulu Cauaanii.
fugiră in pustiiu cătră stânca d Rimmonu ; şi
Şi totă comunitatea trămese, şi vorbi 13
Israeliţiî culeseră din eî pe drumulu celu mare cătră fiii luî Beniaminu, •' cari erau iu stânca
cinci miî de inşi, şi-î urmăriră până la Ghi- Rimmonu, şi li cuvântară pace. Şi Beni- 14
beonii, bătendu din eî duoe miî de bărbaţi. aminti se intorse in ucelu timpii; şi li dă
46 Deci toţi ceî căduţi din Beniamiuu in diua a- dură lorii de femei acele, pre cari le-au
ceea fură diioe-decî şi cinci de miî de băr lăsaţii in vieţă d'intre femeele labeşu-Gabaţi, cari toţi scoteau sabia, totî omeni viteşî. laaduluî ; dară ele nu ajungeau pentru eî. Şi 15
47 • Şi din ceî ce intorseră dosulii şese sute de poporului i i se făcu milă de Beniaminu, că
bărbaţî scăpară in pustiiu la stânca Rimmonu, lehova a făcuţii o ştirbitură in seminţiele
şi rămaseră la stânca Rimmonu patru lunî. luî Israelu.
48
Şi bărbaţii luî Israelu se iuturnară la
Şi bătrânii comuuităţeî diseră: Ce să fa- 16
fiii luî Beniamiuu, şi-î trecură prin ascu- cernii de femei pentru cei rămaşî? că femeele
ţitulu săbiei, pre omenii fie-cărel cetăţî, şi s'au sterpitu din Beniaminu! Şi eî diseră : Ceî 1 7
vitele şi totu ce aflau; şi dădură focii tu- scăpaţi să stăpâuescă ceea ce era a luî Be
turoru cetăţiloru ce găsiră în cale.
niaminu, pentru ca să nu se stingă o se
21 C) I "bărbaţii luî Israelu s'aii juraţii in Mitpe, minţia din Israelu. Dară noî nu putemu 18
l^ dicendu: Nimenea din noî să nu deepre să li dămii femei din fetele nostre, * că fiii
2 feta sa de femeă luî Beniaminu. Şi po luî Israelu s'au juraţii, dicândii : Blăstematu
poralii veni la b Betu-Elu, rămase acolo până să fie acela ce va da femeă luî Beniaminu!
Şi eî diseră: Eccă, serbătore luî lehova 19
in seră înaintea luî Dumnedeu, şi eî 'şî
3 înălţară vocele lorii şi plânseră tare, picendu: se face din anu in anii in Silo, care este
Pentru-ce, o lehova, Dumnedeulu luî Israelu, spre meţlă-nopte de Betii-Elu spre resăritulu
s'a intemplatu acesta in Israelu, ca Israelu drumului celui mare, care duce de la Betu4 să se lipsescă de o seminţia? Şi a duoa Elii la Şechemu, şi spre medă-di de la Ledi poporulu se scula, c zidi acolo unii altaru, bona. Şi el ordinară fiiloru luî Beniaminu, 20
şi aduse olocauste şi sacrificii de bucuria. dicendu: Mergeţi şi pândiţi in viî: Şi 21
5
Şi fiii lui Israelu diseră: Cine d'iutre cându veţî vede că fetele din Silo esu ' spre
tote seminţiele luî Israelu nu s'a suiţii cu a juca în choru, eşiţî din viî, şi răpiţi-vî
adunarea la Jehova? dCă fu unii jurămentu fie-care pre femea sa din fetele din Silo,
mare asupra aceluîa care nu se va sui la şi duceţi-vă in pămentulu luî Beniamiuu.
lehova la Miţpe, dicendu: Elu să se o- Şi dacă părinţii lorii seu fraţii lorii voru 22
6 more. Şi fiiloru luî Israelu li se făcu milă veni spre a se certa cu noî, noî li vomu
de Beniaminu, fratele lorii, şi diceau: As- dice: Din charu cătră noî daţi -le, fiindu-cănoî
tă-dî o seminţia intregă s'a perdutu din I- nu arnii luutu câte o femeă pentru fie-care
7 sraelu. Ce să facemu de femei pentru ceî din eî in acestu resbelii; şi nu voi sunteţi cari
rămaşi l că noî ne-amu juraţii pe lehova a le-aţi daţii pre ele ; atuucea numaî aţi fi
8 nu li da loru din fetele iiostre femei. Şi eî vinovaţi. Şi fiii luî Beniaminu făcură aşa, 23
diseră: Este vre-una din semioţiele luî Israelu, şi-yî luară femei, clupre numernlu lorii, d'intre
care să nu se fi suiţii la lehova in Miţpe? dânţuitorele, pre cari le-au răpitu: şi merŞi eccă, nicî unulu din " labeşu-Galaadîi seră şi se intorseră la moscenirile lorii, şi
9 n'a veniţii in tabără la adunare. Şi popo m rezidiră ciuiţile, şi loauiră in ele. Şiinacelu 24
rulu se numerâ, şi eccă, nu era acolo ni- timpii fie-care din fiii luî Israelu se duse
10 menea din locuitorii labeşii-Galaaduiuî. Şi la seminţia sa şi la nemulu seu, şi eşiră
comunitatea trămese acolo dîioe-spre-^ece de acolo tie-care la mosceuirea sa.
aiî de omenî din ceî maî viteşî, şi li or
"In dilele acele nu era rege in Israelu: 25
dinară, dicendu: •'Mergeţi, şi treceţi pre lo- 0 fie-care făcea ceea ce era dreptu in ochii seî.
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CARTEA RUT U.
Elimelechu şi fiii set, murindă in Modbu, veduva sa se re'ntorce împreună cu Rută in Betu-Lehemit.

J Ol in filele cândii judecau "judecătorii,
O fost'a 6fomete pe pămentu, şi s'a dusu
unu bărbatu din " Betu-Lebemulu luî Iuda, ca
să locuescă in pămentulu Moabuluî, elu şi
2 femea sa, şi cei duoî fii aî seî. Numele
bărbatului era Elimelechu, şi numele femeeî
sale Naomi, şi numile celoru duoî fii aii seî
erau Mahlonu şi Chilionu, dEfraitiţî din BetuLehemulu luî Iuda. Şi veniră "in pămentulu
Moabuluî, şi locuiră acolo.
,
3
Şi muri Elimelechu, bărbatulu Naomieî;
4 şi a remasu ea cu ceî duoî fii aî seî. Şi-şî
/ luară loru femeî Moabitene; numele uneîa
era Orfa, şi numele celei^cTa _dâo_a. Rutii;
5 şi locuiră acolo ca la dece auî. Şi muriră
şi acest! duoî, Mahlonu şi Chilionu; şi remase femea fără ceî duoî fiî aî şei şi fără
bărbatulu eî.
6
Şi se scula ea cu nurorile eî, şi se intorse din pămentulu Moabuluî ; că audia in
pămentulu Moabuluî, că lehova a •'cercetaţii
7 pre poporulu seu, * dându-i pane. Şi ea eşi
din loculii in care locuia, şi cele duoe nurori
ale sale cu d'însa; şi merseră pe cale, ca să se
8 intorcă in pămentulu luî ludo. Şi dise Naomi
cătră cele duoe nurori ale sale: Duceţi-ve,
ţi * întorceţi-ve fie-care in casa mumei sale:
' facă-şi lehova milă cu voi, cumu aţi făcuţii
9 voi cu •* ceî reposaţî şi cu mine. Dee-vî le
hova, ca să aflaţi * repausii fie-carea in casa
bărbatului seu! Şi le săruta; şi ele înal10 ţară vocile loru, şi plânseră. Şi-i diseră:
Cu tine voimu să ne intorcemu la popo
rulu teii.
11
Şi Naomi dise : Intorceţi-ve, fiicele mele ;
pentru-ce să mergeţi cu mine? Aii doră
mai amu fiî in corpulu meii, l ca să vi fie
12 bărbaţi? Intorceţi-ve, fiicele mele, duceţi\ vă: că sunt pre bătrână, spre a mai ave
l \ bărbatu; ţi de aşi dice, că annt speranţă;
chî&ru din acesta nopte de aşi fi a unui
13 bărbatu, şi de aşi nasce fiî, Ascepta-veţî,
până se voru face mari V Infreua-ve-veţî ore
BUTtt.
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19.
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pentru eî, să nu fiţi ale altoru bărbaţi?
Nu, fiicele mele, că mulţii mai amarii 'mi
este mie, decâtuvouî; căci m s'a lăsaţii asu
pra mea mâna luî lehova. Şi ele înălţară 14
vocile lorii, şi plânseră eră-şî. Şi Orfa să
ruta pre socra sa ; dară Rutii B se ţinea de ea.
Şi dise Naomi: Ecce, cumnata ta s'a în- 15
torsu la poporulu eî şi la"deiî eî, f intorce-te
şi tu după cumnată-ta. Dară Rutii dise : « Nu 16
sta de mine ca să te părăsescu, şi să me
depărtezu din urma ta ; că incotro vei merge
tu, voiii merge şi eu; unde vei mâne tu,
voiii mâne şi eii; r poporulu teii va fi popo
rulu meii, şi Duinneţîeulu teii va fi Dumnedeulu meii; Unde vei muri tu, voiii muri 17
şi eu, si acolo me voiu îmmormenta; 'aşa
să-mî facă lehova, şi încă mai mulţii, dacă
altu ce-va decâtii mortea me va despărţi
de tine! 'Şi vedendu Naomi că ea era ho- 18
tărîtă să mergă cu d'însa, incetâ de a vorbi
cătră ea.
Şi se duseră amîuduoe până ce ajun- 19
seră la Betii-Lehemu; şi după ce sosiră la
Betu-Lehemu, eccă, "totă cetatea era in miş
care pentru ele, şi femeele diceau : ° Acesta e
Naomi (Plăcvta) ? Şi ea li dise : Nu mă chiă- 20
maţi Naomi, ci chiămaţi-me Mara, că A-totiiPuterniculii m'a amărîtu forte : Plină m'amu '21
dusu, zşi deşertă m'a intorsu lehova: pentru-ce
deci să me mai chîăinaţî Naomi, fiindii-că le
hova a mărturisitii in contra mea, şi A-totuPuterniculu m'a întristaţii?
Şi se intorse Naomi cu Rutii, Moabitena, 22
nora eî, care se intorcea din pămentulu
Moabuluî; şi veniră in Betii-Lehemu »la inceputulu secerişului orduluî.
Rutii aflându bunetaţe de la Booeu, cere de la
d'insuîă detoria unui consângenii.

SI bârbatulu Naomieî avea o "rudă, omîi 2
pre avuţii, din nemulii luî Elimelechu,
alu căruia nume era * Boozii. Şi dise Rutu, 2
Moabitena, cătră Naomi: Rogu-te, lasă-me
2. & 39. 9,
n Prov. 17.
& 18. 21.
a Jude. 11.
p Vede los.
15, 19.
2 Reg. 2.
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RUTU.

să me ducii in ţerâna şi să c culegu spice in
urma aceluia, in ochii căruia voiu afla charii.
3 Şi-î dise: Du-te, fiica mea. Şi ducendu-se,
ajunse intr'o ţerână, şi culegea acolo pe urma
secerătoriloru ; şi cumii 'î se întemplâ, ţe
râna acesta era a lui Boozu, care era din
nemulu lui Elimelechu.
4
Şi ecce, Boozu venîa din Betu-Lehemii, şi
dise secerătoriloru : d lehova fie cu voi ! Şi
5 ei respunseră : Bine-cuvinteze-te lehova. Şi
dise Boozu servului şeii, ce era pusii preste
6 secerâtorî: A cui este tânăra acesta? Şi
servulu ce era pusii preste secerătorî respunse, şi dise: Ea este o tenera Moabitenă, carea ' s'a întorşii cu Naomi din pă7 mentulu Moabuluî; Şi ea nî-a disu: Rogu-vă, să culegu şi să adunu d'intre snopi
pe urma secerătoriloru; şi venindu, a remasii de demâneţă, şi până acumu; şi pu
ţinii s'a repausatii in casă.
8
Şi Boozu dise câtră Rutii : Ascultă, fiica
mea : nu te duce să culegi in altă ţerână,
şi nu te depărta de aicea, ci ţine-te de
9 servele mele; Aţintesce-ţî ochii pe ţerâna
in care vorii secera, şi mergi pe urma lorii.
Aii nu amii ordinaţi! serviloru să nu te atingă? Şi de-ţî este sete, du-te la vase, şi
10 be din ceea ce scoţii servii. Şi ea-^cădupe
iată, se prosternu la pămentu, şi-î dise:
Cumii de amii aflata charii in ochii tei, ca
tu să ingrijescî de mine, de mine o străină?
1 1 Şi respunse Boozu, şi-î dise : g Toţii ce ai
făcuţii socreî tale după mortea bărbatului
ei mi s'a spusii: cumu tu ai părăsiţii pro
părintele teii, pre muma ta şi pămentulii
nascereî tale, şi ai veniţii la unii poporii,
pre care mai 'nainte nu l'aî cunoscuţii.
12 *Resplătescă lehova fapta ta, şi fie deplină
plata ta de la lehova, Dumnedeulii lui Israelii,
' supţii a căruia aripi aî veniţii să te adăpo13 stescî. Şi ea dise: J Să aflu charii in ochii
tei, (Icnii n ni ii meu, că tu ai mângâiaţii şi a!
vorbita ânimei servei tale, * de-şi eu nu sunt
14 chîaru ca una din servele tale. Şi-î dise
Boozu cătră timpulii mâncăreî: Apropiâ-te
aicea, şi mănâncă din pane, şi întinge bucâtura ta in oţetii.
Şi ea se puse lungă secerătorî; şi elii 'î
dădu grăunţe prăjite, şi ea mânca, ! se să15 tura, şi a şi strînsu. Şi se scula să culegă,
şi a ordinatu Boozu serviloru seî, dicendu:
Lăsaţi-o să culegă şi intre snopi, şi să nu
16 o ruşinaţi; Şi chîaru scoteţî pentru ea din
mânunchî, şi lăsaţi ca să culegă, şi iiu o
17 certaţi. Şi ea culese din ţerână până seră,
c Lov. 19. 9.
f 1 Şam. 25. 23.
g Cap. 1. 14, 10,
Deut 24. 19.
d Pa. 129. 7, 8.
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şi bătu ceea ce a culeşii ; şi a foştii ca o
efă de ordu. Şi luând'o, a veniţii in ceţaţe, şi a vedutu socra ei ceea ce a culeşii.
Şi Rută scoţendii î-a daţii n ceea ce î-a ră
maşii după ce s'a săturaţii.
Şi-î a disu socră-sa: Unde aî culesu
astă-dî? şi unde aî lucraţii? fie bine-cuventatu celu ce a "ingrijitu de tine! Şi spuse
socreî sale la cine a lucraţii, şi dise: Nu
mele bărbatului, la care amu lucraţii astă-dî,
este Boozu. Şi a disu Naomi nuroreî sale:
"Bine-cuventatu/e elu de lehova; că * indu
rarea lui nu a părăsiţii pre cei vii nici pre
cei morţi; şi a mai adaosu Naomi: Acestu
bărbaţii ni este rudă, » una din cele ce au
dreptulii rescumperăreî. Şi Rutu Moabitena
dise : Şi a mai disu elii cătră mine : Ţine-te
de servii mei, până ce vorii sfârşi toţii secerişulii. Şi Naomi dise cătră Rutii, nora
ei: Bine-^î este, fiica mea, să eşî cu ser
vele sale, ca să nu ţi să intemple ce-va pe
altă ţerână. Aşa ea se ţinu de servele lui
Boozu, ca să culegă, până ce se sfârşi se
cerişul u orduluî şi secerişulii grâului; şi lo
cuia cu socră-sa.
SI Naomi, socra eî, 'î dise: Fiica mea, "aii
nu-ţî voiu căuta ţie *repausii, ca să-ţî
fie bine? Şi acumu Boozii, cla a cărui serve
tu al foştii, nu este elu ruda uostră? Ecce,
elii va ventura in noptea acesta ordulii in
aria. Deci spală-te, ^unge-te, şi pune pe
tine vestmintele tale, şi coboră-te la aria:
Nu te fă cunoscută bărbatului, până ce va
sfârşi de mâncaţii şi de băuţii. Şi cându
se va culca, insemnă loculii unde se va
culca, şi ducendu-te acolo, descopere picîorele lui, şi culcă-te ; şi elii 'ţî va spune ce
aî să faci. Şi ea 'î respunse: Toţii ce-mî
dicî, voiu face.
Şi se coborî la aria, şi făcu totulu, cumii
î-a ordinatu socră-sa. Şi Boozii a mâncatii şi a băuţii, şi "s'a veseliţi! anima lui,
şi s'a duşii să se culce intr'o parte a uneî
clăi. Şi ea veni incetu, descoperi picîorele
lui, şi se culca. Şi la medîloculii nopţeî se
speria bărbatulii, şi se pleca spre ea, şi
ecce, o femeă era culcată la picîorele lui.
Şi elii 'î dise: Cine escî tu? Şi ea respunse:
Eu sunt Rutii, serva ta ; •''intinde polele tale
preste serva ta ; că tu escî f ruda cea mai de
aprope. Şi elu dise: * Bine-cuventată de Iehova să fii, fiica mea! Buna-voinţa acesta a
ta cea din urină, ce tu mt-aî arătaţii, este
mai mare decâtu ' cea d'ântăiu; că nu te-aî
duşii după tenări, nici cei avuţi nici cei
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1 1 săraci. Şi acuma, fiica mea, nu te teme,
totu ce-mî veî dice, voiu face ţie; că totâ
cetatea poporului mt îi scie, că tu escî •>' o
12 femeă virtuosă. Şi acum u este adeverii că
eii sunt * ruda ta, care amu dreptulii rescumperăreî ; dară l este o rudă mai aprope de13 câtu mine. Remăî noptea acesta aicea; demâneţa de va voi să te rescumpere, bine,
să, te "răscumpere; erîi de nu va voi să te
rescumpere elu, te voiii rescumpera eii, " viu
este lehova : culcă-te aicea pâua, demâneţă.
14
Şi s'a culcaţii ea la picîorele luî până
demâneţă; şi s'a sculatii înainte d'a se cunosce unulu pre altulu, că elu dise : ° Ni
menea să nu sciă că a veniţii o femeă la
15 aria. Şi mal dise: Adă mantia ce este pe
tine, şi ţine-o. Şi ea o ţinu; şi elu 'î mesurâ
şese mesurî de ordii, şi le puse pe ea; şi se
duse elu in cetate.
16
Şi ea a veniţii la socră-sa, care dise:
Cumu mal este cu tine, fiica mea? şi-î a
17 Bpusu eî totu ce î-a făcuţii bărbatulu. Şi
mai dise: Aceste şese mesurî de ordii mî-a
daţii; că'mî dise: Tu să nu mergi cu mână
18 golă la socră-ta. Şi ea 'î dise: pRemăî, fiica
mea, până ce veî sci cumu va eşi lucrulu
acesta; că acestii bărbaţii nu se va repausa,
până nu va sfârşi lucrulu chîarii astă-dî.
Căsătoria luî Boozti, şi a Rutei; nascerea lui
Obedti, strămoşulă lui Davidil.

4 C? I Boozii se sui la portă, şi şedu acolo ;
î^ şi ecce, ° celii cu dreptulu rescumperărei,
de care a vorbiţii Boozii, trecea ; şi î-a disu
Boozu: Hei cutare! abate-te, şedî aicea!
2 Şi se abătu, şi şedu. Şi Boozii lua dece
bărbaţi din *betrâniî cetâţeî, şi dise: Şe3 deţî aicea; şi eî şedură. Şi elu dise cătră
rudă: Naomi, care s'a intorsu din ţerâna
Moabuluî, a vendutu ţerâna fratelui nostru
4 Elimelechu. Şi eii amu gândiţii că trebuie
să-ţî facii cunoscuta, şi să-ţî dicii: " Cumpără-o ''in faţa celoru ce şedu aicea, şi in
faţa betrâiiiioru poporului meu; de voescî
să o rescumperî, rescuinpăr'o; erii de uu voîescî să o rescumperi, spune-mî, ca să sciu;
• că afară de tine nu este altulu, care să o
rescumpere, şi după tine sunt eii. Şi elu
5 dise: O voiii rescumpera. Şi dise Boozu:
In diiia ce veî cumpăra ţerâna din mâna
Naomieî, veî cumpera-o şi de la Rutii, Moabitena, femeă reposatuluî, •''pentru a păstra
6 numele reposatuluî in moscenirea sa. g Şi
j
k
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dise celu cu dreptulu rescump&rărei : Nu
potu să o cumperu, ca să nu strică mos
cenirea mea ; cumperă pentru tine aceea ce
aniii eii de rescumperare, că nu potu să
rescumperu eii. * Şi acesta deprindere era in 7
vechime in Israelu in casii de rescumperare
şi de schimba, ca să se intărescă orî-ce lucra:
scotea incălgîemintea, şi o da apropeluî şeii ;
şi acesta era mărturia in Israelu. Şi res- 8
cumperătorulu dise lui Boozu: cumperă-o
pentru tine, şi a scoşii incălc.iemintea sa.
* Şi dise Boozu betrânilorii şi la toţii 9
poporulu: Voi astă-dî sunteţi marturî, că
amu cumpăraţii din mâna Naomieî toţii ce
era a luî Elimelechu, a luî Chilionii şi a
luî Mahlonii. încă şi pre Rutii, Moabitena, 10
femeă luî Mahlonii, amu cumperat'o mie
de femeă, ca să păstrezu numele reposa
tuluî in moscenirea sa, şi ' să nu se perdă
numele reposatuluî d'intre fraţii seî şi din
porta locului şeii; voi astă-dî marturî sunteţi.
Şi a disu totu poporulu, ce era la portă, 1 1
şi betrâniî : Marturî suntemu. i Facă lehova
pre femeă ce vine in casa ta ca Rahela
şi ca Lea, cari aii * întemeiaţii amîndiioă
casa luî Israelu, ceştigă-ţî avuţii in ! Efrata,
şi-ţî fă nume in Beţii -Lehemii; Şi casa 12
ta sii fie ca casa luî Pereţii, pre m care Tamaru Ta născuţii luî Iuda, prin n urmaşii ce
lehova 'ţi va da din acesta teneră.
Şi Boozii " lua pre Rutii, şi-î fu luî femeă; 13
şi elii intra la d'însa ; şi* lehova dându-î eî con- .
cepere, ea născu unii fiiii. Şi ^diseră fe- 14
meele cătră Maomi: Bine-cuventatu f.e le
hova, care n'a lăsaţii să-ţî lipsescă astă- ţii
rescumperătoru, şi numele seu să fie lău
daţii in Israelu. Acesta, te va reînsufleţi, .15
şi va fi îngrijitorii betrâneţeloru te-le ; că
noră-ta, care te îubesce, şi care 'ţî este T mai
bună decâtu şepte fiî, î-a născută luî. Şi 16
lua Naomi copilulu, şi-lu puse la sînu, şi-i
ţinu luî locu de doică. 'Şi vecinele î-au 17
datu luî nume, dicendu: Fiiii s'a născuţii
Naomieî; şi l'au numiţii Obedu: acesta e
părintele lui Işaî, părintele luî Davidu.
Şi aceste sunt generaţiunile lui Pereţii: 18
'Pereţii a născuţii pre Heţronii; Heţronii a 19
născuţii pre Ramu, şi Ramii a născuţii pre
Amminadabu ; Amminadabii a născuţii pre 20
"• Xahşonu, şi Nahşonu a născuţii pre " Salmonii; Salmonu a născutu pre Boozii, şi 21
Boozii, a născutu pre Obedu; Obedu ană- 22
scutii pre Işaî, şi Işaî a născuţii pre * Davidu.
i Deut 2S. 6.
j Ps. 127. 3. &
128. 3.
k Deui. 25. i>.
1 Fac. 35. 16, 19.
m Fac. 88. 29.
1 Cron. 2. 4.

Mat. 1. 3.
n 1 Şam. 2. 20.
o Cap. 3. 11.
p Fac. 29. 31. &
33. 3.
q Lac. 1. 58.

Rom. 1». 15.
r 1 Şam. 1. 8.
s Luc. 1.58,59.
t 1 Cron. ». 4,
elo.
Mat. 1. 3.

u Num. 1. 7.
D Mat. 1. 4, eto.
x 1 Cron. 8. 16.
Mat. 1. 6.

CARTEA ANTEIA A LUI SAMUELU.
Nascerea lui Samuelă şi dedicaţiunea sa lui Dumnedeit; cântarea Hanneî.

J T71 OST'A unu omu dia Ramataimu-ŢoYJ fimu, din muntele lui Efraimii, a căruia
nume era a Elkana, fiîulu lui lerohamu, fiîulu
lui Elihu, fiîulu lui Tohu, fiîulu lui Ţufu,
2 6unu Efraitenu; Şi elu avea duoe femei: nu
mele uneia era Hanna, şi numele celeî-1-alte
Penina. Penina avea copii, eru Hanna nu
avea copii.
3
Şi acestu omu se suia din cetatea sa " din
anii in anii, dca să se închine, şi să sa
crifice lui lehova, Dumnefaulu oştiriloru,
in * Silo, şi acolo erau cei diioî fiî ai lui
Elie, Hofni şi Finea su, preuţî ai lui lehova.
4 Şi in diiia, in care Elkana f sacrifica, elu da
feineeî sale Penina şi la toţi fiii şi fetele
5 eî părţi. Erii Hauneî 'î da o parte indiioită; că îubîa pre Hanna. 'Dară lehova
6 închisese pântecele eî. Şi rivala eî * o impungea forte, spre a o intrista, că lehova
l închisese pântecele eî. Şi aşa se intemplâ
in fie-care anii; ţi de câte-ori ea se suia
în casa lui lehova, aşa o intrista, incâtu ea
8 plângea şi nu mânca. Şi Elkana, bărbatulii
eî, dise cătră d'însa: Hanna, de ce plângi?
şi de ce nu mânâncî? şi de ce e întristată
anima ta? nu sunt eii 'mai bunii ţie decâtu
dece fiî?
9
Şi Hanna se scula, după ce eî mâncară
şi beură in Silo, (şi Elie preutulu şedea pe
scaunii lungă ui ud fi din uşîoriî •'templului
10 lui lehova). * Şi ea era cu sufletulu amărîtu,
11 şi se ruga lui lehova, şi plângea; Şi 'făcu
votu, şi ţlise: lehova, Dumnefaulu oştiriloru,
dacă vei m căuta spre întristarea servei tale,
şi dacă 'ţi vei "aduce aminte de mine, şi nu
vei uita pre serva ta, şi dacă vei da servei
tale unii copilii parte bărbătescă, eii Iu voiii
da lui lehova pentru tote dilele vieţeî lui,
şi °bricîulu nu se va sui pe capulu lui.
12
Şi cândii ea urma a se ruga înaintea
13 lui lehova, Elie lua sema la gura eî. Şi
Hanna vorbîa intru anima eî; numai buzele
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eî se mişcau, dară vocea eî nu se audia.
Şi Elie socotîa că era beta. Şi dise Elie
cătră d'însa: Până cândii te vei îmbăta?
Du-te, de te trezesce! Erii Hanna respunse,
şi dise: Nu, domnulu meii, femeă cu sufle
tulu întristată sunt eii; nici vinii nici ori-ce
altă băutură îmbetătore nu amu băuţii, ci
amu ^reversatu sufletulu meu înaintea lui
lehova. Nu lua pre serva ta drepţii o femea * fără-de-lege ; că din mulţimea durereî
mele şi a întristăreî mele amii vorbiţii până
acumu. Şi Elie respunse şi dise: r Mergi
in pace, şi ' Dumnedeulu lui Israelu să împlinescă cererea ta, ce tu î-aî făcuţii. Şi
ea dise : * Fie ca serva ta să afle charu in
ochii tei! Şi femea " se duse in calea eî,
şi ea mânca, şi faţa eî nu inaî era
tristă.
Şi eî se sculară de demâneţă, se prosternură înaintea lui lehova, se inturnară,
şi veniră la casa lorii in Rama. Şi Elkana
8 cunoscu pre Hanna, femea lui, şi x lehova 'şî
aduse aminte de ea; Şi după curgerea dilelorii Hanna, concependii, născu unii fiiu,
şi chîâmâ numele lui—Samuelu (cerută de
Dumnefau); că $ise ea: De la lehova l'amu
ceruţii pre elu.
Şi bărbatulu Elkana "se sui impreună cu
totă casa sa, ca să sacrifice lui lehova sacrificîulii de toţii anulu şi votulu seu. Şi
Hanna nu se sui; că dise bărbatului eî:
Nu ooiu merge până ce prunculu va fi înţercatii, şi atuncea 'Iii voiii * aduce, ca să-lu
infâţîaşezii lui lehova, şi să "remână acolo
* pentru totii-dea-una. Şi "Elkana, bărbatulii
eî, 'î dise: Fă ceea ce este bunii in ochii
tei, remâî până ce-lii vei fi inţercatii. d Nu
mai să indeplinescă lehova cuventulu seu!
Şi femea rămase, şi alăpta fiîulu eî, până
ce-lii înţercâ.
Şi inţercându-lu, ea 'Iii sui cu d'însa; şi
luanda cu sine trei tauri, o efâ de florea
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CAP. l, 2.
fainei, şi unu foiu de vinii, ea e 'Iu aduse in
•'casa lui lehova in Silo, copilulu încâfiindii
25 micii forte. Şi junghiară unu taurii, şi » a26 duseră prunculu la Elie; Şi ea ţlise: O
domnulii meii! *viii este sufletulu teu, domnulu meii, eu sunt temea, ce a staţii aici
27 înaintea ta, spre a se ruga lui lehova. ' Pen
tru acestii pruncii m'amii rugaţii ; şi lehova
mî-a îndepliniţii cererea ce amii făcuţii lui.
28 J De aceea 'Iii imprumutu luî lehova ; pentru
tote dilele vieţeî luî va fi imprumutatu luî
lehova. Şi eî * se prosternură acolo înaintea
luî lehova.
2 £jl Hanna °se ruga, şi dise:
i^ * Anima meii s'a veselitu intru lehova,
c Cornulu meu s'a înălţaţii intru lehova,
Gura mea s'a, deschişii asupra neamicilorii
[meî,
Că dm'amu bucuratu de ajutorulu teii.
2 'Nimenea nu este sâutii ca lehova.
Că nu ente -^nltulu afară de tine,
Şi nu este stâncă ca Dumnedeulu nostru.
3 Nu mai vorbiţi cu mândria,
t Nkî cuvinte indresneţe să nu esă din gura
[vostră,
Că Dumnedeulii a toţii ştiutorii este lehova,
Şi de elu faptele se cumpenescu.
' 4 * Arculii viteşiloru s'a sfărimatii,
Şi ceî slabi s'aii încinsu cu putere.
5 * Ceî sătuî s'au năimiţii pentru pane,
Si ceî ce erau flămândî aii încetatu <fa fi ;
Chîarii i cea sterpă a născuţii şepte,
Şi *cea ce avea fiî mulţi a lâncezitu.
6
7
8

9

10

'lehova omora şi învia,
Cobora in monnentu, şi face să învie,
lehova "sărăcesce şi înavuţesce,
* Elu umilesce şi înalţă.
° Elii înalţă din pulbere pre celii săracă,
Rădică din gunoiu pre celu lipsiţii,
'Spre a-te pune alăturea cu domnii,
Şi tronulu mărireî 'Iu dă lorii spre moscenire.
Că * stâlpii pămeutuluî sunt ai luî lehova,
Şi asupra lorii a aşedatii lumea.
TPicîorele cuvioşilorii seî elii le păzesce,
Eru ceî vicleni in întunerecii vorii tace ;
Că nu prin putere învinge omulu.
Impotrivitoriî luî lehova se vorii 'sfârima in
' Din cerîurî va tuna asupra lorii ; [bucăţi,
"lehova va judeca marginile pămentuluî,
Va da putere regelui seu,
Şi va "înălţa cornulu unsului seu.
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Şi Elkana se duse la Rama in casa sa, 1 1
zşi copilulu servîa luî lehova înaintea luî
Elie preutulii.
Răutatea fitioră lui Elie ; profeţii contra nemulut
şea, aervi&ulii lui Samuelti.

Şi fiii luî Elie erau y omeni înrăutăţiţi, *eî
nu cunosceau pre lehova. Şi deprinderea
acestora preuţî cătră poporu era: cândii aducea cine-va unii sacrificiu, venîa servulu
preutuluî, pre cândii carnea se ferbea, cu
o furcă cu trei cracane in mâna sa, Şi o
verîa in labru, şeii in olă, şeii in căldare,
seu in tigaia, şi ceea ce scotea furca, o
lua preutulii. Aşa făceau cu toţii Israelulu
ce venîa acolo in Silo. înainte încă de
ce grăsimea se "făcea să fumege, venîa ser
vulu preutuluî, şi dicea omului care sacrifica :
Dă carnea de fripţii pentru preutu, că elu
nu va lua de la tine carne fertă, ci crudă.
Şi dacă emulii dicea cătră d'însulii: Să fumege mai ânteiu grăsimea, şi apoi 'ţî ie,
dupre cumii doresce sufletulu teu, atunci
elii 'î respuudea: Nu, ci acuma tu 'm vei da;
erii de nu, voiii lua cu putere. Aşa pecatulu acestoru. tenerî era mare forte * îna
intea luî lehova ; că omenii c despreţuîaii da
rurile aduse luî lehova.
dErii Samuelu servîa înaintea luî lehovn,
fiindu copilii, ' încinsu cu unii efodii de inii.
Şi o mantia mică î-a făcuţii muma sa, şi-î
o aducea din anii in anu, cândii -^se suia
cu bărbatulu eî, ca să sacrifice sacrificîulii
de toţii anulfi. Şi Elie «bine-cuventâ pre
Elkana şi pre femea luî, şi dise: Dee-ţî
lehova semînţă din femea acesta in loculu
împrumutului, care s'a * imprumutatu luî le
hova. Şi se duseră la loculu lorii. Şi Iehova ' cerceta pre Hanna, şi ea concepu, şi
născu trei fiî şi diioe fete. Şi copilulu Sa
muelu •'crescu înaintea luî lehova.
Şi Elie era bătrânii forte, şi elu audi
tote câte făceau fiii seî la totu Israelulu,
şi că eî s'au culcata cu * femeele ce se adunau la uşa cortului intrunirei. Şi elii li
dise: Pentru-ce faceţi lucruri ca aceste?
că eii audu faptele vostre cele rele cu toţii
poporulii acesta. Nu, fiii meî ! că nu este bună
faima pre care o amii audiţii, că voi pre
poporulii luî lehova 'Iii trageţi la pecatii.
j Dacă unii omii păcătuescc contra altui omu,
| judecătorulii 'Iii judecă ; dară dacă unii omu
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l SAMUELtf.

1 păcătuesce contra luî lehova, cine se va
ruga pentru d'însulu? Şi eî nu ascultară
de vocea părintelui loru, m căcî lehova voia
a-î omorî.
Şi copilulu Samuelu * mergea crescându,
şi era ° plăcuţii luî lehova şi omeniloru.
P Şi unu omu alu luî Dumnedeu veni la
Elie, şi-î dise : Aşa dice lehova : » Ore nu
m'amu descoperiţii casei părintelui teu, cându
eî erau in Egiptu, in casa luî Faraonii?
Şi l'amu r aleşii pre elii din tote seminţiele
luî Israelu mie de preutu, ca să sacrifice
pe altarulii meu, să facă să fumege tă
mâia, şi să porte efodulu înaintea mea;
şi * amii datu casei părintelui teu tote sacrificiele cu focu ale fiiloru luî Israelu. Pentru-ce aţi 'călcaţii in picîore sacrificîulu meu
şi darulu meii, pre care l'amu ordinatu in
" locuinţa mea, şi onore/î pre fiii tei mai
mulţii decâtu pre mine? ingrăşindu-ve cu
darurile cele mai alese ale poporului meu,
Israelu. De aceea, dice lehova, Dumnedeulii luî Israelu : • Eu amu disu, că casa
ta şi casa părintelui teii va âmbla înaintea
mea totft-de-una ; şi acumu lehova dice :
* Departe să fie acesta de mine ; că pre cei
ce me onoreză 'î y voiii onora, şi * cei ce me
despreţuîescii vorii fi despreţuiţî. Ecce, " dile
vinii, in cari voiu tăia bracjulu teu, şi braţmlu casei părintelui teii, încâtii nu va fi
nici unii betrânii in casa ta. Şi tu vei vede
unu neamicu in locuinţa mea in locii de
totu binele ce lehova arii voi a face pentru
Israelu, şi nu va fi b betrânii in casa ta in
eternii. Şi acela din urmaşii tei, pre care
mi- Iii voiii sterpi de la altarulu meii, va
servi spre a te lipsi de ochii teî, şi sufletulii teii să-lu întristeze; şi toţi fiii caseî
tale vorii muri in florea vieţeî. Şi acesta
va fi ţie de " seninii, adecă ceea ce se va întempla celoru diloî fii ai teî, Hofni şi Fi
nea su: dlntr'o singură di vorii muri amînduoî. Şi 'eft 'mî voiu redica mie preutu
credincioşii, care va face dupre anima mea
şi dupre sufletulu meii, şi-î /voiu zidi lui
casă sigură, şi va âmbla înaintea » unsului
meu in eternii. * Şi va fi, că toţii celu ce
va fi remasii in casa ta, va veni spre a se
închina luî pentru unii banii de argintii şi
o pane, şi va dice: Aşedă-me, rogu-te, in
vre-una din diregătoriele preuţescî, ca să
mânâncu o bucată de pane.
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SI "copilulti Samuelu servia luî lehova inaintea luî Elie. Şi * cuventulii luî lehova
era scumpii iu dilele acele, visiunî nu se
arătau. Şi in timpulu acela Elie era cuicatu in loculu seu, şi c ochii şei incepeaii a
se întuneca, încâtu nu putea vede. Şi * candela lui Dumnedeu încă fiindu nestinsă, şi
Samuelu culcaţii fiindii «intemplulă luî le
hova, unde era chivotulu luî Dumnedeu,
Chîămâ lehova pre Samuelu; şi elii respunse : Ecce-me ! Atunci elu alerga la Elie
şi dise ! Ecce-me ; că tu m'ai chîămatu.
Dară elii dise: Nu te-amii chîămatu, intorce-te ţi te culcă; şi elii se duse şi se
culca. Şi lehova eră-şî striga ! Samuele I
şi Samuelu se scula, şi se duse la Elie, şi
$ise : Ecce-me ; că tu m'aî chîămatu. Şi elii
ţlise : Nu te-amii chîămatu, fiîulii meii, întorce-te şi te culcă. (Şi Samuelu /nu cunoscea încă pre lehova, şi cuventulu lui
lehova nu-î se descoperise.) Şi lehova mai
striga a treia oră : Samuele ! şi elu se scula,
şi se duse la Elie, şi dise : Ecce-me ; că tu
m'aî chîâmntu. Şi Elie înţelese, că lehova
chîămâ pre copilu. Şi Elie dise luî Sa
muelu : Du-te ţi te culcă, şi dacă te va
mai chiăma lehova, tu să dicî: Vorbesce,
lehova, că ascultă servulu teu! Şi Samuelu
se duse şi se culca in loculu şeii. Şi Iehova veni, se aşedâ, şi chîâmâ ca mai
'nainte: Samuele, Samuele! Şi Samuelu
dise! Vorbesce, că ascultă servulu teii!
Şi lehova dise luî Samuelu: Ecce, eii
voiu face unii lucru in Israelu, ycă cine 'Iii
va audi, să-î ţiuescă amînduoe urechîele.
In diiia aceea voiu îndeplini cătră Elie h totu
aceea ce amu disu despre casa sa, de la
inceputu şi până la sfârşiţii. ' Că spusu-i-amii,
că voiu > judeca casa luî pentru totii-dea-una,
pentru pecatulii precare l'a sciutu: că *liii
şei şî-aii atrasă blâstemu, şi elu l nu-i-a impedecatu. De aceea jurat'amii caseî luî
Elie, că fără-de-legea caseî luî Elie m nu se
va espia in eternii nici prin sacrificii nici
prin darii de pane.
Şi Samuelu rămase culcaţii până demâneta, şi atuncea deschise uşele caseî lui le
hova. Şi Satnuelii se temea de a spune visiunea lui Elie. Şi Elie chîămâ pre Samuelii, şi-î dise: Samuele, fiîulii meii! Şi
elii respunse : Ecce-me. Şi elii întreba : Ce
cuventii a vorbiţii lehova cătră tine? rogu27.
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CAP. 3, 4, 5.

18

19
20
21

te, să nu ascundî nimicii de mine. " Aşa să-ţî
facă Dumnedeu şi încă mai mulţii, dacă veî
ascunde de mine unii cuventu din tote cuvintele ce elu ţî-a disu. Şi Samuelu 'î spuse
tote cuvintele, şi n'a ascunşii nimica de elu.
Şi Elie dise: ° lehova este acesta, facă ceea
ce este bunii in ochii seî.
Şi Samuelu* se făcea mare, şi 'lehova era
cu d însulu, r şi nici unulu din cuvintele sale
n'a cădutii pe pământii. Şi toţii Israelulu
* de la Danu şi până la Beeru-Şeba cunoscu,
că Samuelu era hotărîtu aji profeţii alu lui
lehova. Şi lehova urma a se arăta in Silo,
că lehova se descoperîa lui Samuelu in Silo
prin ' cuventulii şeii.
cuventulu lui Samuelu a foştii câtră
toţii Israelulu.
învingerea Filisteniloru; luarea chivotului legei;
marţea lut Elie.

îorii, ' cumii ei aii foştii se-rviî voştri : fiţi băr
baţi şi luptaţi-ve.
Şi Filistenii se luptară, şi f Israelu f u bă- 10
tutii; şi eî fugiră fie-care la cortulii seu, şi
era ucidere mare forte: că din Israelu cădură treî-decî de mii pedestri. Şi » chivotulii 11
lui Dumnedeu fu luaţii, şi * cei diioî fiî ai
lui Elie, Hofni şi Fineasii, muriră.
Şi unii omu din Beniaminii alerga de la 12
loculu de luptă, şi 'veni in Silo in aceeaşi
di cu vestmintele lui rupte şi i cu ţerână pe
capulii seu. Şi elu veni, şi ecce, Elie şedea 13
pe * scaunu despre laturea drumului, in asceptare fiindîi : că anima sa tremura pentru
chivotulu lui Dumnedeu. Şi veniudii omulu
spre a spune acesta in cetate, totă cetatea
striga. Şi Elie audindu vuetulu strigăreî, 14
dise: Ce să Jie strigătulii acestei mulţimi?
Şi omulu grăbindu-se, veni, şi insciinţâ pre Elie. Şi EUe era de noue-decî şi optu de ani, şi 1 5
1 ochii şei erau întunecaţi, de nu putea vede.
Şi omulu dise cătră Elie : Eii sunt care vinu 1 6
de la loculu de luptă, şi eii de la loculu
de luptă amii scăpaţii astă-dî. Şi elu dise :
"' cumu stă lucrulu, fiîulu meii ? Şi celii ce 1 7
aducea soirea respunse, şi dise ; Israelu a
fugiţii d'inaintea Filisteniloru, şi ucidere mare
a foştii din poporii; şi cei diioî fiî ai tei,
Hofni şi Fineasii, aii muritii, şi chivotulu lui
Dumnedeu s'a luaţii. Şi amintindii elu de 18
chivotulu lui Dumnedeu, Elie cădu de pe
scaunu pe spate in laturea despre portă,
şi-şv frânse gâtuM, şi muri ; că era omu bă
trânii şi greii. Şi elu judecase pre Israelu
patru-ţlecî de ani.
Şi nora sa, femea lui Fineasii, era grea 19
şi aprope de a nasce ; şi audindu ea scirea,
că s'a luaţii chivotulu lui Dumnedeu, şi că
socnilu eî şi bărbatulu eî aii muritii, ea se
incovâîâ şi născu; că durerile veniră asupră-î. Şi cânduea erasămoră, "femeele, cari 20
stăteau lungă d'însa, 'î diseră: Nu te teme, că
fiiii ai născuţii. Dară ea nu respunse, şi nici
nu lua aminte la acesta. Şi ea numi pre 21
copilu: °I-Cabodu, adecă: Depărtatu-s'a p mă
rirea din Israelii : pentru luarea chivotului
! lui Dumnedeu, şi pentru socrulu şi pentru băr
batulu ei. Şi dise: Depărtatu-s'a mărirea din 22
Israelii, că chivotulu lui Dumnedeu s'a luatu!

Şi Israelii eşi spre intimpinarea Filistemluru la luptă, şi tăberâră lungii. " Ebenii2 Ezeru, arii Filistenii tăberâră in Afeku. Şi
Filistenii se ronduiră in sirii de luptă asupra lui Israelu: şi lăţindu-se lupta, Israelu fu bătuţii de Filisteni, cari 'î bătură
la loculu de luptă in câmpia ca la patru
mii de bărbaţi.
3
Şi venindu poporulu in taberă, bătrânii
lui Israelu diseră: De ce ne-a lăsaţii le
hova să fimu bătuţi astă-dî de Filisteni? Să
ni aducemu din Silo chivotulii legeî lui le
hova, ca elu să via in mediloculu nostru,
şi să ne mentue din mâna neainicilorii noştri.
4 Şi poporulu trămese la Silo, şi aduse de
acolo chivotulii legei lui lehova, Dumnefotdu
oştiriloru, * care locuesce intre ' cherubimî, şi
acolo erau cei duoî fii ai lui Elie, Hofni şi
Fineasii, cu chivotulii legeî lui Dumnedeu.
5
Şi cândii chivotulu legeî lui lehova veni
in tabără, toţii Israelulu rădica unii stri6 gătu mare, de se cutremura pământulii. Şi
Filistenii audindu vuetulu strigăreî, diseră:
Ce să jie vuetulu acestei strigări mari in
tabăra Ebreiloru? Şi ei se încredinţară, că
7 chivotulu lui lebova a veniţii in tabără. Şi
Filistenii se 'nfricară, că diceaii : Dumnedeu
8 a veniţii in taberă. Şi e'ră-sî diseră: Vai
nouî ! Una ca acesta n'a foştii până acumii.
Cine ne va mântui din mâna acestoru DumIul DagonU înaintea chivotului ; pedipsa
nedei puternici? Aceştia sunt Dunmedeiî CădereaFilisteniloru
; re'ntârcerea chivotului,
cari bătură Egiptulii cu toţii felulu de plagă
9 in pustiiu. Filisteniloru, d intăriţi-ve şi fiţi SI Filistenii luară chivotulu lui Dumnedeu, 5
bărbaţii ca să nu deveniţi servi ai Ebreişi-hi duseră ° de la Ebenii-Ezeru la Aşn Rât 1. 17.
o IOT 1. M. S
î. 10.
Ps. 89. 9.
Iia. 39. 8.
t Cap. S. U.
f Fac. 39. «, Kl ,

23.
r Cap. 9. 6.
• Jude. 20. 1.
t Ven 1, 4.
M

Capul-i 4.
a Cap. 5. 1. k
7. 12.
b t Ba:n. 6. t.
PI.80.1.&99.
1.

c Esod 25. 18,
22.
Num. 7. 89.
d l Cor. l». 13.
e Jnde. li. 1.
r V.-, v S.

Lev. 26. 17.
Deut. 28. 25.
Ps. 78. 9, 62.
g Cap. 2. 32.
Pi. 78. 61.
A Cap. 2. 34.

Iov t. 12.
Pi. 78. 64.
;.- Cap. 1. 9.
i 2 Ham. 1. ».
j Ion. 7. 6.
i I Cap. S. ».
2 Şam. 13. 19. m 2 Şam. 1. -L
TI Fac. 35. 17.
& 15. 32.
o Cap. 14. S.
Neem. ». 1.

p Pa. 26. 8. k
78. 61.
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a Cap. 4. 1. *
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2 dodii. Şi luanda Filistenii chivotulu luî
Dumnedeu, 'Iu aduseră in casa luî * Dagonu,
şi-lu aşedară lungă Dagonu (deulu-Pesce).
3 Şi sculându-se Aşdodeniî a duoa-di de demâneţă, ecce, Dagonu "jăcea cu faţa sa la
pămentu înaintea chivotului luî lehova. Şi eî
luară pre Dagonu, şi-lu d puseră eră-şî la lo4 culu şeii. Şi sculâudu-se eî a doua-di de demâneţă, ecce Dagonu jăcendu cu faţa la pă
mentu înaintea chivotului luî lehova, şi « capul
luî Dagonu cu amînduoe manele sale tăîete pe pragu ! rămânendu-î numai trun5 chîulu luî Dagonu. De aceea preuţiî lui
Dagonu şi toţi cei ce intră in casa luî Da
gonu, nu 'călcară pe pragulii luî Dagonu in
Aşdodu până in diua de astă-dî.
6
Şi s mâna luî lehova se apăsa asupra Aşdodeniloru, şi elu 'î * pustii, si-î bătu cu ''emoroide, atâtu Aşdodulu catu şi hotarele
7 sale. Şi locuitorii din Aşdodu vădendu că
este aşa, diseră: Să nu rămână chivotulu
Dumnedeuluî luî Israelu la noi, că grea este
mâna sa asupra nostră şi asupra deuluî
8 nostru Dagonu. Şi trâmeseră, şi adunară
pre toţi domnii Filisteniloru la d'înşiî, şi
diseră: Ce să facemu cu chivotulu legeî
Dumnedeuluî luî Israelu? şi eî respunseră:
Să se ducă la Gătii chivotulu Dumnedeuluî
luî Israelu. Deci se duseră chivotulu Dumne9 deuluî luî Israelu acolo. Şi după ce-lii du
seră la Gatu, •'mâna luî lehova apesâ asupra
cetăţeî * cu groză mare forte, şi ' bătu pre lo
cuitorii cetăţeî de la micii până la mare,
şi li deschiseră emoroidele.
10
Deci eî trămeseră chivotulu luî Dumne
deu la Ekronu. Şi sosindu chivotulu luî
Dumnedeu la Ekronu, Ekroniţiî strigară, di
cendu: Eî au adusu la noi chivotulu Dum
nedeuluî luî Israelu, spre a ne omori pre
11 noi şi pre poporulu nostru. Şi eî trăme
seră, şi adunară pre toţi domnii Filiste
niloru, dicendu: Lăsaţi chivotulu Dumne
deuluî luî Israelu să se întorne la loculii
seu, şi să nu ne omore pre noi şi pre po
porulii nostru. Că o groză de morte era
in tolă cetatea ; si m mâna luî Dumnedeu a12 păsa forte. Şi omoniî ce nu murîau eraii
loviţi de emoroide; şi strigătulii cetăţeî se
suia la ceriu.
6 Ol a foştii chivotulu lui lehova în pămentulii
2 k^ Filisteniloru şepte luni. Şi Filistenii " chîămară pre preuţî şi pre devinătorî, dicendu:
Ce să facemu cu chivotulu luî lehova? Spuneţi-nî cumu să-lu trămetemu la loculii şeii.
i Jude. 16. 83.
c Isa. 19. 1. &
46. 1, i.
d lua. 46. 7.

« Ier. 50. S.
Ezoc. 6. 4, C.
Mic. 1. 7.

/ Vede Zef. 1.9.
g Vers. 7, 11.
Enod 9. S.
fi. 32. 4.

Fapt. 13. 11.
A Cap. fi. 6.
i Deiit. 28. «7.

P». 78. 66.
m Vers. 6, 9.
j Dent. 8. 15.
Cap. 7. 13. le
Capulu 6.
18. 15.
* Ver«. 11.
a Fac. 41. 8.
!.-.•!.
7. 11.
1 Vor». 0.
Pn. 78. 6G.
Dan. 2. S. &

Şi aceştia respunseră : Dacă trămeteţî iudărăptu chivotulu Dumnedeuluî luî Israelă, să
nu-lu trămeteţî b cu mâna golă ; ci aduceţi-î
lui "sacrificiu pentru vină; atuncea vă veţi
vindeca, şi d cunoscută va fi voiiî, de ce mâna
sa nu se depărteză de la voi. Şi eî diseră :
Ce sacrificiu pentru vină 'î vomii da? Şi
eî respunseră: * Dvpre numerulii domniloru
Filisteniloru, voî veţî da cinci emoroide de
aurii, şi cinci şorecî de aurii; că o asemene
plagă a fostă pe voî toţi şi pe domnii voştri.
Şi faceţi chipurile emoroidelorii vostre şi
chipurile şoreciloru voştri, cari vî -''strică pă
mentulii, şi »daţî mărire Dumnedeuluî luî
Israelu ; pote, *redica-va elu mâna sa de d'asupra vostră, de d'asupra 'deiloru voştri,
şi de d'asupra pământului vostru. Şi pentru-ce
vî veţî invertoşa anima, i dupre cumu Egip
tenii şi Faraonii şî-au invertoşatu anima
lorii V Aii nu după ce a sevârşitu intre eî
lucruri minunate, * eî î-au lăsaţii poporulii să
se ducăşis'a duşii. Şi acumii faceţi 'unu caru
noii, şi luaţi diioă vaci tenere, ce alăpteză, m asupra cărora jugu nu s'a pusii ; şi injugaţi
vacele la carii, şi mânaţi inderăptu a casă
viţeii lorii. Şi luaţi chivotulu luî lehova, şi
puueţi-lu in carii, şi n sculele de aurii, pre
cari î-le daţi ca sacrificiu pentru' vină, puneţi-le in lada din lăturea luî, şi trămeteţi-lu, ca să se ducă. Şi luaţi aminte la aceea ce se va face; dacă chivotulu va sui ca
lea hotarului seu, cătră ° Betii-Şemeşu, atunci
elu nî-a făcuţii acestu rău mare ; erii de nu,
f vomu sci, că mâna sa nu ne-a atinsu, ci
acesta a veniţii asupra nostră din intemplare.
Şi omenii făcură aşa. Eî luară duoă
vaci ce alăptau, şi le înjugară la carii, şi
viţeii lorii 'î închiseră a casă. Şi eî puseră
in carii chivotulu luî lehova şi lada si şoreciî de aurii şi cu chipurile emoroideloru
lorii. Şi vacele merseră drepţii pe cale, pe
calea cătrâ Betii-Şemeşu; unii drumu ţineau,
şi mergendii răgeau; şi nu se abăteau nici
la drepta nici la stânga. Şi domnii Filis
teniloru merseră in urma loru până la hot.irulu Betii-Şemeşuluî. Şi ceî din Betu-Şemeşu secerau grâulu in vale ; şi ei rădicândii
ochii lorii, veţlură chivotulii; şi se bucurară
vedendu-W. Şi carulii veni in câmpulu luî
Iosua,.Betu-Şemeşeulii, şi a stătuţii acolo.
Şi acolo era o petră mare, şi eî despicară
lemnele carului, şi vacele le aduseră olocaustii luî lehova. Şi Leviţiî luară joşii
chivotulu luî lehova şi lada ce era lungă
5. 7.
Mat. 8. 4.
b Ksod 23. 15.
Deut. 16. 16.
<; L«v. 5. 15, 16.
d Vers. 9.

t Vede veri.17,

18.
los. 18. 3.
Jude. 3. 3.
/ Cap. 5. 6.
g lot. 7. 19.
I>a. 48. 18.
Mal. i. 1.
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loan 9. 24.
k Esod 12. 31
h Vede Cap. 5. 1 2 Şam. 6. 3.
6, 11.
m Num. 1). 2.
n Vers. 4, 5.
P». 39. 10.
i Cap. 5. 3, 4, 7. o los. 15. 10.
j Eiod. 7. 13. & p Vers. S.
8. 15. & 14. 17.

CAP. 6, 7, 8.
elu, in care se aflau sculele de aurii, şi-lu
puseră pe aceea petră mare; şi locuitorii
din Betu-Semeşu aduseră olocauste, şi sa
crificară sacrificii in diua aceea luî lehova.
16 Şi cândii «cei cinci domni aî Fiiisteniloru
vedură acesta, se inturnară in aceeaşi di la
Ekronu.
17
r Şi acesta este numerulă emoroidelorii de
aurii, pre cari Filistenii le aduseră ca sa
crificii pentru vină luî lehova: Pentru Aşdodu una, pentru Gaza una, pentru Aşkalonu una, pentru Gatu una, pentru Ekronu
18 una. Şoreciî de aurii erau dupre numerulu
tuturoru cetăţiloru de suptă cei cinci domni aî
Filisteniloru, de la cetăţile cele intărite până
la satele cele deschise, şi până la petra cea
mare, (pe care eî au aşedatu chivotulu luî le
hova, fi care a remasu până in diua de astă-dî
in câmpulii luî losua, Betu-Şemeşeulii.)
19
Şi lehova • bătu pre locuitorii Betu-Şemeşuluî; că se uitară in chivotulu luî le
hova ; şi bătu din poporu şepte-decî de băr
baţi din cei cincî-^ecî mii de bărbaţi aî cetâţel. Şi boci poporulii, că lehova 'Iu lovi
20 cu bătaia mare. Şi locuitorii din Betii-Şemeşu diseră: ( Cine pote sta înaintea luî
lehova, Dumnedeulu celu sânţii? şi la cine
21 să se sue elu de la noi? Şi eî trămeseră
soli la locuitorii din " Kiriatu-Iearimu, dicendii:
Filistenii au adusîi înapoi chivotulu luî le7hova; deci coborîţi-ve, fi luaţi-lu la voî. Şi
locuitorii din ° Kiriatu-Iearimu veniră, şi suiră
chivotulu luî lehova, şi-lu aduseră in casa
lui 6 Abinadabu pe delu ; şi pre Eleazaru,
fiiulu luî, 'Iu sânţiră, spre a păzi chivotulu
luî lehova.
Căinţa IsraeliţilorO şi scăparea lorii de la filisteni;
administrarea lui Sainuelu.
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la Miţpe, ca să me rogu pentru voî la le
hova. Şi eî se adunară la Miţpe, •'şi scoseră apă, şi o versară înaintea luî lehova;
şi * postiră in diua aceea, şi diserâ toţii in
acelii locii: ! Pecătuit'amu luî lehova l Şi Sa
muelu judeca pre fiii luî Israelu la Miţpe.
Şi audindu Filistenii, că fiii luî Israelu
s'aii adunatu la Miţpe, domnii Filisteniloru
se suiră asupra luî Israelu ; şi fiii luî Israelu audindu acesta, se temură de Fi
listeni. Şi fiii luî Israelu diseră cătră Samuelu: TONu înceta a striga pentru noi cătră
lehova Dumnedeulu nostru, ca să ne rnântue
din mâna Filisteniloru. Şi Samuelu lua
unii mnelu de lapte, şi-/w aduse întregii
olocaustii luî lehova, şi " Samuelu striga cătră
lehova pentru Israelu, şi lehova 'Iu asculta.
Şi cândii Samuelu aducea olocaustulii, Filiste niî se apropiară spre a se lupta cu
Israelu. "Şi lehova tuna cu unu vuetu mare
in acea di asupra Filisteniloru, şi-î puse
in învălmăşelă, şi fură bătuţi înaintea luî
Israelu. Şi bărbaţii luî Israelu eşiră din
Miţpe, şi goniră pre Filisteni, şi-î bătură
până pe supţii Betu-Carii. Şi Samuelu 'lua
petră, şi o aşedâ intre Miţpe şi Senii, şi
chîămâ numele eî Ebenii-Ezeru (Petră de.
Ajutorii), si dise: Până aicea ne-a ajutaţii
lehova.
f Aşa Filistenii fură umiliţi, şi '' nu mai
veniră in cuprinsulu luî Israelu; şi mâna
luî lehova apesâ pre Filisteni in tote dilele
luî Samuelu. Şi cetăţile, pre cari Filistenii
le luară de la Israelu, se înapoiră luî Israelii, de la Ekronu şi până la Gatu; încă
şi hotarele lorii le scăpa Israelu din mâna
Filisteniloru; şi a -foştii pace intre Israelu
şi intre Amoreî.
Şi Samuelu 'judeca pre Israelu tote dilele vieţeî sale; Şi elu mergea din anii in
anii, şi făcea incunjurulu Betu-Eluluî, Ghilgalului şi Miţpej, şi judeca pre Israelu in
tote locurile aceste. Atuncea ' se întorcea
la Rama, că acolo era casa luî, şi acolo
judeca pre Israelu. Şi " zidi acolo altaru luî
lehova.
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Şi din diua in care chivotulu a foştii
16
pusu in Kiriatu-Iearimu, trecură dile multe.
Şi după diioe-decî de ani, totă casa luî Israelii s'a adunatu spre a urma luî lehova.
17
3 Si Samuelu vorbi cătră totă casa luî Israelu,
Dicendu: Dacă voî voiţi a ve "întorce din
totă anima vostră cătră lehova, apoi d de
părtaţi pre deiî străini şi 'Astarteele din
medîloculu vostru, şi J îndreptaţi anima vo
Purtarea rea a fiilorti lut Samuelti ; Izraeliţii
ceru rege.
stră cătră lehova, şi s luî singurii serviţi ; şi
4 elu ve va scăpa din mâna Filisteniloru. Şi SI cândii Samuelu îmbătrâni, "puse pre 8
fiii luî Israelu depărtară * Baaliî şi Astar6 fiii seî judecători preste Israelu. Şi g
teele, şi serviră numai luî lehova.
numele ânteiu-născutuluî seu fu loelu, şi
5
Şi Samuelu dise : ''Adunaţi toţii Israelul u numele celui de alii duoilea Abia; ţi eî erau
2
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3 judecători in Beeru-Şeba. Şi fiii seî nu
'âmblau in căile sale, ci se plecau dla cestigu,
şi 'luau mită, şi strîmbătaţîau judecata.
4
Şi adunându-se toţi bătrânii lui Israelu,
5 veniră la Samuelii in Bârna; Şi-î diseră:
fiece, tu ai îmbetrănitu, şi fiii tei nu âmblă
in căile tale; deci •'pune preste noi rege să
ne judece, cumu aii tote poporele.
6
Şi lucrulu desplăcu lui Samuelii, cândii
eî diseră: Dă-ni rege, ca să ne judece. Şi
7 Sarnuelu se ruga lui lehova. Şi lehova
dise lui Samuelii: Ascultă de vocea popo
rului in toţii aceea ce voru dice cătră tine;
că » nu pre tine te-au lepedatu, ci '' pre mine
m'au lepedatu, ca să nu doinnescu preste
8 d'înşiî: Dupre tote faptele câte aii tăcuţii
eî, din diua in care î-amu scoşii din Egiptii,
şi până iu diua de astă-dî, in care m'aîi
părăsiţii şi au serviţii altorii deî, aşa 'ţî făcu
9 şi ţie. Şi acumu, ascultă de vocea lorii ; nu
mai mărturisesce-li, şi li 'spune ce va face
lorii regele, care va domni preste eî.
10
Şi Samuelii spuse tote cuvintele lui le
hova cătră poporulu care cerea de la d'în11 sulu rege. Şi elu dise: •'Acestea va face
voiiî regele, careva domni preste voi: *Elu
va lua pre fiii voştri, şi-t va pune la carele
sale şi intrs călăreţii seî, ca eî să alerge
1 2 înaintea carului şeii. Şi-î va pune mai mari
preste mii şi mai mari preste cincî-decî, şi
vorii trebui să are câmpulii seu, să secere
secerişulu seu, să facă uneltele lui de re13 sbelu şi uneltele carelorii sale; Şi va lua
pre fetele vostre, pentru a te face ameste14 cătore de rairu, bucătăriţe şi pitărese. Şi
1 câmpurile vostre, viele vostre şi olivii vo
ştri ceî mai buni 'î va lua, şi-î va da şer
if) viloru seî. Seminţele vostre şi viele vostre
le va decîmui, şi le va da diregetoriloru
16 seî şi servilorii seî; Şi pre servii voştri,
pre servele vostre, pre teneriî voştri ceî
mai aleşi, şi pre asinii voştri, va lua, şi-z
17 va întrebuinţa la lucrulu şeii; Şi oile vo18 stre le va decîmui, şi voî 'î veţi servi. Şi
voi veţi striga in diua aceea asupra regelui
vostru, pre care-lu veţi fi alesu, dară leliova '"nu ve va asculta in acea di.
19
Dară poporulu " nu voi să asculte de vocea
luî Samuelu, şi diseră: Nu! ci rege să fie
20 preste noi : Ga şi noi să fimu ° ca tote po
porele, şi regele nostru să ne judece, şi să
esă înaintea nostră, şi să se lupte in kip21 tele nostre. Şi Samuelu audi tote cuvin
tele poporului, şi le spuse la urechîele luî
Deut. 17. 14.
11.
18.
Osea 13. 10. > Vers. 11.
m Prov. 1. «5,26,
Fapt. 18. n. j VedeDontl7.
„' r.-.'.i 18. 21.
27, 28.
16, etc.
Iu. 1. |15.
1 Tim.3. S. & g VedeEjiod.16.
8.
Cnp. 10. »5.
Mic. 3. 4.
6. IU.
.• Deut. 18. 19. h Gap. 10. 19. & t Cap. U. 52. n Ier. 44. 16.
12. 17, 19.
IN. 15. 6.
I 1 Reg. 21. 7. o Vers. 5.
Vede Ezeo.46.
O»ea 13. 10,
/ V«r». 19, »0.
c Ier. 22. 15, IU,
17.

lehova. Şi lehova dise luî Samuelu :f Ascultă 22
de vocea lorii, şi pune rege preste eî. Şi
Samuelu dise cătră bărbaţii luî Israelu :
Duceţi-ve fie-care la cetatea sa.
Numirea şi Jtotărîrea luî Saulii de rege.

SI era unii omu din Beniaminu, alu cărui
nume era "Kişii, bărbaţii vitesu, fiîulu
luî Abielu, fiîulu luî Terorii, fiîulu luî Becoratu, fiîulu luî Afiahu, unu Beniaminitu;
Şi elu avea unu fiii, alu cărui nume era Saulii,
teneru aleşii şi frumoşii; şi niminea d'intre
fiii luî Israelu nu era mai frumosu decâtu elu;
4 de la umerulii şeii şi in susu elu era mai
înalţii decâtu totu poporulu.
Şi asinele luî Kişu, părintele luî Saulu,
se perdură. Şi Kişu dise cătră Saulu, fiiulu
seu: Ie acumu cu tine pre unulu din servi,
scolă-te, du-te de caută asinele. Şi elu
trecu muntele luî Efraimii, şi trecu prin
pămentulii c Şalişeî, dară nu le găsi ; atuncea
trecu prin pămeutulu Şaalimii, dară nu erau
nicăirea ; şi trecură prin pămentulii luî Beuiaminu, dară nu le găsi. Şi cândii sosiră
in pămentulii Ţufu, dise Saulu servului şeii,
ct era cu d'însulu: Haide şi să ne intorcemu, ca nu cumu-va părintele meii să lase
la o parte asinele, şi să fie îngrijitu de
noi. Şi elii 'î dise: Ecce, rogu-te, d unu omu
alii luî Dumnedeii este in .cetatea acesta, unii
omii onoraţii ; ' totu ceea ce elu dice, se intemplă. Acumii să mergemu acolo, pote ni
va spune calea pe care să mergemu. Şi
Saulii dise servului şeii: Şi de vomu merge
acolo, •''cevomu duce omului? că pânea s'a
sfârşiţii din vasele nostre, şi unii darii nu
avanii, spre &-lu duce omului luî Dumnedeii.
Ce avemu cu noi? Şi servulu eră-şî respunse
luî Saulii, diceudii: Ecce l in mâna mea se
află a patra parte dintr'unii siclu de ar
gintă; acesta o voiu da omului luî Dum
nedeii, ca să ni spună calea nostră. (In
vechime in Israelu aşa dicea fie-care, cându
e mergea să întrebe pre Dumnedeii: Haideţi,
să mergemu până la vedetoriîi ; că profe
tului de astă-di i se dicea din vechime * vedetoriu.) Şi Saulu dise servului şeii: Bunii
este cuventulii teu, haide, să mergemu. Şi
eî se duseră la cetatea, unde se afla omulu
luî Dumnedeii.
Şi suindii eî costişa cetăţii, ' aflară fetele
ce eşiau să scotă apă, şi li diseră: Aicea
e vedetorulu? Şi ele li respunseră, dicendu:
Da, ecce-lu înaintea ta ; grăbesce-te acumu ;
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c 2 Reg. 4. 48.
2 Reg. 4. 42.
a
Deut.
31.
1.
M
&
8. 8.
Capltlit tf.
1 Reg. ia. 1. 17 Fac. 25. 22.
a. Cap. 14. 51.
c Cap. 3. 19.
h i Şam. 24.11.
2 Reg. 17. ÎS.
1 Cron. 8. 33. / Veda Jude. 6.

p Veri. 7.
<>•„.-!

13.

11.

9

8

9

10

11
12

1 Cron. 20. 28.
& 29. 29.
2 Cron. 16. 7,
10.
îs». 30. IU.
Amos 7. 12.
i Fac. M. 11.

CAP. 9, 10.

13

14

15
16

17

18
19

20

21

22
23
24

că astâ-dî a sosiţii in cetate, fiindu-că i astă-dî poporulu aduce sacrificiu *pe înălţime. Indată-ce veţi intra in cetate, 'Iu
veţi afla, mai 'nainte de a se sui pe înăl
ţime, ca să mănânce; că poporulu nu mă
nâncă până ce nu viue elu, fiindu-că i-lu
bine-cuventeză sacrificîulu, si după aceea
ceî cbîămaţî mănâncă. Şi acuom suiţi-ve;
că astă-dî 'Iu veţi afla. Deci eî se suiră in
cetate. Şi pe cându eî intrau in cetate,
ecce, Samuelu li eşi înainte, spre a se sui
pe î i iii.lt iute.
'Şi lehova descoperise luî Samuelu cu o
di mai 'nainte de venirea luî Saulu, dicendu :
Mâne, pe acestu timpii, voiu tramele cătră
tine unu bărbaţii din pămentulu luî Beniaminu ; "pre d'însulu să-lu ungi capu preste
poporulu meu Israelii ; şi elu va mentui pre
poporulu meu din mâna Filisteniloru; căci
" căuiat'amu spre poporulu meii, şi strigarea
sa a veniţii până la mine. Şi Samuelu vedendu pre Saulu, lehova 'î dise: "Eccebărbatulu de care ţî-amu vorbiţii ! acesta va
domni preste poporulu meii l
Si Saulu se apropia de Samuelu la portă,
şi dise: Rogu-te, spune-mî, unde este aicea
casa vedetoruluî? Si Samuelu respunse luî
Saulu, şi dise: Eu sunt vedetorulu. Sue-te
înaintea mea pe înălţime, şi voi veţî mânca
astă-dî cu mine, şi demâneţă te voiu lăsa,
şi totu ce este in anima ta 'ţî voiu spune.
Câtu pentru * asinele ce ţi s'nu perdutu astă-dî trcî dile, nu te ingriji de ele, c&
s'au găsiţii. Şi cătră cine t se îndreptă totă
dorinţa luî Israelii, de nu cătră tine şi cătră
totă casa părinteluî teu? Şi Saulu respuuse,
şi dise: T Aii nu sunt eu unu Beniaminitu,
din ' cea maî mică din seminţiele luî Israelii,
şi ' familia mea cea maî mică de tote famih'ele seminţiei luî Beniaminu ? Pentru-ce deci
vorbescî cătră mine unu cuventu ca acesta?
Şi Samuelu lua pre Saulu şi pre servulu seu, şi-î duse in ciuaculu, şi li dădu
locuiu ânteiu intre ceî chîămaţî, cari erau
ca la treî-decî de iuşî. Şi Samuelu dise
bucătarului: Dă incoce porţiunea ce ţî-amu
daţii, despre care ţî-amu disu: Ţine- o la
tine. Şi bucătarulii aduse o " spată şi ceea
ce era pe d'însa, şi le puse înaintea luî
Saulu. Şi elu dise: Ecce, ceea ce a foştii
păstraţii ! pune-o înaintea ta si mănâncă, că
păstrata era pentru tine pentru acestu timpu,
de cându amu cbîămatii poporulu. Şi Saulu
mânca cu Samuelu in diiia aceea.
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Si el se pogorîră din înălţime in cetate, 25
şi elu vorbi cu Saulu pe " acoperimcntii.
Şi se sculară demâneţă; şi cându se re- 26
versau diorile, Samuelu chîămâ pre Saulu
pe acoperimentu, şi-î dise: Scolă-te, şi te
voiu lăsa să te duci. Şi Saulu se scula, şi
eî eşiră aniîuduoi din casă, elu şi Sa
muelu.
Şi pe cândii eî se pogorîră la capetulu 27
cetăţii, Samuelu dise câtrâ Saulu: Di ser
vului să trecă îuaintea nostră ; (şi elu trecu);
şi tu acumii opresce-te, ca să-ţî facii cu
noscuţii cuveutulu luî Dumnedeu. Şi °Sa- JQ
muelu lua unu vasu cu oleiu, şi-ta turna
pe capulu luî Saulu, * 'Iii săruta, si dise : Ore
* lehova nu te-aunsu capu preste rfmoscenirea
sa ? Gândii te vei duce astă-dî de la mine, 2
vei afla duoî bărbaţî la * mormentulu Raheleî,
inhotarulă luî Beniaminu, la'Ţelţahu, şi eî
voru dice cătră tine: S'au găsiţii asinele,
pre cari tu te-aî duşii să le cauţi, şi ecce,
părintele teu a lăsaţii la o parte iugrijirile
pentru asine, şi este ingrijitii de voi, di
cendu: Ce să tacii pentru liîulu meu? Şi 3
cându vel merge de acolo maî departe, şi
vei sosi la stejarulii din Taborii, te voru
găsi acolo trei bărbaţi suindu-se »la Dum
nedeu, la Betu-Elu, unulu ducendu trei îedî,
şi altulu ducendu trei pani, şi alii treilea
ducendu unii foiii de vinii. Şi eî te voru 4
intreba de sânetate, şi-ţî vorii da diioe
pânî, pre cari le vei lua din mâna lorii.
L)upă aceea vei veni la h Ghibea-Elohimii 5
(De'lulu luî Dumnedeu}, •' unde este garnisona
Filistenilorii. Şi cându vei intra acolo in
cetate, vei întâlni o cetă de profeţi coborindu-se i de pe înălţime cu harpă, cu timpană, cu flueru şi cu citară înaintea lorii,
* şi eî voru profeţi ; Şi ' spiritulu luî lehova 6
va veni asupra ta, şi m tu vei profeţi cu d'înşiî, şi te vei preface iu alţii omu. Şi cându 7
ţi se va întempla aceste " semne, fă ceea ce
va afla mâna ta, că ° Dumnedeu. este cu tine.
Şi tu te cobora înaintea mea *la Ghilgalii; 8
şi ecce oii me voiu coborî spre tine, ca să
aducu olocauste si să sacrifică sacrificii de
bucuria, i Şepte dile să me ascepţî acolo,
până ce voiu veni la tine, şi-ţî voiu spune
ce ai să faci?
Şi a fostu, cândii elu 'şi întorse dosulu 9
seu spre a se duce de la Samuelu, lehova
'î schimba anima, şi tote semnele acele se
intemplară in diiia aceea. Şi T sosindii acolo, 10
la Ghibea, ecce, ' o cetă de profeţi '» veni
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înainte, şi 'spiritulti lui Dumnezeu veni asupra lui, şi elu profeţia in medîloculii lorii.
1 1 Şi cându cei ce-lu sciau pre cin de mai
înainte, vădură că elu profeţesce cu profeţii,
dis'a poporalii umilii cătră altulu: Ce s'a
întâmplată cu fiîulu luîKişu? "Au şi Saulii
12 este intre profeţi? Şi unu omu de acolo
respunse, şi dise: Şi cine este părintele
lorii? De aceea trecu in proverbîi: Au şi
13 Saulu este intre profeţi? Şi sfârşindu elu
profeţiele sale, sosi pe înălţime.
14
Şi unchîulu lui Saulu <jlise cătră d'însulu şi cătră servulu şeii : Unde v'aţî duşii ?
şi elu respunse: Spre a căuta asinele; şi
vedendu, că nu sunt nicăire, noi ne-amu
15 duşii la Samuelu. Şi unchîulu lui Saulu
dise: Spune-ini, rogu-te, ce v'a spusu Sa16 muelii? Şi Saulii dise cătră unchîulu şeii:
Elu nî-a spusu că asinele s'au găsiţii. Dară
ceea ce Samuelu î-a disu despre împărăţia,
nu î-a spusu nimicii.
17
Şi Samuelu aduna poporulu " înaintea lui
1 8 lehova, * la Miţpe. Şi elu dise cătră fiii lui
Israelu : y Aşa ţlice lehova, Dumnedeulu lui
Israelu: Eii amii scoşii pre Israelu din
Egiptu, şi v'amu mentuitu pre voi din mâna
Egipteniloru şi din mâna tuturora regateloru,
19 cari vă apăsau; ' Dară voi astă-dî aţi lepă
daţii pre Duumedeulu vostru, care v'a men
tuitu de tote relele vostre şi strîmtorările
vostre, şi aţi disu lui: Pune rege preste
noi ! Şi acumii infâţiăşaţi-ve înaintea lui le
hova dupre seminţiele vostre şi dupre miile
vostre.
20
Şi Samuelu ° apropia tote seminţiele lui
Israelu, şi seminţia lui Beniaminu fu ne21 merită. Şi elu apropia seminţia lui Beuiaminii dupre nemurile sale, şi nemulu lui
Matri fu nemeritu; atuncea Saulu, fiîulu lui
Kişii, fu nemeritu ; şi căutându-lii, nu-lii
găsiră.
22
Şi ei eră-şî * întrebară pre lehova, dicendu: Venit'a ore bărbatulii aicea? Şi
lehova dise: fiece, elu este ascunşi intre
23 vase. Şi ei alergară, şi-lii luară de acolo ;
şi stându elii in medîloculu poporului, c era
mai înalţii decâtii toţii poporulu de la umerulu seu in susii.
24
Şi Samuelu dise cătră totu poporulu :
Vedeţi voi ore pre acestu bărbaţii, d care l'a
aleşii lehova, că asemenea lui nu este in
25 totu poporulu? Şi totu poporulu striga de
bucuria, şi dise : « Trăescă regele ! Şi Sa
muelu vorbi cătră poporu •/ de drepturile re
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gatului, le scrise intr'o carte, şi pre acesta a
pus'o înaintea lui lehova. Şi Samuelu de
mise pre toţii poporulu, pre fie-care la
casa sa.
Şi Saulii se duse acasă »la Ghibea, şi 26
cu d'însulu se duseră viteşii, a cărora animă
Dumnedeu o atinse. *Dară 'omenii de nimica 27
diceaii: Ce pote să ne ajute acesta? Şi
ei 'Iu despreţuiră, şi ; nu-î aduseră daruri ;
dară elu se făcea surdu.
Saulii scapă labesu-Galaadu, şi invinr/e pre Ammoniţî ; întărirea puterei sale.

SI ° Nahaşii, Ammonitenulu, se sui, şi tabăra
asupra 6 labeşu-Galaaduluî. Şi toţi băr
baţii din labeşu diseră cătră Nahaşii : c în
cheia alianţă cu noi, şi noi "ţi vomii servi.
Şi Nahaşii Ammonitenulu li dise : Cu acesta
condiţiune voiii incheia alianţă cu voi: ca
să scoţii vouî tuturora ochîulu celii drepţii,
5i să aruncu acesta d ocară asupra întregului
sraelii.
Şi bătrânii din labeşu diseră câtră d'însulii: Dă-ni timpii de şepte dile, ca sătrămetemii soli in tote hotarele lui Israelu,
şi dacă nu va fi cine să ne scape, ne vomii
supune ţie. Şi solii veniră ' la Ghibea-Saulii,
şi vorbiră aceste cuvinte in audulu popo
rului ; şi f totu poporulu rădicându-şî vocea,
plânse. Şi ecce, Saulii venia de la câmpii
in urma boilorii, şi dise: Ce are poporulu,
că plânge? Şi-î s'aii spusă tote cuvintele
bărbaţiloru din labeşu. s Şi spiritulii lui
Dumnedeu veni asupra lui Saulii, cându elu
audi acele cuvinte, şi mânia lui se aprinse
forte. Şi elu lua o pereche de boi, 'i ft înbucăţi, şi-î trămese in toţii cuprinsul ii lui
Israelu prin soli, dicendii : ' Celu ce nu va
urma după Saulu şi după Samuelu, aşa se
va face cu boii şei. Şi frica lui lehova
cădu asupra, poporului, şi eşiră ca unii sin
gurii omu. Şi elu 'î nuinerâ iu -7'Bezeku;
şi fiii * lui Israelu eraii trei sute de mii, şi
bărbaţii lui Iuda treî-decî de mii.
Şi diseră cătră solii ce veniseră: Aşa
să spuneţi bărbaţiloru din labeşu-Galaadu :
Mâne, cându sorele va iucăldi, va fi vouî
mântuire. Şi solii veniră, şi spuseră acesta
bărbaţiloru din labeşu, şi ei s'aii bucurată.
Şi bărbaţii din labeşu diseră: Mâne ne
1 vomii supune voiiî, şi ni veţi face dupre
totu ce va fi bine in ochii voştri.
Şi a diioa-di m Saulu aşedâ poporulu "in
trei cete, şi ei intrară in tabăra AmmoniPs. 72. 10.
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CAP. 11, 12.
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ţiloru in straja demâneţeî, şi bătură pre
Ammoniţî până la căldura dileî, şi ceî remaşî fură imprăsciaţî de n'au remasu d'intre eî duoî împreună.
Şi poporulu dise cătră Samuelu: "Cine
este celu ce dise: Saulu să nu domnescă
preste noi! pDaţîincoce pre aceia, ca să-î
ucidemu. Şi Saulu dise: * Nimenea nu se
va omorî iu diua acesta ; că astă-dî r a făcutu lehova tnentuire luî Israelu.
Şi Samuelu dise poporului: Veniţi şi să
mergemu la Ghiigalu, ca să re'unoimu acolo
regutulu. Şi totu poporulu se duse * la Ghil
galu, şi făcură acolo rege pre Saulîi ' înain
tea luî lehova, in Ghilgalu ; şi aduseră u acolo sacrificii de bucuria înaintea luî le
hova. Şi Saulu şi toţi bărbaţii luî Israelu
se veseliră acolo forte.
SamuelU se lepedă formalu de guvernă, ţi cuventiză
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Samuelii dise cătră totu Israelulu: Ecce,
eu amu ascultaţii de ° vocea vostră in
totu aceea ce aţî disu mie, şi * amu puşti
rege preste voî. Şi acumii ecce, regele
' merge înaintea vostră, d şi eu amii îmbetrânitu, şi amîi cărunţitu; şi fiii mei, ecce-î
svnt cu voî; şi eu amu âmblatu înaintea
vostră din tenereţa mea până in diiia de
astă-dî. Ecce-mă, mărturisiţi in contra mea
îuaintea luî lehova şi înaintea ' unsului seu :
•'De la cine luat'amu bou? De la cine luat'amu
asinii? Pre cine l'amîi siluicitii? Pre cine
amu apăsaţii? Şi din mâna cuî luat'amu
mită, ca să • întorcu ochii meî de la d'însulu ?
şi eu vî voiu înapoi acesta. Şi eî diseră:
Nu ne-aî silnicitu, nicî ue-aî apăsaţii, nici
aî luatu ceva din mâna cuî-va. Şi elii dise
cătră d'înşiî : Mărturii este lehova contra
vostrâ, şi mărturii este unsulu seîi in diiia
acesta, * că nu aţî aflaţii 'in mâna mea ni
mica. Şi eî respuuseră: Mărturii este.
Şi Samuelu $ise cătră poporii: Mărturii
este i lehova, care a aşedatu pre Moisi şi
pre Aaronu, şi care a scoşii pre părinţiî
voştri din pămentulu Egiptuluî. Şi acumu
înfâc.iăşaţi-ve, ca să me ^judecii cu voî îna
intea luî lehova pentru tote biue-facerile
luî lehova, pre cari le-a făcuţii cătră voî
şi cătră părinţiî voştri. ' Gândii lacobu veni
in Egiptu, părinţii voştri m strigară cătră le
hova, şi lehova " trămese pre Moisi şi pre
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Aaronu, şi scoseră pre părinţiî voştri din
Egiptu, şi-î aşedâ in loculu acesta. Dară
eî ° uitară pre lehova Dumnedeulu lorii, şi
p elii 'î vendu pre eî in mâna luî Sisera, capulu armatei Haţoruluî, şi in mâna "Filisteniloru, şi in mâna regeluî rMoabuluî, care
se luptară cu eî. Şi eî strigară cătră le
hova, şi diseră : ' Noî amii păcătuiţii, că amu
părăsiţii pre lehova, ' şi amii serviţii Baaliiorii şi Astarteeloru ; şi acumu " scapâ-ne din
mâna neamicilorii noştri, şi vomu servi ţie.
Şi lehova trămese pre !' lerubaalu, pre Bedanii, pre * leftae şi pre » Samuelu, şi v'a
scăpaţii pre voî din mâna neamicilorii voştri
de jurii imprejurii, şi aţî locuiţii in sigu
ranţă. Şi cându aţî vedutu, că " Nahaşu, regele fiiloru luî Ammonii, venîa asupra vostră,
0 rnî-aţî disu : Nu, ci să domnescă preste uoî
rege, deşi b lehova Dumnedeulu vostru era
regele vostru. Şi acumii r ecce regele, pre
d pare l'aţî aleşii, şl pre care l'aţî ceruţii : că
ecce, 'lehova a pusu rege preste voî. Dacă
voî vă veţî 'teme de lehova, şi veţ\ servi
luî, şi veţî asculta de vocea luî. şi nu vă
veţî scula in contra ordineloru luî lehova,
atuncî atâtu voî câtu şi regele, care domnesce preste voî, veţî ave pre lehova Dum
nedeulu vostru înaintea vostră. Dară de
> nu veţî asculta de vocea luî lehova, ci ve
veţî scula in contra ordineloru luî lehova,
mâna luî lehova va fi in contra vostră, h cumu
a foştii in contra părinţiloru voştri. Şi acumu ' staţî, şi vedeţî acestii lucru mare, pre
care lehova 'Iii face înaintea ochiloru voştri.
Aii nu este astă-dî i secerişulii grâuluî? *Eu
voiii striga cătră lehova, şi elu va da tunetu şi ploiă, ca voî să cunosceţî si să ve
deţî că mare este l răutatea ce aţî făcuţii in
ochii luî lehova, cerendii vouî rege.
Şi Samuelu striga cătră lehova, şi Iehova a daţii tunetti şi ploîă in acea <jli ; şi
m toţii poporulu forte se temu de lehova şi
de Samuelu. Şi toţii poporulu dise cătră
Samuelu : " R6gă-te pentru serviî tei la le
hova, Dumnedeulu teii, ca să nu murimu ;
că la tote păcatele uostre amu maî adaosu
răulu acesta, cerendii noiiî rege. Şi Samuelu
dise cătră poporii: Nu vă temeţi l Voî aţî
făcuţii toţii răulu aces.ta; totuşi nu vă mal
abateţi de la lehova; ci serviţi luî lehova
din totă anima vostră. ° Nu vă abateţi, f că
abătendv-rt; aţî urma lucruri de nimica,
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cari nu folosescu şi nici mentuescii, pentru
22 că minciuni sunt. Că * lehova nu va părăsi
pre poporulu seu r pentru numele seu c elu
mare ; că • a voitu lehova a ve face poporu
23 alu seu. Şi câtu pentru mine, departe să
fie de mine, să pecătuescu lui lehova, ' încetându a mă ruga pentru voi ; ci " eu ve
24 voiu învăţa * calea cea bună şi dreptă. x Nu
mai temeţi-vă de lehova, şi serviţi-î intru
adeveru cu totă anima vostră ; că » priviţi ce
25 'lucruri mari a făcutu pentru voi! Dară de
veţi mai face rău, " veţi peri b şi voi şi regele
vostru.

scîa de la mine, şi că tu nu vini la timpulu
hotârîtu, şi că Filistenii erau adunaţii in
Micmaşu; Deci amu disu: Filistenii se voru 12
coborî acumu asupra mea la Ghilgalu, şi
eu nu m'amu rugaţii luî lehova ; şi amu
cutezată, şi amu adusu olocaustulu. Şi Sa- 13
muelu dise cătră Saulu: e Nebunesce aî Iucratu ; f nu aî păzitu ordinulu lui lehova,
Duinnedeulu teu, pre care elii ţî-a ordinată;
că lehova arii fi întăritu acumu domnia
ta preste Israelu in eternii; s Dară acumu 14
domnia ta nu va ţine, că h lehova şî-a cău
taţii unii oniu dupre anima sa, şi pre elu
l'a aşedatu lehova domnii preste poporulu
Năvălirea din noii a Filistenilorii şi apesarea
şeii, peutru-că tu nu aî păzitu ceea ce ţî-a
Iuraeliţilorii ; neascultarea Iul Saulii.
ordinatii lehova.
Şi Samuelu se scula, şi se sui din Ghil- 15
13 CJI Saulii domni unu anu, şi domniudii
2 ^ duoî anî preste Israelii, Saulii 'şî alese galu la Ghibea luî Beniamiuu; şi Saulu nutrei miî din Israelu, din cari elu avea duoe merâ poporulu care «e arfa cu d'îusulii, fi
mii cu sine in Micmaşu şi pe muntele Betu- era 'ca la şese sute de. înşî. Şi Saulu şi 16
Elu, eru o mie erau cu lonatanu in ° Ghibea Ionatanii, fiîulu seu, şi poporulu care se afa
luî Benjaminii; şi rămăşiţa poporului o de cu d'înşiî, şedeau in Ghibea luî Beniaminu.
Şi Filistenii tăbărâră in Micmaşu. Şi au 17
mise pre fie-care la cortulu şeii.
3
Şi lonatanu bătu b garnisona Filisteniloru, eşitu din tabera Filistenilorâ, spre a prăda,
care era in Gheba: şi audiră Filistenii de trei cete : o cetă apuca calea cătră i Ofra,
acesta. Şi Sau hi suna in trîmbiţă prin totă in pămentulu Şualu; Şi altă cetă apuca l B
4 ţera, dicendu: Ebreiî să audă acesta. Şi | calea cătră k Betu-Horonu ; şi a treia cetă
totu Israelulu audi dicendu-se : Saulii a bă apuca calea cătră hotarulii ce caută spre
tuţii garnisona Filisteniloru, şi că Israelu se valea ' Ţeboimu, cătră pustiiii.
Şi in toţii pămentulu luî Israelu n nu se 19
făcu urîtu Filisteniloru; şi poporulu s'a af> duuatu la Saulu in Ghilgalu. Şi Filistenii afla nici unu făurariu; că Filistenii au disu:
se adunară să se lupte cu Israelu; cu treî- Să nu-şi facă Ebreii săbii şeii lâncî. Şi 20
decî miî de care, şese miî călăreţi, si cu toţi Israeliţiî se pogorîau la Filisteni, ca
poporu la mulţime ca năsipulu celii de pe să-şî ascute ferulii plugului lorii, cosele loru,
ţermulu măreî; şi eî se suiră, şi tăbărâră securile lorii, şi secerile lorii, Câudu era 21
la Micmaşu spre resăritu de la Betii-Avenu. tociţii ferulu plugului şeii alu coseloru, seu
6
Şi bărbaţii luî Israelu vădură că eraţi alu furceloru celoru cu trei crăcane, seu a
in nevoia, că poporulu era amărîtu, şi po securilorii; şi să facă verfu mănătorului.
porulu se c ascunse in pescerî, in huceagurî, Aşa dară in diiia resbeluluî " nu se găsîa 22
7 in stânci, iu piviiiţî şi in grope. Şi mulţî sabia seu lance in mâna nicî unuia din po
din Ebreî trecură lordanulu in pămeutulu porulu ce era cu Saulii şi cu lonatanu; nu
lui Gadu şi in Galaadu; eru Saulu încă era mai la Saulu şi la lonatanu, fiîulu seu, se afla.
0 Şi garnisona Filisteniloru eşi la trece- 23
in Ghilgalu, şi totu poporulu a urmaţii după
8 d'însulu tremurându. d Şi elu asceptâ şepte torea Micmaşuluî.
dile până la timpulu, pre care Samuelu /'«
Ionatanii: jurămentulu îndresneţil ulii
hotărîtu; eru Samuelu nu venîa la Ghil Vitejia luilui
Saulii şi consecinţele lui.
galu; şi poporulu se imprăsciâ de la d'în9 sulu. Şi dise Saulu: Aduceţi la mine olo- SI intr'o di dise Ionatanii, fiîulu luî Saulu, 14
caustulu şi sacrificiele de bucuria; şi elu
cătră tenerulu, ce purta armele sale:
Vino, şi să trecemu la straja Filisteniloru,
sacrifica olocaustulu.
10
Şi d'abie sfârşi elu de sacrificaţii olo ce ente d'incolo de loculu acesta; dară pă
caustulu, şi ecce Samuelu venia, şi Saulu rintelui şeii nu î-a spusu ac<;*fa. Şi Saulu 2
eşi intru intimpiiiarea luî, spre a-lu saluta. petrecea la marginea Ghibeeî suptu Rini11 Şi Samuelu dise: Ce ai făcutu? Şi Saulu rnonii, ce este in Migronu, şi poporulu ce
respunse: Vedeamii că poporulu se impră- era cu d'însulu era " ca la şese sute de iuşî.
1 Reg. ti. 13. t Deut. 1. 1. 8.
& 14. 2.
Mal. 1. •>
1 Fapt. 12. 5.
Ps. 100. 8.
Rom 1. 9.
Ier. 14. ti.
Ps. 114. 14.
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CAP. 14.

3 Şi » Abia, fiîulu luî Ahitubu, fratele luî <I-Ca- purtătorulu armeloru sale lipsîau. Şi Saulu
bodu, fiîulu luî Fineasu, fiîulu luî Elie, preutu dise luî Ahia: Adă incoce chivotulu luî
alu luî lehova in Silo, d purta efodulu. Şi Dumnedeu ; că chivotulu luî Dumnedeu era
4 poporulu nu scia, că Ionatanii s'a duşii. Şi in acele dile cu fiii luî Israelu. Şi pe cându
intre trecătorile, preste cari Ionatanii căuta ! vorbîa Saulu cu preutulu, vuetulu ce era in
să trecă ' la straja Filisteniloru, era unii tabăra Filisteniloru, mergea toţii crescendu ;
piscu de stâncă de o parte, şi unu piscu şi Saulii dise cătră preutu: Retrage mâna
de stâncă de cea-1-altă parte, şi numele ta! Şi Saulu şi totu poporulii ce era cu
unuîa era Boţeţu, şi numele celeî-1-tilte Sene. d'însulu se adunară, şi veniră la resbelu,
5 Şi pisculu uneîa se înălţa in partea de şi ecce, Filistenii m trăseseră săbiele unii amedă-nopte in drept ulii Micmaşuluî, şi celti- supra altora: era amestecu forte mare. încă
1-altu piscu spre meJă-di in dreptulii Ghi- şi Ebreiî cari erau la Filisteni mai de d'îna6 beeî. Şi dise Ionatanii cătră teuerulu ce inte, cari s'au suiţii cu d'înşiî in tabără
purta armele sale: Vino, şi sa trecemii la din locru'ile de prin prejuru, şi eî s'au uniţii
straja acestorii necircumcişî; pote că le cu Israeliţiî, cari erau cu Saulii şi cu Io
hova va lucra pentru noî; că pre lehova natanii. Şi toţi bărbaţiî luî Israelu cari
nimica nu-lu impedecă •''de a mentui, fie prin " erau ascunşi in muntele luî Efraimu, cându
7 mulţi fie prin puţini. Şi-î dise purtătorulu andiră că Filistenii fugîau, şi eî 'î urmăriră
armeloru sale: Fă totu ce fufe in anima cu resbelu. ° In diiia aceea mentui lehova
ta; du-te acolo; ecce, eii voiii merge cu tine pre Israelu, şi resbelulii se întinse f preste
8 orî-unde veî voi. Şi Ionatanii dise: Ecce, Betu-Avenu.
noî vomu trece la acel bărbaţi, şi ne vomii
Şi bărbaţii luî Israelu fură forte obosiţi
9 arăta lorii. Dacă eî ni vorii vorbi aşa: A- in diiia aceea, şi Saulu » blăstemâ poporulii,
sceptaţî până ce vomii ajunge la voi, noî dicendu: Blăstematu să fie omulii care va
vomii sta in loculu nostru, şi nu ne vomii gusta mâncare până in seră, şi până nu-mî
10 sui cătră d'înşiî. firii de vorii dice aşa: voiu resbuna asupra neamicilorîi mei. Şi
Suiţi-ve la noî, atuiicea ne vomii sui; că toţii poporulii nu gusta mâncare. r Şi toţi
lehova î-a datu in mâna nostră. Deci » a- cel al ţereî veniră intr'o pădure, şi • miere
cesta ni va fi somnii.
era pe intinsulu câmpiei. Şi poporulu ve11
Şi cândii amînduoî se arătară străjeî niudu in pădure, ecce, mierea curgea; dară
Filisteniloru, Filistenii diseră: fiece, Ebreiî nimenea nu apropia mâna sa de gura luî;
12 esu din bortele, in cari s'au ascunşii. Şi că poporulu se temea de jurămentii. firii
bărbaţii străjeî diseră cătră Ionatanii şi Ionatanii nu audise, cându părintele şeii jura
cătră purtătorulu armeloru sale: Suiţi-ve la poporulu; şi elu indreptându capetulu toenoî, că avemu a vî arăta ce-va. Şi Io.;atanu guluî ce era in mâna sa, 'Iii intinse in fa
dise purtătorului armeloru sale : Sue-te diipă gurii de miere, duse mâna la gura sa, şi
mine; că lehova î-a datu in mâna luî 1- ochii seî se luminară. Şi unulu din poporu
13 sraelii. Şi Ionatanii se sui pe manele sale luândii cuventulu, dise: Părintele teii a ju
şi pe picîorele sale, şi purtătorulu arnielorii raţii poporulu, dicendu: Blăstematu să fie
sale după d'însulu; şi străjăril cădură îna omulii care va gusta mâncare astă-dî ; de şi
intea luî Ionatanii ; şi purtătorulu armeloru poporulu era obosiţii. Şi Ionatanii dise; Pa14 sale 'l ucidea in urma luî. Acesta âutăîa rintele meu a turburaţii ţera! Priviţi, ro, învingere, ce bătu Ionatanii şi purtătorulu gu-ve, câtii de luminaţi sunt ochii mei, penvJ armeloru sale fu ca de diioe-decî de inşi, tru-că amu gustaţii puţinii din mierea a/pe o întindere ca de jumătate de ~po~ cesta. Dacă poporulu aru fi mâncaţii asstată.
tă-dî din prada neamicilorii seî, pre care
15
Şi *fu spaimă in tabără, in câmpii, şi in a aflat'o, cu câtii u'aru fi foştii mai mare
totu poporulii; străjeî e chiarii şi 'prădătorii | învingerea asupra Filisteniloru?
se înspăimântară, şi pămentulii se cutre
Şi eî bătură in diiia aceea pre Filisteni
mura, de era •>' frică mare forte.
de la Micmasu până la Ajalonu. Şi po16
Şi străjăriî luî Saulii din Ghibea luî | porulu era forte obosiţii. Şi poporulu se
Benjaminii se uitară, şi ecce, mulţimea era l arunca asupra prădeî; şi eî luară oi, boi şi
17 iu învelmăşelă, şi 4fugîa in tote părţile. Şi i viţei, le junghiară pe pămentu, şi le mânca
Saulii dise poporuluî ce era cu d'însulu: ; poporulu ' impreună cu sânge. Şi se spuse
Număraţi acumii şi vedeţi cine s'a duşii din lui Saulii, dicendu: fiece, poporulu păcănoî. Şi eî numerară, şi ecce, Ionatanii şi tuesce iu contra luî lehova, mâncându carne.
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c Cap. \. ti.
2Cron. 14.11.1 Iov 18. 11.
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împreună cu sânge; şi elu dise: Voî ne
legiuire faceţi I Răstogoliţî acumu o petră
mare incoce. Şi dise Saulii : împrăsciaţi-ve
prin poporu şi diceţi-î: Aduceţi la mine
fie-care boulu seu, şi fie-care oia sa, şi le
junghiaţi aicea şi le mâncaţi; şi nu păcă
tuiţi iu contra luî lehova, mâncându carne
împreună cu sânge. Şi toţii poporulu mâna
fie-care boulu seu cu mână in aceeaşi nopte,
şi-î junghiară acolo. Şi Saulu "zidi unu
altaru luî lehova; acesta fu ânteîulu altaru
ce elu zidi luî lehova.
Şi Saulu dise: Să ne pogorîmu noptea,
şi să urmărimu pre Filisteni, şi să-î prădămu, până se va lumina de diuă, şi să nu
lăsămu din ei nici unulu. Şi ei diseră: Fă
totu aceea ce este bunu in ochii tei; şi
preutulu dise: Să ne apropiămu mal ănteiu
aicea de Dumnedeu. Şi Saulu intrebâ pre
Dumnedeii: Să me pogoru spre a urmări
pre Filisteni? 'I vei da tu in mâna
lui Israelu? Şi in diiia aceea "nu i-a respunsii.
Şi Saulu dise: x Apropiaţi-ve aicea tote
căpiteniele poporului, cunosceţî şi vedeţi de
la cine ni veni pecatulu acesta astă-di? Că
" viu este lehova, care mentuesce pre Israelu,
că chîaru dacă elu aru veni de la Ionatanii,
fiîulu meu, elu va muri. Şi nimenea din
totu poporulu nu-i-a respunsu.
Şi elu mal vorbi cătră toţii Israelulii:
Voi staţi de astă parte, şi eu cu Ionatanii,
fiîulu meii, de cea-1-altă parte. Şi popo
rulu dise luî Saulii: Fă ceea ce este bunu
in ochii tei.
Şi Saulii dise cătră le
hova : Dumnedeulu luî Israelu, * aretă pre
celii nevinovata l ° Şi sorţulu cădu pe Saulu
şi Ionatanii, şi poporulu scăpa. Şi dise
Saulu: Aruncaţi sorţulu intre mine şi Iona
tanii, fiîulu meu; şi sorţulu cădu pe lonatanu. Şi Saulu dise cătră lonatuuu : * Spune-ml ce aî făcutu? Şi Ionatanii 'î spuse,
şi dise : Cu capetulu toeguluî ce era in mâna
mea, " amu gustaţii puţină miere ; ecce-ine,
voiu muri. Si Saulu respunse : d Aşa să-mî
facă Dumnezeu, şi încă şi mai multu, • de
nu vei muri, lonatane ! Dară poporulu dise
luî Saulu : Să moră Ionatanii care a făcutu
acesta mare mentuire in Israelu? Departe
fie una ca acesta l 'Viu este lehova, nici unu
perii din capulu seu nu va cade pe pă
mântii; că cu Uunmedeu a lucraţii in diua
acesta. Aşa poporulu scăpa pre Ionatanii,
ca să nu moră. Şi Saulu se întorse de la

u Cap. T. 17.
v 0»p. SH. 6.
c loi. 7. U.

O»p. 10. 19.
y a Şam. 19. 5.
> Prov. 16. SS.
Fapt. 1. M.

a Io». 7. 16.
|
1 Re;. 1. 52.
Cap. 10.20,21.
Luc. 21. 18.
k los. 7. 19.
g Cap. 11. 11.
c Veri. 87.
A 2 Şam 10. 6.
d Rut. 1. 17.
i Cap. 15. 3, 7.
• Veri. 89.
| j Cap. 31. 2.
/ 3 8am. 14. 11. i
1 erou. 8.33.

k Cnp. 9. 1.
! Cap. 8. U.

...
Capulu 15.
a. Cap. 9. 16.

urmărirea Filisteniloru; şi Filistenii se du
seră la loculii lorii.
Resbelele purtate de Saulii; nimulH şeii.

Şi Saulu apuca domnia preste Israelu,
şi lupta in tote părţile asupra neamiciloru
şei: asupra Moabuluî, asupra fiiloru luî » Ammonu, asupra Edomuluî, asupra regilorii din
AŢoba şi asupra Filisteniloru. Ori încotro
se iuturua, aducea spaimă. Elu se arăta
vitesîi, ' bătu pre Amalekii, şi scăpa pre Israelu din mâna prădătorului seu.
Şi J fiii lui Saulu fură: Ionatanii, Işvi şi
Melchişua ; şi numele fetelorii sale fură :
alii celei mai mari Merabu, şi alu celeî mai
mici Micalu. Şi numele femeei lui Saulii
fu: Ahinoamu, feta luî Ahirnastţu; şi nu
mele capului armatei sale: Abnerii, fiîulu
luî Nerii, unchîulu luî Saulu. * Că Kişii, parintele luî Saulii, şi Ncru, părintele luî Abuerii, fură fiii luî Abielu.
Şi resbelulu asupra Filisteniloru fu puternicu in totu tiinpulu luî Saulu; şi de
vedea Saulii pre vr'unu bărbaţii tare seu
vitesu, ' elu 'Iii lua la siue.
însărcinarea pusă lui Saulu asupra Amalekiţilortt:
neascultarea şi Jepedarea sa.
SI Samuelu dise luî Saulu: ° Pre rnine m'a
trămesu lehova să te ungu rege preste
poporulu seu, preste Israelu. Şi acuinu ascultă vocea cuvinteloru lui lehova. Aşa
dice lehova, Dumnedeulu oştiriloru: Adusumi-amii aminte de ceea ce a făcutu Ama
lekii luî Israelu, ' cumu elu 'î s'a opuşii
pe cale, câudu eipia din Egiptii. Acumu
du-te, şi bate pre Amalekii, şi " sterpesci totu
ce este « lui; nu-lu cruţa; ci-î omora de
la bărbaţii până la femeă, de la copilu până
la sugătorii, de la boii până la oîe, de la
cămilă până la asinii.
Şi Saulu aduna poporulu, şi-lu numerâ
in Telainm : si fură diioe sute mii de pedestri afară de dece mii de bărbaţi aî luî
Iuda. Şi Saulu veni până la cetatea luî
Amaleku, şi se lupta in vale. Şi Saulu
dise cătră rfKeniţî: e Duceţi-ve, depărtaţi-ve,
şi coborîţi-ve din meţlîloculu Amalekiţiloru,
ca să nu venimicescu împreună cu ei; că^voî
aţi aretatu bunătate c;"itrătoţî fiii luî Israelii,
cânclu se suîaii din Egiptu. Deci Keniţif
se depărtară din mediloculii Amalekiţiloru.
'Şi Saulu bătu pre Amalekiţî de la AHavila
până la ' Şuru, care este in faţa Egiptului.
Şi i elu prinse viu pre Agagu. -regele Amalekiţiloru. şi pre totu poporulu lui * trecu prin
<i Num. 24. 21. | / Esod. 18, 10,
Jude. 1. 16. &
19.
Num. 10. 29,
4. 11.
e Fac. 18. 25. t
St.
d Cap. 14. 43.
19. 12, U.
h Fao. 2. 11. *
Apoc. 18 4.

b Esocl. 17. 8.

14.
Num. 21. 20.
Dent. 25. 17,
1«, 19.
c loi. G. 17, 21.

1
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48
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51
52
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2.Î. 18.
i FM. 16. 7.
j Vcţli 1 Reg.
^0. 34, 35, etc.
k Ve^i Cap. 30.
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CAP. 15, 16.
9 nscuţitulu săbiei. Dară Saulii şi poporulu
* cruţară pre Agagii şi pre cele mai bune
oî, boi, vite grase, mneî, şi totu ce era
bunii, şi nu voiră a le sterpi; dară totu
lucrulu prostii şi nebăgata in semă 'Iu
sterpiră.
10
Şi a foştii cuventulu lui lehova cătră
1 1 Samuelu, dicendu: mMe căescu, că amii pusu
pre Saulu rege, fiindu-că elu " s'a abătuţii de
la mine, ° şi cuvintele mele nu le-a înde
pliniţii. Acesta *măhni pre Samuelu, şi elu
12 striga cătră lehova totă noptea aceea. Şi
Samuelu se scula de demâneţă spre a intimpioa pre Saulu, şi se spuse luî Samuelu,
dicendu: Snulu a veniţii la » Cannelu, şi
eccg, elu şî-a înălţaţii semnu de biruinţă,
a plecaţii mai departe, şi s'a aşedatu la
Ghilgalu.
13
Şi Samuelu veni la Saulii, şi Saulu 'î
dise: r Bine-cuventatu fii tu de leboval eu
14 amu îndepliniţii cuventulii luî lebova. Şi
Samuelu dise: Ce este zberarca acesta a
oiloru intru urechîele mele, şi ragetulu boi15 lorii care eu audu? Şi Saulu dise: De la
Amalekiţî le-auadusii; 'că poporulu a cru
ţaţii cele mai bune oî şi boî, ca să sacrifice
luî lehova Dumnedeulu teu; dară remăşiţa
16 amu sterpit'o. Şi Samuelu dise cătră Saulu:
îngădue. şi-ţî voiu spune ţie ceea ce a disu
cătră mine lehova in noptea acesta. Şi elu
dise cătră d'însulu: Vorbesce!
17
Şi Samuelu dise : Au nu, ' cându tu erai
micii in ochii teî, te-a fâcvtu lehova capii
alu seminţieloru luî Israelu, şi te-a unsu
18 rege preste Israelu? Şi lehova te-a trămesu in cale, şi fî-a disii: Du-te şi sterpesce pre păcătoşi, pre Amalekiţî, şi te
19 luptă cu d'înşiî, până voru fi nimiciţi. De
ce dară n'aî ascultata de vocea luî lehova,
ci te-aî aruncaţii asupra prădeî, şi ai făcuţii
20 ceea ce este reu iu ochii luî lehova? Şi
Saulu dise luî Samuelu: Da, » amu ascul
taţii de vocea luî lehova, şi m'amu duşii
in calea in care m'a trămesu lehova, şi
amu adusfi pre Agagu, regele Amalekiţiloru,
21 şi amu sterpitu pre Amalekiţî! "Dară popo
rulu a luaţii din pradă oî şi boî. cele mal
bune din cele de sterpitu, spre a sacrifica
luî lehova Dumnedeulu teii in Ghilgalu.
22
Şi Samuelu dise: x Au 'î place luî lehova
mai bine olocauste şi sacrificii decâtu ascul
tarea de vocea lui lehova? Bece, » ascultarea
este mai bună decâtu sacrificîulu, şi luarea
I Vers. 3, 15.
n Veri. 25.
Fac. 8. fi. 7.

i 8am 34. IC.
• Iot. M. 16.
1 Rog. 9. 6.
o Cap. 13. 13.
Ver». S, 9.
f V«o. S5.

Cap. 16. 1.
q log. 15. 65.

r Fac. 14. 19.
Jude. 17. 3.
Rât. 3. 10.
« Ver«. 9, SI.
Fac. 3. 12.
Prov. 28. 13.
1 Cap. 9. 21.

11 Vers. 13.
8, 9.
o Ver». 15.
y Eccl. 5. 1.
Osca 6. 6. •
z PH. 50. 8, 9.
Prov. St. 3.
Mat. 5. 84. &
Isa. 1. 11, 18, i
9. 13. & 12. 7.
13, 16, 17.
Maro 12. 33. ;
Ier. 7. 22, 23. > Cap. 13. 14. ]
Mio.6. 8, 7,8. a Verii 2 Şam.
Ebr. 10. 6, 7,
12. 13.

l aminte decâtu grăsimea berbeciloru. Căci 23
ca şi păcătuiţi magiei este rescularea, şi ca şi
! fâră-de-legea idololatrieî este opunerea. Pentru-că tu ai lepădaţii cuventulii luî lehova, * şi
clii te-a lepădaţii de a fi rege. °Şi Saulii dise 24
luî Samuelu: Pecătuit'amu, că amu călcaţii
ordinulu luî lehova şi cuvintele tale ; că mă
* temeamu de poporii, şi amu ascultaţii de
vocea luî. Şi acumu, ertâ-mî, rogu-te, pe- 25
catulu meu, şi întorce-te cu mine, ca să mă
j inchinu luî lehova.
Şi Samuelu dise luî Saulii: Nu mă voiu 26
i întorce cu tine, c că tu ai lepădată cuventulii
luî lehova, şi lehova te-a lepădaţii pre tine
de a mai fi rego preste Israelu. Şi Sa- 27
muelu întorcendu-se ca să plece, d elu 'Iu
apuca de colţunulu mantiei sale, care se
rupse. Şi Samuelu 'î dise: «Astă-^î a rupţii 28
lehova regatulu luî Israelu de d'asupra ta,
şi l'a datu apropeluî teii, care este mai bunii
decâtu tine. Şi mărirea luî Israelu / nu va 29
minţi, nici nu se va căi, că nu este elu
omu ca să se căescâ. Şi elu dise : Da, pa- 30
cătuit'amu ; totuşi ' onoreză-me înaintea bătrâuilorii poporului meii şi înaintea lui Israelu, şi intorce-te cu mine, ca să me
inchinu luî lehova Dumnedeulu teu. Şi Sa- 31
muelu se inturnâ după Saulu, şi Saulu se
inchinâ luî lehova.
Şi Samuelu dise: Aduceţi la mine pre 32
Agagii, regele Amalekiţiloru. Şi Agagu veni
la d'însulu cu veselia. Şi Agagu dise: De
sigurii amăricîunea morţeî a trecuţii! Şi 33
Samuelu dise: *Dupre cumu sabia ta a lipsiţii
femei de copii, aşa să fie lipsită de copiî
muma ta intre femei! Şi Samuelu tăia pre
Agagu înaintea luî lehova, in Ghilgalu.
Şi Samuelu se duse la Rama, şi Saulu 34
se sui la casa sa in * Ghibea lui Saulii. Şi 35
i Samuelu nu mai vădu pre Saulii până in
diua morţeî sale ; dară Samuelfl * plâ.ngea
pre Saulu.
SamuelH unge pre Dăruia

Şi lehova se căi că a făcuţii pre Saulu
rege preste Israelu;
SI lehova dise luî Samuelu: "Până cându 16
vei plânge pentru Saulii, pentru-că 'l'amu
lepădaţii din domnirea preste Israelu? cîmple
cornulu teii cu oleiu, şi mergi, că te voiii
trămete la Işaî. Betlehemitulii, că dmî-amu
nlesii unulîi d'intre fiii seî de rege. Şi Sa- 2
muelii dise: Cumii să mă ducii? Indată-ce
6 Eaod. 23. 2.
1 Reg. 11.31.
Hrov. 29. »5. /Num. 23. 19.
Iu. 51. 12,13. ,
Bzec. 24. 14.
c Veţli Cap^ î. 1
i Tim. H. 13.
80.
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Saulii va audi de acesta, mă va perde. Şi
lehova dise: Unii viţelu îe cu tine, şi ţii:
* Ca să sacrificii eu luî lehova araii venitu.
3 Şi chîamă pre Işaî la sacrificiu, şi -f ea 'ţî
voiii spune ce aî să faci, şi » tu-mî veî unge
pre celu ce-ţî voiii spune.
4
Şi Samuelu făcu ceea ce lehova dise: şi
se duse la Betu-Lehemii ; şi bătrânii cetăţii! 'î
eşiră înainte h tremurându ; şi eî diseră: 'Pace
5 este venirea ta? Şi elii respunse: Pace! ca
să sacrificii luî lehova amu venitu ; J sânţiţi-ve, şi veniţi cu mine la sacrificiu. Şi
elii sânţi şi pre Işaî şi cu fiiî seî; şi-î
chîămâ la sacrificiu.
6
Şi cândii eî intrau, vedendii elii pre
* Eliabu, V* ( dise : De sigurii unsulii luî le7 hova este înaintea luî. Şi lehova dise luî
Samuelu: Nu căuta la "' faţa luî, nici la înăl
ţimea statureî luî; că eu pre acesta l'amii
lepădaţii; "că lehoca uu se uită, cumii se
uită omulu ; omulti " se uită la ochi, eru le8 hova se uită la f animă. Şi Işaî chîămâ
pre q Abinadabii, şi-lu trecu înaintea luî Sa
muelu ; şi Samuelu dise : Nici pre acesta nu
9 l'a aleşii lehova. Şi Işaî trecu pre T Şamma;
şi elii dise: Nici pre acesta nu l'a aleşii
10 lehova. Şi aşa Işaî trecu pre ceî şepte fiiî
aî seî d'inaiutea luî Samuelu; şi Samuelii
dise luî Işai: Nicî pre aceştia n'a alesu
lehova.
11
Şi Samuelii dise luî Işaî: Sunt aceştia
toţi fiiî tel ? Şi elii dise : * A mai rămaşii celu
mai micii, şi ecce, elii pasce oile. Şi Sa
muelu dise luî Işaî: 'Trămete să-lii aducă;
că noi nu ne vomii pune la mesă, până nu
12 va veni aicea. Elii trămese deci să-lii aducă. Elii era " roşieticii, cu ochi frumoşi
şi faţă frumosă. "Şi lehova dise: Scolă-te,
1 3 unge-lii, că acesta este ! Şi Samuelu lua
cornulii de oleiii, şi * uus'a pre elii in medîloculii fraţilorii seî; şi de atunci încolo » spi
ritulu luî lehova veni asupra luî Davictu.
Şi Samuelu se scula şi se duse la Rama.

la Dumnedeu va fi asupra ta, elii va " cânta
cu mâna sa, şi-ţî va fi bine. Şi Saulu dise
servilorii seî: Gâsiţi-mî, rogu-vă, unu băr
baţii care scie a cânta bine, şi aduceţi-/w la mine. Şi unulu din servi respunse,
Îi dise ; Ecce, amu vădutii unu fiiii alii luî
şaî, Betlehemitulu, care scie a cânta, şi este
d vitesu forte şi resboinicii, vorbesce bine, şi
este frumoşii la chipu ; şi • lehova este cu
d'însulii. Şi Saulii trămese omeni la Işaî,
şi clise : Trămete-mî pre Davidii, fiîulii teu,
/care este cu oile tale. Şi Işaî »luâ unii asinii
încărcata, cu pane, unii foiii de vinii, unii
îedii, şi le trămese prin Davidii, fiîulii seu,
lui Saulii. Şi Davidu veni la Saulii, şi * stătu
înaintea luî ; şi elii 'î plăcu forte, şi-lii făcu
purtătorulii armeloru sale. Şi Saulu trămese la Işaî, dicendii : Remâîe, rogu-te, Da
vidu la mine ; că a aflaţii charii in ochiî
mei. Şi cândii ' spiritulu din Dumnedeu venîa
asupra luî Saulu, Davidii lua citară, şi cânta
cu mâna sa ; şi Saulu se uşura, şi-î era bine,
şi spiritulii celu reu se depărta de la d'însulu.

17
18

19
20
21
22
23

Biruinţa luî Davidii asupra lui Goliatu, elu
este iubită de poporă.

SI Filistenii "adunară oştirile lorii pentiu 17
resbelu, şi se strînseră la * Şoco, care
este cetate a luî Iuda, şi taberâră intre Şoco
şi Azeka, in Efesu-Daminimu. Şi Saulii şi '2
bărbaţii lui Israelu se adunară, şi taberâră
in Valea Stejarului, şi se ronduiră in şiruri
de bătaia asupra Filistenilorii. Şi Filis- 3
tenii stăteau pe muntele de d'iucolo, şi Israeliţiî stăteau pe muntele de d'incoce, aşa
j că valea se afla intre d'înşiî.
Şi eşîa din tabăra Filisteuiloru unu cam- 4
pionii, alii cărui nume era ' Goliatu din d Gătii;
qi înălţimea luî era de şese coţi şi o palmă. Şi 5
coifii de aramă avea pe capulii seu, şi cu zale
de soldî era îmbrăcaţii, şi greutatea zalei
era de cinci mii sicii de aramă. Şi turiace 6
de aramă avea preste fluerele pîcîorelorii
sale, şi lance de aramă intre umerele sale.
Davidu cântă din citară înaintea lui Saulu.
Şi c mânunchîulu lanceî sale era ca sululu 7
14
Şi " spiritulu luî lehova s'a depărtaţii de ţesetoriloru : şi ferulii lanceî sale era de
la Saulu; şi "unii spiritii răii de la lehova şese sute sicii de ferii; şi purtători de pa
15 'Iii muncîa. Şi servii luî Saulu diserâ că- veze mergeau înaintea luî. Şi elii sta, şi 8
tră d'însulii: Ecce, unii spiritii rău de la striga cătră rondurile luî Israelu, şi li dicea :
16 lehova te înspăimântă. Ordineze deci dom- i De ce eşiţî şi vă rânduiţi de bătaia ? Au nu
nulii nostru, ca servii teî, cari sunt b înaintea sunt eu Filistenii şi voi Aservi aî luî Saulii?
ta, să caute unu bărbaţii ce scie a cânta Alegeţi-vî unu bărbaţii, ca să se pogore la
din citară, şi cândii spiritulu celu răti de mine. Dacă va pute să se lupte cu mine, 9
t Cap. 9. 12. & * Cap. 17. ÎS.
l 1 Rog 12.26.
SO. 29.
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şi să mă ucidă, noî vomu fi servi voiiî, dară acela regele 'Iii va înavuţi cu mari avuţii,
de-lu voiu intrece eii, şi-lii voiu ucide, voi 'î - ' va da pre feta sa de femeă, şi casa pă
10 să fiţi servii noştri, şi să * serviţi nouî. Şi rintelui şeii o va scuti in Israelu.
Filistenulu dise: Eu Adefaimu astă-dî ron
Şi Davidu întreba pre bărbaţii, cari stă- 26
durile luî Israelu : daţi-mî unu bărbatu, ca teau lungă d'însulu, dicendu: Ce se va face
11 să ne luptămii impreunâ. Şi audindu Saulu omului, care va ucide pre Filistenulu acesta
şi totu Israelulu cuvintele acestui Filistenii, siva depărta 'ocara de deasupra lui Israelu?
Că cine e acestu Filistenii T necircumcisu, ca
se uimiră şi se temură f6rte.
12
Şi Davidu era ''fiîulu unui •>' Efraitenu dm să * defaime oştirea Dumnedeuluî ' celui viii !
Betlehemulu luî Iuda, cu numele Işaî, care Şi poporulu 'î respunse in acelaşi chipii, 27
avea * optii fii. Şi acesta in dilele luî Saulu ţlicendu : " Aşa se va face bărbatului, care-lii
era bătrânii, ajunsu la trepta bărbaţiloru ce- va ucide.
Şi Eliabii, fratele şeii celii maî mare, 28
13 lorii mal onoraţi. Şi cei trei fii maî mari
ai luî Işaî se duseră după Saulii la resbelu; audiudu-lu vorbindu cu bărbaţii, " se aprinse
şi ' ii u in i ir celoru trei fii, ce merseră la res de mânia asupra luî Davidu, şi dise: De
belu, erau : Eliabii, ântăiu-născutulu ; celii ce te-aî pogorîtuV Şi cui aî încredinţaţii tu
alu diioilea Abinadabii, şi celii alii treilea in pustiiu puţinele ndstre oî? Eii cunoscii
14 Şamma. Eru Davidu era cel u maî micii; mândria ta şi răutatea ânimeî tale, că tu
şi cei trei mai mari mergeau după Saulu. te-aî pogorîtu să vedî lupta. Şi David ii 29
1 5 Şi Davidu se duse, şi se intorse de la Saulu, dise : Ce amu făcuţii acumu ? * aceste '«M
* ca să pască oile părintelui şeii iu Betu- numai vorbe. Şi elu se iutorse de la d'în- 30
1 6 Lehemu. Şi Filistenulu se apropia în iotă de- sulii cătră unii altulu, şi » vorbi aceleaşi cu
mâneţa şi sera, infăc,îăşându-se patru-decî vinte; şi poporulu 'î respunse ca şi ântăîaşî dată. Şi se audiră cuvintele, pre cari 31
de dile.
17
Şi Işaî dise lui Davidu, fiîulu şeii: le le-a vorbiţii Davidu, şi s'au spusu luî Saulu;
acumii pentru fraţii tei acesta efă de gră şi elii 'Iu chîâmâ.
Şi Davidu dise luî Saulu : ' Nimenui să 32
unţe prăjite, şi aceste dece pani, şi du-le
18 cu grăbire in tabără la fraţii tei; Şi a- nu-î tremure anima de elii ! " servulu teu va
ceste dece caşuri du-le maî marelui din mia merge şi se va lupta cu acestu Filistenii.
lorii. Şi " întrebă despre sănătatea fraţiloru Şi Saulu dise luî Davidu : b Tu nu vei pute 33
să mergi asupra Filistenului acestuia, ca să
tei, şi adă dovedă de la d'înşiî.
19
Şi Saulu şi eî şi toţi bărbaţii luî Is te lupţi cu d'însulu, că tu eşti teneru, şi
raelu erau in Valea Stejarului, luptându-se elii unu bărbatu de resbelii din tenereţa sa.
'20 ca Filistenii. Şi Davidu se scula de de- Şi Davidu dise luî Saulu: Servulu teii pa- 34
mâneţâ, incredinţâ oile păzitorului, şi lua scea oile părintelui şeii, cându veniră unu
lucrurile, şi se duse, cumu 'î ordinase Işaî. leii şi unii ursii, şi răpiră unu mnelii din
Şi elii veni la întăritura carăloru, şi oştirea turmă; Şi eii eşit'amu după d'însulu, l'amu 35
eşîa să se ronduescă de bătaia, şi eî arun- loviţii, şi /'amii scăpaţii din gura hiî, şi ram 1 1 1
21 cară strigăte de resbelu. Şi Israeliţiî şi Fi se scula asupra mea, apucatu-l'amu de falcă,
listenii se ronduiră de bătaia, oste câtră lovitu-l'amu, şi 1'amii ucişii. Şi pre leii şi pre 36
22 oste. Şi Davidu se descărca de sarcinele ursii î-a ucişii servulu teii ; şi acestu Filistenii
ce erau pe elii, şi le lăsa in mâna celui ce necircumcisu va fi ca unulii dintr'înşiî ; că
pazîa sarcinele, şi alerga la locuia de luptă; a defăimaţi! oştirea Dumnedeuluî celui viii.
şi ajuugeudii, întreba pre fraţii şei de sa- j Şi Davidu maî dise: ° lehova care m'a scă- 37
23 netate. Şi vorbindu elu cu eî, eccă, se in- i patu din gherele leului şi din labele ur
făţîăşâ campiouulu Goliatu, Filistenulu din ! sului, mă va scăpa şi din mâna Filistenului
Gătii, din oştirea P'ilistenilorii, şi rosti °a- acestuia. Şi Saulii dise luî Davidu: Du-te,
celeaşî cuvinte de altă dată; şi Davidu le şi d lehova să fie cu tine.
24 audi. Şi toţi bărbaţii luî Israelu vedendii
Şi Saulu îmbrăca pre Davidu cu vestmin- 38
pre acestu bărbaţii, fugîau de d'inaintea luî, tele sale, puse coifii de aramă pe capulu
şi se temeau forte.
luî, şi-lii îmbrăca cu zale. Şi Davidu în- 39
25
Şi bărbaţii luî Israelu diseră : Vedut'aţî cinse sabia sa preste vestmintele sale, şi
pre acestu bărbatu care s'a infâgîăşatu ? Ca se'ncerca să âmble, că elii nu era deprinşii
să defaime pre Israelu elu s'a infăţîăşatu. cu ele. Şi Davidu dise luî Saulii : Nu potu
Şi va fi, că bărbatulu care-lu va ucide, pre ' să âmblu cu aceste, că nu sunt deprinşii.
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40 Deci Davidu le depărta de pe elfi. Şi elu Filistenuluî, şi-lii duse la Ierusalimti ; şi ar
lua toegulu seu in mâna sa, şi-şî alese cinci mele sale le puse in cortulu seu.
Şi Saulii vedendu pre Davidu eşindu 65
petre netede din pereţi, şi le puse in gluga
sa de păstoria, in sacii, şi in mână lud spre intimpinarea Filistemiluî, disese lui Ab
41 praştia, şi se apropia de Filistenii. Şi Fi neru, mai marele oştireî: rAlu cui esfeacestu
listenulu se apropia totu mai mulţii de tenării, Abnere? Şi Abneru dise: Viu este
Davidu, şi purtătorulu pavezeî sale îna sufletulu teu, rege, de sciii. Şi regele dise: 56
întrebă tu alu cui fiiii este tenerulu acesta ?
intea lui.
42
Şi Filistenulu uitându-se, şi vedendu pre Şi Davidu întorcendu-se după uciderea Fi- 57
Davidu, 'Iu « despreţui ; că elu era teneru, listenuluî, Abneru 'Iu aduse îuaintea lui
43 f roşieticu şi frumoşii la faţă. Şi Filistenulu Saulu * cu capulu Filistenuluî in mâna lui.
dise lui Davidu : » Au câne sunt eii, de vii Şi Saulii dise cătră d'însulu: Alu cui esd 58
tu asupră-mî cu toege? Şi Filistenulu blă- tu, tenere? şi Davidu dise: 'Fiîulu servului
44 eterna pre Davidu de deiî şei. Şi Filiste teu Işaî, Betlehemitenulii, sunt.
nulu *dise lui Davidu: Vino la mine, şi voiu SI sfârşindu elii de vorbiţii cu Saulu, ° su- 18
da carnea ta paseriloru ceriului şi fereloru
fletulu lui Ionatanii se lipi de sufletulu
lui Davidu, * şi Ionatanii 'Iu îubîa ca pre
câmpului.
46
Şi Davidu dise Filistenuluî: Tu vii asu sufletulu şeii. Şi Saulu 'Iii lua pre elu in 2
pra mea cu sabia, lance şi paveze, ( dară eu diua aceea, e şi nu-lu lăsa sil se mai invinii asupra ta in numele lui lehova Sa- torcă a casă la părintele seu. Şi Ionatanii 3
baotu, Dumnedeulu oştiriloru lui Israelu, făcu legămentii cu Davidu; căci 'Iu îubîa ca
46 pre care tu l'aî •> defăimatu. In diua acesta pre sufletulu seu. Şi Ionatanii desbrăcâ 4
te va da lehova in mâna mea, te voiu lovi, mantia, ce era pe elu, şi o dădu lui Da
şi-ţî voiu rădica capulu, şi voiu da astă-dî vidu, şi cu vestmintele sale până şi sabia
* stervurile osteî Filisteniloru paseriloru ce sa, arculu şeii şi cingetorea sa.
riului şi fereloru pământului ; şi ! va cunosce
Şi Davidu eşîa, şi orî-iucotro Saulu 'lfl 5
totu pămentulu, că Israelu are Dumnedeu. trărnetea, era norociţii; şi Saulii 'Iu puse
47 Şi totă acesta adunare va cunosce, că nu preste bărbaţii de resbelii. Şi elu plăcu la
prin sabia, nici mprin lance mentuesce lehova; toţii poporulu şi chiarii şi servilorii lui Saulii.
că " alii lui lehova este resbelulu, şi elu ve va Şi cându venîaii ei, Davidu întorcendu-se 6
de la invingerea Filisteniloru, dfemeele eda in manele nostre.
48
Şi cându Filistenulu se scula, şi merse şi ! şiră din tote cetăţile lui Israelu, cântându şi
se apropia spre intimpinarea lui Davidu, i dânţuindii, spre a intimpina pre regele Saulu,
Davidu se grăbi, şi alerga la loculu de luptă l cu timpane, cu alăute şi cu tricorde.
49 spre intimpinarea Filistenuluî. Şi Davidu
Şi femeele ' respundeaii una alteia, cân- 7
vîrî mâna sa in glugă, şi lua de acolo o tându şi dicendu:
f Saulu a bătuţii pre miile sale,
petră, o arunca cu praştia, şi lovi pre Fi
listenii in frunte ; şi petra se înfipse in l
Erii Davidu miriadele sale.
Şi Saulii se aprinse de mânia forte, şi 8
fruntea lui, şi elu cădu cu faţa la pămentu.
50 Aşa ° învinse Davidu pre Filistenii cu pra acestu cuventu 'i » desplăcu, şi elu dise : Lui
ştia şi cu petra, şi lovi pre Filistenii, şi-lii Davidu 'î daii miriade, şi mie-mî dau mii;
ucise, fără ca să fie sabia in mâna lui Da- numai * regatulii 'î mai lipsesce. Şi Saulu 9
51 vidu. Şi Davidu alerga, stătu lungă Fili privi pre Davidu cu ochi pismaşî din diua
stenii, lua sabia lui, o scose din tecă, şi-lii aceea incolo.
ucise, şi-i tăîâ capulu cu d'însa.
Şi Filistenii vedendu că a muritu campio- SaulH pismuesce pre Davidtt şi caută vieţa M.
52 nulii lorii, p fugiră. Şi bărbaţii lui Israelu şi ai
Şi de a diioa di veni * spiritulii celu răii de 10
lui Iuda se sculară, înâlfară strigaţii de bu la Dumnedeu asupra lui Saulii, i şi elii se în
curia, şi urmăriră pre Filisteni până in vale furia in medîloculu casei sale ; şi Davidu cânta
şi până la portele Ekronuluî; şi câdură râ- cu mâna sa. ca şi in cele-1-alte dile ; * şi
niţiî Filisteniloru pe calea q Şaarimuluî până Saulii avea lance in mână. Şi Saulu 'arunca 1 1
53 la Gatu şi până la Ekronu. Şi fiii lui Israelu lancea, şi dise; Voiii pironi pre Davidu
se intorseră din urmărirea Filisteniloru, şi in părete ; dară Davidu scăpa de d'inaintea
54 prădară taberele loru. Şi Davidu lua capulii lui de cluoe ori.
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CAP. 18, 19.
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13
14
15
16
17

18
19
20
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22

23

24
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26
27

28

Şi Saulii se "temea de Davidu: că "lehova Şi Saulii se temu de Davidu şi mai mulţii 29
era cu d'însulu, eru de la Saulii se ° depăr- decâtu mai 'nainte ; şi Saulu era neamicii luî
tase. Şi Saulu 'Iu depârtâ de la sine, şi-lii Davidu totu-de-una. Atuncea mai marii Fi- 30
puse mai mare preste o mie : şi p elu eşîa şi listeniloru i eşirâ la lupta ; şi de câte ori
intra înaintea poporului. Şi Davidu era no e şiră, Davidu era * mai norocita decâtu toţi
rociţii in tote căile sale, şi q lehova era cu servii luî Saulu, şi numele seu era forte
d'însulu. Şi Saulii vedendu, că elii era no- preţîuitu.
roeitii forte, se ternii de elu. Şi 'toţii Is- SI Saulu dise luî Ionatanii, fiîulu şeii, şi 19
tuturora serviloru seî, ca să omore pre
raelulu şi luda îubîa pre Davidu, că elu
Davidu; Dară Ionatanii, fiîulu luî Saulii, 2
eşîa şi intra înaintea lorii.
Şi Saulu dise lui Davidu: £cce, Merabu, " îubîa pre Davidu forte. Şi Ionatanii spuse luî
fiîca mea cea rnaî mare, * 'ţî voiu da-o de Davidu, dicendu: Părintele meu Saulu caută
femeă, numai să fiî vitesii, şi să porţi ! res- j să te omore; acumu deci păzesce-te până
belele lui lebova; că Saulu gândîa întru, sine: | demâneţă, şi şedî tăinuită, şi ascunde-te;
" Să nu fie mâna mea pe elu, ci mâna Filiste- j Şi eu voiu eşi, şi voia sta lungă părintele 3
niloru să fie pe elu. Şi Davidu dise luî meu in câmpulii in care vel fi, şi voiu vorbi
Saulu : " Cine sunt eii ? Ce este vieţa mea şi părintelui meu de tine, şi de voiii descoperi
familia părintelui meu in Israelu, ca să fiu ce-va, 'ţî voiu spune.
Şi Ionatanii * vorbi bine de Davidu cătra 4
ginere regelui'? Dară cându pre Merabu,
feta lui Saulu, trebuia să o dee luî Davidu, ea Saulu, părintele seu, şi dise câtră d'însulu:
fu dată de femeă luî x Adrielu, » Meholatenulu. Să nu c pecătuescă regele contra servului seu
*Şi Micalu, feta luî Saulii, îubîa pre Dn- Davidu, că elii n'a păcătuiţii ţie, şi faptele
vidu. Acesta s'a spusu luî Saulu, şi lucrulu 'î sale sîint forte de folosii pentru tine. Că 5
era plăcuţii. Şi Saulu dise: 'î voiu da-o, elu 'şî lua d vieţa in mână, şi • bătu pre Fili
ca ea să-î fie " cursă, şi b mâna Filisteni- stenii, şi •''lehovn a făcuţii mântuire mare
loru să ţie pe elu. Şi Saulu dise luî Da in toţii Israelulu. Tu aî vgdutu, şi te-aî buvidu: Prin una din amînduoe să-mî fiî mie curatu ; > de ce dară voîescî a * păcătui contra
"astă-dî genere. Şi Saulu ordina servitorii sângelui nevinovaţii, si să omorî pre Oaşei: Vorbiţi luî Davidu in ascunşii, dicendu: vidu fără cuventu. Si Saulii asculta de vocea 6
fiece, regele e cu bună plecare pentru tine, luî Ionatanii, şi Saulii jura: Viii este lehova,
şi toţi servii seî te îubescu; şi acumii fiî elii nu va muri! Şi Ionatanii chiăinâ pre 7
ginere regelui. Şi servii luî Saulu vorbiră Davidu, şi Ionatanii 'î spuse tote cuvintele
in urechîele luî Davidu cuvintele aceste, aceste; şi Ionatanii aduse pre Davidu la
şi Davidu dise : Aii este uşorii in ochii Saulu, şi elu fu înaintea luî •' ca mai 'nainte. N
Şi resbelulii urma, şi Davidu eşi, şi se 8
voştri a fi ginere regelui? că eii sunt ornii
saracu şi fără nume. Şi servii luî Saulu lupta cu Filisteni, şi făcu intre eî ucidem
'î spuseră, dicendu: Aceste cuvinte a vor- mare, şi eî fugiră de d'inaiutea lui.
bitu Davidu. Şi Saulu dise: Aşa diceţî
Davidu scapă de Saulii, şi fuge la ftamuefâ
luî Davidu: Regele nu doresce d daruri de
in Rama.
nuntă, ci o sută de prepuţîurî de ale FiŞi •'spiritulu celu rău de la lehova veni 9
Jisteniloru, ca regele să-şî 'resbune asupra
neamiciloru seî. Dară Saulii s avea de scopu asupra luî Saulii, cândfl elu şedea in casa
să facă pre Davidu să cadă in mâna Filiste- sa cu lancea in mâna sa, şi Davidti cânta
niloru. Şi servii seî spuseră aceste cuvinte cu mâna. Şi Saulu căuta a pironi cu lan- 10
luî Davidu; şi lucrulu plăcu luî Davidu, de cea pre Davidu de părete, dară elii scăpa
a fi ginere regelui. Şi încă «dilele nu se de d'inaintea luî Saulu, care isbi lancea
împliniseră, Şi Davidu se scula, şi se duse, j in părete. Şi Davidti fugi, şi scăpa in aelfi şi * omenii seî, şi bătu intre Filisteni cea nopte. * Şi Saulii trâmese omeni in casa 11
duoă sute de inşi, şi •' Davidu aduse prepu- luî Davidu, ca să-lii pândescă, şi să-lti oţîurile lorii, şi le dădu in numerii deplinii ! inore demâneţă; dara Micalu, feinea luî
regelui, pentru-ca să fie ginere regelui; şi | Davidu, 'î spuse acesta, şi dise: De nu vei
Saulu 'î dădu pre Micalu, fiica sa, de femeă. ! scăpa vieţa ta in noptea acestn., mâne vei
Şi Saulu vedu şi cunoscu că lehova era cu fi v Qorîtu. Şi Micalu !pogorî pre Pavidu 12
Davidu, şi Micalu, fiîca luî Saulii, 'Iu iubîa. pe ferestră, şi elu se duse, fugi şi scăpa.
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13 Şi M i caii! lua unii chipu, şi-te puse in păţii,
şi puse o perină de perii de capră la capulu seu, şi-W acoperi cu unu vestmentii.
14 Şi cândii Saulu trămese omeni ca să îee
15 pre Davidu, ea dise: Elu este bolnavii. Şi
Saulu trămese e'ră-şî omeni, ca să vedă pre
Davidu, dicendu-/i: Duceţi-lu in patu la
16 mine, ca să-lu omoru. Şi trămeşiî sosindu,
ecce, unii chipu era in patu, şi perina de
1 7 perii de capră la capulu luî. Şi Saulu dise
cătră Micalu : Pentru-ce m'aî incelatu astufelu, şi aî lăsaţii pre neamiculu meii să
scape? Şi dise Micalu luî Saulu: Elii mî-a
disu : Lasă-me să me ducu ; m pentru ce să
te omoru.
18
Şi Davidu fugi şi scăpa, şi veni la Samuelu in Rama, şi-î spuse tote câte î-a
făcuţii Saulu; şi elu se duse cu Samuelu,
19 şi locuiră in Naiotu. Şi s'a spusii luî Saulu,
dicendu : Ecce, Davidu este la Naiotu in
20 Rama. Şi " Saulu trămese omeni, ca să îee
pre Davidu. "Şi cândii eî vedură adunarea
profeţiloru, cari profeţîau, şi pre Samuelu
stândii ca mai mare intre eî, spiritulu luî
Dumnedeu veni asupra trămeşiloru luî Sa2 1 ulu, şi f profeţiră şi aceştia. Şi spunendu-se acesta luî Saulu, elii trămese alţî 6menî, şi profeţiră şi aceştia. Şi Saulu
mai trămese unii alii treilea rondu de 62'2 menî, şi profeţiră şi aceştia. Atuncea se
duse şi elu însuşi la Rama. Şi ajungendu
la gropa cea mare, care este iu Secu, elii
intrebâ si dise: Unde sunt Samuelu şi Da
vidu? şi-l s'a respunsu: Ecce sunt la Na23 iotii in Rama. Şi elu se duse la Naiotu
in Rama ; şi veui « spiritulu luî Dumnedeii
şi asupra luî, şi a mersii profeţindii pană
24 ce ajunse la Naiotu in Rama. Şi T desbrăcâ
şi elii vestmintele sale, şi profeţi şi elu
înaintea luî Samuelu, şi şedu ' golii totă diua
aceea şi totă noptea aceea. De aceea diseră: 'Aii şi Saulii este intre profeţi?
Amiciţia .. . legămentalu intre Dacidii şi lonatană.

20 C! I Davidu fugindu din Naiotu din Rama,
j^ veni la Ionatanii, ţi-l dise : Ce amii fă
cuţii? Care este vina mea? Şi care este pecatulu meii înaintea părintelui teii, ca elii
2 să caute vieţa mea? Şi elu 'î dise: Ferescă Dumnedeu, tu nu vei muri ! Ecce, pă
rintele meii nu face nici unii lucru mare
şeii micii, fără să mi-lu descopere, şi pentru-ce părintele meii aru ascunde acesta
3 de mine ? Nu este aşa ! Şi Davidu se jura
încă odată, şi dise: Părintele teu scie pre
m 2 Şam. 3. 22.
n Vedî Io»n 7.
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bine, că amu aflaţii charu in ochii teî, şi
elu a disu: Acesta să nu sciă Ionatanii, ca
să nu se întristeze, înse, viu este lehova,
şi viu este sufletulu teu, nu-î decâtii unii
paşii intre mine şi morte. Şi Ionatanii dise
luî Davidu: Ce dorescî ca să făcu? şi-ţî
voiii face ţie.
Şi Davidu dise luî Ionatanii : Ecce, mâne
este "luna nouă, şi eu trebue să şedu cu
regele la mâncare ; dară tu dă-mî voîă să
me ducii şi să me ' ascundii pe câmpii până
in sera a treia. Dacă părintele teu va întreba de mine, tu să dicî: Davidu se ceru
de la mine ca să se repedâ cla Betu-Lehemu,
cetatea sa; căci acolo este pentru totu nemulii sacrificiu de anii. d De va dice : Bine ;
bine va fi servului teu; eru de se va mâ
nia, să sciî, că • reulu s'a hotărîtu de d'însulii. f Fă milă cu servulu teu, că • in legămentulu luî lehova al primita pre servulu
teu cu tine. Dară h de este vre-o vină in
mine, omoră-me tu însuşi ; de ce m'aî duce
tu la părintele teu.
Şi Ionatanii dise: Să te ferescă Dumnedeii! căci de aşi sci că s'a hotărîtu de
la părintele meii asupră-ţî nenorocire, ore
uu aşi spune-o ţie?
Şi Davidu dise luî Ionatanii: Cine-mî
va spune, dacă părintele teii va respunde
ţie ce-va aspru? Şi Ionatanii dise luî Davidii: Vino, şi să eşimu la câmpu! şi eî eşiră amînduoî la câmpii. Şi Ionatanii dise
lui Davidu: lehova, Dumnedeulu luî Israelu—
cândii voia fi cercatu pre părintele meu
mâne pe timpulu acesta, seu poîmâue, pt
de va gândi bine despre Davidu, şi de nu
voiii trămete la tine, ca să-ţî descoperii
acesta ţie, ' Aşa să facă lehova luî lonatanu şi încă mai mulţii ! Dară şi de va place
părintelui meu, ca să-ţî facă vr'unii reu, şi
acesta voiii descoperi ţie, 'ţî voiii da drumulu, şi te vei duce in pace ; şi J lehova va
fi cu tine, dupre cumu a foştii cu părintele
meii. Şi de voiii mai trăi, ore areta-veî
cătră mine mila Iui lehova, ca să uu morii?
Să nu * tragi mila ta de la casa mea nici
odată, chîaru cândii lehova va K sterpitu
pre toţi neamiciî luî Davidu de pe faţa
pământului. Şi Ionatanii făcu legă mentă cu
casa luî Davidu, ţi dise: l Să ceră lehova ace'sta din mâna iieamiciloru luî Davidu. Şi
Ionatanii mai făcu pre Davidu să jure pe
iubirea sa de d'iiisulu; "'căci ca pre sufletulu
seu 'Iii îubîa pre elu.
•Şi Ionatanii 'î dise: "Mâne este lună nouă,
e Cap. 25. 17.
Est. 7. 7.
/ loa. 2. 14.
g Vers. 16.
Cap. 18. 3. &
23. 18.

Ii 28ain. 14. Si.
i Rut. 1. 17.
j loa. 1. 5.
Cap. 17. 37.
lOron. 22. 11.
16.

4
5

6

7
8

9

10
11
12

13

14
15
16
17

18

k 2 Sâni. 9. 1,
2 Şam. 4. 7.
8, 7. & 21. 7.
& 21. 8.
1 Cap. 25. 22. 7ii Cap. 18. 1.
Vedî Cap. 31. u Vers. 5.
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CAP. 20, 21.
şi lipsa ta se va băga in semă; că loculu
19 teu va fi deşerţii. A treia di coboră-te cu
grăbire, ca să ajungi la ° loculu, unde eraî
ascunşii in diua acelei întâmplări, şi şedî
20 lungă petra Ezelu. Şi voiii arunca trei să
geţi in laturea ei, ca şi cându aşi lovi la
21 ţintă. Şi ecce, voiu trămete servulu, dict-ndii : Du-te, găsesce săgeţele! de voiu
dice servului: Rece, săgeţele sunt d'incoce
de tiue, ie-le ; atuncea să vini ; că este pace
ţie. şi nimicii de temuţii, f viu este lebova ;
22 Dară de voiu dice teneruluî aşa: Sece, să
geţele sunt d'incolo de tine ; du-te, ea le23 hova te trămete. fdtu pentru i cuveutulu,
pre care Fainii vorbiţii noi, eii şi tu, ecce,
lehova rn fi mar/vru intre mine şi tine in
eternii.
24
Şi Davidii se ascunse pe câmpii, şi eândii
sosi lună nouă, regele se puse la mesă să inâ25 nâuce. Şi regele şedu pe scaunulu şeii ca
in cele-1-alte daţi, in scaunulu de lîingă
părete; şi lonatanu se scula, şi Abnerii şe^îu
lungă Saulii, dară loculu lui Davidii era
26 deşerţii. Şi Saulii nu dise nimicii in diua
aceea, că elii cugeta: Este o intemplare,
elu rnu este curaţii; de sigurii elii nu este
curaţii.
27
Şi in diua a duoa a luueî noue, iu a duoa
<//', loculu luî Davidii fiindii deşerţii, Saulii dise
cătră n'îulu şeii lonatanu: De ce n'a veniţii
'28 fiiulu luî Işaî la mesă şi erî şi astă-dî. Şi
lonatanu ' respunse luî Saulii : Davidii s'a
ceruţii de la mine până la Betii-Lchemu.
29 Că elu dise: Rogu-te, dă-mî drumulu, că este
unu sacrificiu alu neinuluî nostru in cetate.
• , ' şi fratele meii nii-a ordinatu *â ine ^//Ă
acolo. Şi acumii, de amu aflaţii charii in
ochii tei, rogu-te, dâ-rnî drumulu, ca să vedu
pre fraţii meî. De aceea n'a veniţii la mesa
regelui.
30
Şi mânia luî Saulu se aprinse asupra lui
lonatanu, şi elu dise cătră d'iusulu; Fiiii
de femeă rea şi ueascultătorâ ! au nu sciu
eu, c;i ţî-aî aleşii pre fiîulii luî Işaî spre
ruşinea ta, şi spre ruşinea golieîuueî mumei
31 tale? Căci eâtii va trăi niulîi luî Işaî pe
pământii, nu vei fi tare nici tu nici regatulu
teu. Şi acumii trămete, şi-lii adâ la mine,
32 ca elu este fiiii alii morţeî. Şi lonatanu respuuse părintelui seu Saulii, ţiicându-î: 'De
33 ce să moră? Ce a făcuţii V Şi Saulu "arunca
lancea după d'insulii, spre a-lii ucide ; " şi
lonatanu cunoscu că hotărîtu este părintele
34 seu să omore pre Davidii. Şi aşa lonatanu
se scula de la mesă plinii de mânia, şi nu
mânca bucate in diîia a duoa a luneî uiioe;
• Cap. l». ».
p Ier. 4. t.
g \'en. 14, 15.
Ve^i vom. 42.

r LeT. 7. SI. &
Mat. 27. 8'i.
Io. 6, ele..
Luc. 83. »:'.
» Vor». 6.
II Cap. 18. II.
t Cap. 19. 5. l v Vers. 7.

x Cap. 1. IV.
CapiM St.
a Cap. 14. 3.

că era intristatii pentru Davidii, şi pentru
că părintele seu l'a ruşinata.
Şi a duoa di Ionatanii eşi la câmpii la
t.impulu hotărîtu cu Davidu, şi unu copilu
era cu d'însulu; Şi elii dise copilului: Alergă, găsesee acumii săgeţele, pre cari leamu aruncaţii. Şl copilulu alerga, şi elu
dădu drumulu săgeţeî d'incolo d<- d'insulii.
Şi cându copilulu ajunse la loculu săgeţei,
pre care lonatanu o arunca, lonatanu striga
in urma copilului, şi dise : Aii nu este să
geta d'incolo de tine V Şi Ionatanii maî
striga copilului: Grâbesce, iute! nu sta! şi
copilulii lui Ioii<itanu aduna săgeţele, şi veni
la domnulii şeii. Şi copilulu nu scia nimicii; numai Ionatanii şi cu Davidu sciau
lucrulii acesta. Şi lonatanu dădu armele
sale copilului ce era cu d'însulu, şi-î dise:
du-te, ău-le in cetate.
•S'i cându copilulu se duse, Davidu se
scula din partea de medă-di, cădu cu faţa
la pământii, şi se prosternu de trei ori, şi
eî se sărutară unulu pre altulii, şi plân
seră amînduoî, şi Davidu plânse maî mulţii.
Şi lonatanu dise luî Davidu ; x Mergi in pace !
Ceea ce noî amu juraţii iu numele luî le
hova, dicendii: lehova să fie iiitre seminţia
mea şi seminţia ta, remâne tare in eternii.
Şi elu se scula şi se duse; şi lonatanu veni
in cetate.

35
36

37
38
39
40
41

42

Davidu fuge la Nobit, ţi ile acolo la Gătii şi in
pustiîuld Iţii luda.

SI Davidu veni la Nobii, la " Ahimelechu,
preutulii ; şi Ahimeleclm intimpinâ * cu
spaimă pre Davidu, şi-i dtse : De ce e»cî
singurii, şi cu tine nimenea nu este ''. Şi
Davidu dise luî Ahimelechu, preutulii: Re
gele o însărcinare mî-a daţii, şi a disii câtrâ
mine: Nimenea să nu sciă nimicii de ce
te trâinetu, şi nici de ce ţî-amii ordinatu;
şi pre omeni i-amii pusu să stee la cutare
locu. Şi acumii ce aî la in-de-mână V Dă-wf
cinci pânî, seu ce se va găsi. Şi preutulii
respunse luî Davidu, şi dise: Pane comună
nu ama la in-de-mână, ci numai ' pane sânţită; d doră numai dacă omenii -tei s'au feriţii
de femei. Şi Davidu respunse preutuluî, şi-î
dise : Da, femeele nu foştii depărtate de noî
de trei dile, de eândii amu eşitu ; şi e vasele
omeiiiloru mei sunt sânte, şi acesta pane este
ca şi cea comună; maî cu semă că astă-dî
din nou se sânţesce, ca să se pună f in vase.
Şi preutulii 'î » dădu pane sânţită, că nu era
acolo altă pane de câtu pânile de puuereînainte, h cari s'au luaţii de d'inaintea luî le
hova, spre a pune pane caldă, in diua in
b Cap. 16. 4.
c Esod. 25. .10.
I,ev. SI. 5.

Mat. l». 4.
d Esod. li). 15.
Zech. 7. 8.

e l The». 4. 4.
/ Lov. 8. 26.
J Mat. 18. 3, 4.

21
2

3
4

5

6

Murii. 2 !>5,26
Luc. 6. 3, 4.
h Lcv. Î4. 8.9,
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caro s'a luaţii cea-l-altă. Şi era acolo u- şedea atuncî in Ghibea supţii stejarulu de pe
nulii din serviî luî Saulu, care in acea di înălţime, cu lancea sa in mână, şi toţi serviî
se oprise înaintea luî lehova; şi numele seî stăteau înaintea luî). Şi dise Saulu ser- 7
luî era ' Doegu, Edomitulu, maî marele păs- vilorii seî, cari stăteau înaintea luî: As
8 torilorii luî Saulii. Şi Davidu dise luî Ahi cultaţi acumu, Beniammiţilorii ! Fiîulii luî
melechu : Nu aî aicea la in-de-mânâ lance i Işaî vî va • da elii tuturorii ţerâne şi viî, ţi
şeii sabia? Că nu amii luaţii cu mine nicî j ve va pune elu maî mari preste mii şi mal
sabia mea nicî armele mele; că însărcinarea marî preste sute? Ca voi toţi v'aţî uniţii 8
9 regţluî era grabnică. Şi preutulii dise: Sabia asupra mea; şi nimenea nu rnî-a descoperita
luî Goliatu Filistenulu, pre care tu l'aî o- că f fiîulu meu a făcuţii legămentH cu fiîulii
morîtii in J Valea Stejarului, * ecce, este în luî Işai; şi n'a foştii nimene d'intre voi care să
velită in o pândetură in dosulu efoduluî: se îndure de mine, şi să-mî descopere, că
de voescî să o iei, lă-o, că nu este alta de fiîulu meu a resculatii pre servulu meii ncâtîi acesta aicea. Şi Davidu dise : Nu este supra mea, ca să vie pândescă, cumu se vede
astă-dî.
alta asemenea eî, dă-mi-o.
Şi Davidu se scula, şi fugi in diua aceea
Atuncea respunse » Doegii Edomitulu, celu 9
10
de d'inaintea luî Saulu, şi veni la Achişu, aşedatu preste serviî luî Saulu, şi dise ; Eii
1 1 regele Gatului. Şi ' serviî luî Achişu 'î ^i- amu vedutii pre fiîulu iui Işaî venindu la Nobii,
seră : Aii nu este acesta Davidu, regele ţereî ? la h Ahimelechu, fiîulu luî * Ahitubii : i Şi 10
Au nu l'au cântatii pre elu in chorii, di- acesta întreba pre Ieho7a pentru d'însulu,
cendii: m Saulu a bătuţii miile sale, şi Davidu şi-î * dădu merinde, şi-i dădu şi sabia luî
12 decile de mii ale sale î Şi Davidu " lua aceste Goliatu, Filistenulu.
cuvinte in animă, şi se temu forte de AŞi regele trăinese, ca să chîăme pre A- 11
13 chişu, regele Gatului. Şi ° elu schimba pur himelechii, fiîulu luî Ahitubii, preutulii, şi
tarea sa înaintea loru, şi făcu pre uebunulii totă casa păriuteluî seu, pre preuţiî din
iu medîloculu loru ; scriea pe uşele porţeloru, Nobu, şi eî veniră toţî la rege. Şi Saulu 12
14 şi lăsa să-î curgă balele pe barbă. Şi A- dise: Ascultă acumii, fiîulu luî Ahitubii l
chişii dise cf.tră serviî seî : Ecce, voi vedeţi Şi acesta dise: Ecce-me, domnulu meu l
că omulu este nebunii, de ce l'aţî adusii la Şi Saulu 'î i^ise: De ce v'aţî uniţii asupra 13
15 mine ? Amu eii lipsă de nebuni, de l'aţî mea tu şi fiîulu luî Işaî, dându-î tu pane
adusii pre acesta să nebunescă înaintea mea? şi sabia, şi intrebândii pre Dumnedeu pentru
Cumu, întra-va unulu ca acesta in casa mea? d'insulii, ca să se scole asupra mea, şi să
SI Davidu pleca de acolo, şi ° scăpa * in me pândescă, cumu elu face astâ-dî. Şi A- 14
pescera Adulamii. Şi audindu de a- himelechu respunse regelui, şi dise : Şi cine
ce'sta fraţii luî şi totă casa părintelui seu, intre toţi serviî tei este ca Davidu, credin
2 se pogorîră acolo la d'însulii. Şi se adu cioşii ginere alii regelui, şi cu intrare in
nară la d'însulu c toţi cei in nevoia şi toţi sfatulu teu, şi onoraţii in casa ta? Ore 15
cei ce aveaii creditori, şi toţi cei cu sufle- de astă-dî amu inceputu a intreba pre Dum
tulii amanţii, şi elu fu capulii lorii; şi ca nedeu pentru d'însulu ? Departe de mine
una ca acesta ! Să nu arunce regele asupra
la patru sute de inşî erau cu d'însulu.
3
Şi Davidu se duse de acolo la Miţpe din servului şeii o asemenea vină, cumu şi aMoabii, şi dise regelui Moabuluî: Rogu-te, supra a totă casa părintelui meii: că ser
lasă pre părintele meii şi pre muma mea să vulu teu din tote acestea n'a sciutii ni
esă ţi să fie cu voi, până cândii voiu sci ce micii, nicî micii nicî mare.
Şi regele dise : Ahimelechu, tu veî muri, 16
4 va face Dumnedeu cu mine. Şi elu 'î aduse
înaintea regelui Moabuluî, şi eî rămaseră cu tu şi totă casa părintelui teu. Şi regele 17
d'însulu câta timpii fu Davidu in întăritură. dise alergătoriloru, ce stăteau imprejurulu
5 Şi profetulii <*Gadu dise luî Davidu: Nu şeii: Apropiaţi-ve, şi omorîţî pre preuţiî luî
şede in întăritură, ci du-te, şi intră in pă- lehova; că şi eî ţinu cu Davidu ; eî sciurâ
mentulu luî Iuda ; şi Davidu se duse, şi intra că era fugarii, şi nu mî-aii descoperita. Dară
servii regelui 'nu voirâ a intinde mâna lorii
in pădurea Haretii.
ca să se arunce asupra preuţilorii luî lehova.
Saulă ucide pre preuţîî din Nobă.
Şi regele dise luî Uoegu; Apropiă-te tu, 18
6
Şi Saulii audi, că Davidu s'a aflaţii, pre- şi aruncă-te asupra preuţilorii. Şi Doegii
cumu şi omenii ce eraii cu d'însulu. (Saulu Edomitulu se apropia, şi se arunca asupra
l Cap. 22. 9.
10.
P«. 62. titlu.
( P». 56, titlu.
j Cap. 17. l,hV. l m Cap. 18. 7. &
ii Ve<» Cap. 31. l
«9. 5.

n Lnc. 3. J 9.
a Pf. 34. titln.

Capiilft 23.
o HB. 57, titlu,
& 148, titlu.
b t Şam. a. 13.

c Jude. M. 3. \ e Cap. 8. 14.
d :.' Sara. 24. 11. f Cap. 18. 3. &
l Cron. 81. 9. i JO. Su.
2Cron. 29.85. i j Cap. ZI. 7.

Pi 52, titlu, t l j Num. 27. 21.
vers. 1. !, 3. l k C«p. »1. 6, 9h Cap. 81. 1. j i VeţiiEnod. 1.
t Cap. 14. 3.
17.
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CAP. 22, 23.

prenţiloru, şi elu m ucise in ţliua aceea optu- cumu a audiţii servulu teu? O lehova I Dumdecî şi cinci de inşi, cari purtau efodulu de nedeulii lui Israelii, rogu-te, spune ace~l y inu. BŞi pre Nobîi, cetatea preuţilorii, o trecu sta servului teu. Şi lehova dise: Elu se
prin ascuţitulu săbiei, de la bărbaţii până ! va, pogorî. Şi Davidu dise: Da-voru bar- 12
la femeă. de la copilu până la sugătorii ; încă j baţiî Keileî pre mine şi pre omenii mei
şi bou, asinii, şi oie trecu prin ascuţitulu ! in mâna lui Saulii? Şi lehova dise: Te
săbiei.
voru da.
Şi Davidu se scula cu omenii şei, J ce 13
20
"firii unu niii al fi luî Ahimelechu, riîulu lui
Ahitubu, alu cărui nume era Abiatar.i, p scăpa. erau ca la şese sute de inşî, şi eî eşiră din
21 şi fugi la Davidu. Şi Abiataru spuse lui Keila, şi se duseră unde putură merge. Şi
Davidu, că Saulu a ucişii pre preuţiî lui lui Saulu i se spuse, că Davidu a scăpaţii
22 lehova. Şi Davidu dise luî Abiataru: Sciu- l din Keila: decî elii se opri de a merge.
t'amu din acea di, că Doegu Edomitulu Şi Davidu locuia in pustiiu, in locuri tari, 14
oflându-se acolo, va spune acesta lui Saulu. şi locuia pe ' munte in pustiîulu * Zifu, şi
Eu amu caşunatii mortea iutregeî case a; Saulu 'Iu 'căuta pre elu in tote dilele; dară
23 părintelui teu. Remăî cu mine, nu te teme; ; Durnnedeu nu-lii dădu in mâua lui.
» că celu ce caută vieţa mea, caută vieţa ta ;
Şi' Davidu ve'deudu, că Saulu a eşitu 15
dară cu raiue vel fi bine păzitii.
spre a căuta vieţa sa, Davidu ţetfu in pus
tiîulu Zifu, in pădure. Şi Ionatanii, niulii 16
Davidu scapă Keila de la Filisteni ; elu este urmă lui Saulu, se scula, şi se duse la Davidu
riţii de Saulit, totuşi 'î cruţă vieţa.
in pădure, şi-î întări manele cu Dumnedeu.
23 C! I s'a spusii luî Davidu, dicfindu: fiece, l Şi elu dise cătră d'însulii: Nu te teme, 17
^ Filistenii făcu resbelu cu ° Keila, şi ei J că mâna lui Saulu, părintele meu, nu te va
2 pradă ariele. Şi Davidu 'întreba pre lehova, i afla, ci tu vei domni preste Israelii, şi eu
ţlicendu: Same ducii, şi să bătu pre aceşti' voîii fi alu duoilea după tine; şi •'acesta
''ilisteni? Şi lehova ijlise luî Davidu : Du-te • Saulii părintele meu bine scie. Şi eî *in- 18
3 şi bate pre Filisteni, şi mentue Keila. Şi cheîară amîudiioi legămentu înaintea lui le
omenii lui Davidu diseră cătră d'îusulu : hova; şi Davidu rămase in pădure, eru lofiece, aici in Iuda ne tememu noi, cu câtu natauu se duse a casă.
Şi * se suiră Zifeniî cătră Saulii iu Ghi- 19
mai mulţii, dacă ne vomu duce la Keila a4 supra oştireî Filisteniloru. Şi Davidu mai bea, diceudu: fiece, Davidu s'a ascunşii la
intrebâ pre lehova, şi lehova 'i respuuse, şi noi m locuri tari, in pădure, iu delulu Hadise : Scolă-te, coboră-te la Keila, ca eu chila, ce este spre medă-di de pustiiu. Şi 20
5 voiu da pre Filisteni in mâna ta. Şi Da- ! acumu, dupre totă dorinţa sufletului teu,
vidii cu omenii seî se duse la Keila, să se bată j rege, de a te pogorî, pogor<i-te, şi va fi
cu Filistenii, şi lua vitele lorii, şi făcu intre m treba nostră de a-lu da pre elu in mâna
eî mare ucidere; aşa Davidu mentui pre regelui. Şi Saulu dise: Bine-cuventaţî «ă 21
locuitorii Keileî.
fift voi de lehova, că voi v'aţî induraţii de
6
Şi cându Abiataru, fiîulu lui Ahimelechu, mine. Şi acumu mergeţi, mai pândiţi încă, 22
'fugi la Davidu in Keila, elii se pogorî, avendu însemnaţi şi vedeţi loculu lui, pe care piefodulu in mâua sa.
cîorulu lui stă, şi cine l'a vedutu acolo ; că
7
Şi s'a spusii lui Saulu, că Davidu a so mi s'a spusii că elu este viclenii forte. Ve- 23
siţii la Keila. Şi Saulii dise: Dumnedeu deţî şi însemnaţi tote locurile pe unde elu
l'a daţii pre elii iu mâna mea, că elii s'a se ascunde, şi îutorceţi-ve la mine cu scirî
inchisii, venindu iiitr'o cetate cu porţi şi sigure, şi me voiu duce cu voi; şi dacă elii
8 zevore. Şi Saulii chîămâ toţii poporulii la i este in ţeră, eu 'Iii voiu căuta intre tote
resbelu, ca să se pogore la Keila, şi să l miile lui Iuda. Decî eî se sculară, şi se du- 24
impresore pre Davidu şi pre omenii seî.
seră la Zifii înaintea lui Saulu.
9
Şi Davidu cunoscendu, că Saulu uneifirii Davidu şi omenii seî erau in pustiîulu
tesce acestu reu asupra luî, d dise lui Abia- i "Maouii in câmpia dinspre medă-di de pustiiu.
10 tarii, preutulii: Adă incoce efodulu! Şi Da- i Şi Saulii cu omenii seî se duse spre &-lu 25
vidu dise: O lehova, Dumnedeulu luî îs- J căuta; şi luî Davidu se spuse acesta, şi elii
raelu! servulu teu a audiţii, că Saulii caută i se pogorî la stâncă, şi şedea in pustiîulu
să vină la Keila, 'spre a strica pentru mine ' Maonu. îndată ce Saulii audi dt acesta, se
11 cetatea. Ore niaî marii Keileî me vorii da lua după Davidu iu pustiiuiii Maonu. Şi 2C
in mâna luî? Pogorî-se-va Saulu, dupre j Saulu mergea pe o lăture a muntelui, şi
« Veji Cap. S. l p Cap. 2. 33.
Capulâ Î3.
31.
9 l Reg. 8. 21!. a los. 15. 44.
« Ver». 9, 11.
4 Vers. 4. 6,9.
« Cap. «. 6. |
|
Cap. 30. 8.

2 Şam. 5. l».
23.
c Cap. 82. 20.
d Num. 27. 21.

Cap. :iO. 7.
[
t Cap. 22. 19.
/ Cap. 28. 2. &
25. 13.
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>
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Vs. 11. 1.
los. 15. 85.
Fa. 54. l, 4.
Cap. 24. *0.

«t Cap. 18. 3. &
P,. 54, titln.
20. ie, 42.
m Pi. 54. 3.
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Davidu cu omeniî seî pe cea-1-altă Inture a
muntelui, "şi Davidu se grăbîa de a se duce de
d'inaiutea luî Saulu ; eru Saulu şi cu omenii
seî f incuujurani pre Davidu şi pre omeniî seî,
27 ca să-î prindă. * Şi unu trămesii veni la Saulii,
dicendu: Grăbesce, şi vino, că Filistenii s'aii
28 aruncaţii asupra ţereî. Şi Saulii se iutorse
din urmărirea luî Davidu, şi s'a duşii spre
intimpinarea Filistenilorii: de aceea s'a nu- l
mitu loculii acela Sela-Hammaklakotu (stânca
29 împartireî). Şi Davidu se sui de acolo, şi
locui iu locurile târî din r Euu-Ghedi.
24 Ol " câudii Saulii s'a întorşii de la urmărirea
^ Filistenilorii, i s'a spusu luî, dicendu:
Ecce, Davidu este in pustiîulii Enu-Ghedi:
2 Şi Saulu lua trei miî de bărbaţi, nleşî di u toţii
Israelulu, şi 6se duse, ca să caute pre Davidu
3 şi pre omeniî seî pe stâncele capreloru. Şi
cându elii veni la staulele oilorii lungă
cale, uude era o pesceră, c Saulii intra in ea,
spre a d face nevoile sale ; eru ' Davidu cu
4 omeniî seî şedeau in fundulu pescereî; •'Atuncea diseră omeniî luî Davidu cătră d'însulu: Ecce diua, de care lehova a disu
cătră tine: Ecce, voiu da pre neamiculu
teu iu mâna ta, ca să faci cu d'însulu dupre cumii este bine in ochii teî. Şi Davidu
* se scula, şi tăia pe furişu colţulu mantiei
5 luî Saulu. Dară după acesta » anima luî Da
vidu se bătea, că a tăiaţii colţulu mantiei
6 luî Saulii. Şi elu dise cătră omeniî şei: ''Să
mă ferescă lehova, ca să iacii una ca acesta domnului meii, a unsului luî lehova,
şi ca să intindii mâna mea asupra luî;
7 că unsulii luî lehova este elu. Şi Davidu
' opri pre omeniî seî prin cuvinte, şi nu-î
lăsa de a se scula asupra luî Saulu. Şi
Saulii se redicâ din pesceră, şi se duse iu
calea sa.
8
După aceea şi Davidu se scula, eşi diu
pesceră, şi striga in urma luî Saulu, di
cendu: Domnulii meu, rege! Şi Saulii se
uîtâ in urma sa, şi Davidu se pleca r,u faţa
9 la păinentu, şi se prosternu. Şi Davidu dise
lui Saulii : ' De ce asculţi cuvintele omenilorii, cari dicii: Ecce, Davidu caută răulii
10 teii ! Eccă, in diua acesta vedură ochii teî,
curau lehova te-a daţii astă-dî in mâna mea
iu pesceră, şi mi se dicea să te oraoru ; dară
eu te-amu cruţaţii pre tine, şi amii disu:
nu voiii pune mâna mea pe domnulii meii,
11 că unsulii luî lehova este elu. O părintele
meu! privesce, da, privesce colţulu mantiei
tale in mâna mea ! Amu tăiaţii colţulu mân0 Pi. 31. 22.
! 5 P>. 38. 18.
c P». 141. 6.
p P«. 17. 9.
a VP(1I X Kng. d Jnd.-. 3. 21.
19. 9.
j « P». 57, tlllu,
r S Cron. 20. 2. '
& 142, litiu.
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tieî tale, şi nu te-amu ucişii: cunosce şi
vedî dară, că in mâna mea * nu este nimicii
nelegiuiţii şi reu, şi că nu ţî-amii păcătuiţii;
totuşi tu ' pândescî vieţa mea, spre a o redica. m Judece lehova intre miue şi tine ;
si lehova să me resbunc de tine ; dară mâua
mea nu se va redicâ asupra ta. Din cei
răi ese reulu, cumii dice vechîulu cuveutu !
Dară mâna mea nu se va rădica asupra ta.
Şi după cine a eşitii regele luî Israelu?
Pre cine urmărescî V " Unii câne mortu, ° unfi
purice V p lehova va fi judecătorii, şivajudeca intre mine şi tine, şi q va privi, şi r va apera causa mea, şi mă va păzi de mâna ta.
Şi Davidu sfârşindu de vorbiţii aceste
cuvinte cătră Saulu, dise Saulii: Fiîulii meu
Davidu, * vocea ta este * Şi Saulu 'şî înălţa
vocea sa, şi plânse. 'Şi elu dise lui Davidii : Tu encl " mai drepţii decâtu mine, că
" tu mî-aî aretatu bunătate, eru eu ţî-amii aretatii răutate. Şi tu ai dovediţii astă-dî,
că aî lucraţii bine cătră mine ; că * lehova
m'a datu pre mine in mâna ta, şi nu m'aî
ucişii. De găsesce ciue-va pre neamiculu
seu, ore 'Iii va lăsa să se ducă in cale bună?
lehova să-ţî resplătescă cu bine aceea ce
tu mî-aî făcuţii in diua acesta. Şi acumu,
ecce, y eu sciu că rege vei fi, şi că regatulii
luî Israelu va sta in mâna ta. Şi acumu,
'jură-mî pe lehova, °că tu nu vei sterpi semînţa mea după mine, şi ca tu nu vei ni
mici numele meii din casa părintelui meu.
Şi Davidu jura luî Saulu; şi Saulii se
duse la casa sa, şi Davidu cu omeniî seî
se suiră in 6 întăritură.
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Marţea lui Samuelu; afacerile IM, Davidil cu
Nabaliî şi cu Abiyailii.

SI ° Samuelu muri, şi toţii Israelulu se a- 25
duna, şi-lîi * plânse ; şi eî 'Iu îmmormeutară la casa sa in Rama.
Şi Davidu se scula, şi se pogorî c in pus
tiîulu Paraua. Şi era unii bărbaţii d in Maonii, 2
a cărui avere era in ' Carmelii; şi omulu
era forte avuţii: avea trei mii de oî şi o
mie de capre : şi elu se oprîa in Carmelii,
cândii se tundeaii oile sale. Şi numele a- 3
cestui bărbaţii era Nabalii, şi uuinele femeeî
sale Abigailu ; şi femea era de bună iuţelegere şi frumosă la chipu; dară bărbatulu
era aspru şi răii in faptele sale; şi elii era
din nemulu luî Calebii. Şi Davidu audiudu 4
iu pustiiii, că Nabalii •'tundea oile sale, Tră- 5
mese Davidu dece servi; şi Davidu dise
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serviloru: Suiţi-ve la Carmelu, şi mergeţi
la Nabalu, şi intrebaţi-lu in numele meii de
sănătate ; Şi să diceţî : Să trăescî ; » pace
ţie şi pace casei tale şi pace la totu ce
este alii teu. Şi acumu amu audiţii, că aî
de tuusu ; deci să scit, că păstorii tei au fostu
cu noi, noi iiu î-amu superatu, * şi nu lî-a
lipsitu nimicii iu tote dilele, câtu au fostu
eî la Carmelu. întrebă pre servii tei, şi eî
'ţî voru spune. De aceea afle servii tel
charii in ochii tei ; că intr'o ' di bună amii
veniţii. Rugămu-te, dă serviloru tei şi fiîuluî teu Davidu ceea ce mâna ta va afla.
Şi servii luî Davidfl veniră, şi vorbiră
luî Nabalu tote aceste cuviute in numele luî
Davidu; şi tăcură. Şi Nabalu respunse ser
viloru luî Davidu, şi o:ise: •'Cine este Davidu,
şi cine 't fiîulii luî Işaî? Astă-dî suut mulţi
servi cari fugu de la domnulu lorii; *Eu
să îeii pânea mea, apa mea, şi ceea ce amii
junghiată pentru tundetoriî mei, şi să o dau
unoru omeni, pre cari nu-î sciu de unde
(nlnt ? Şi servii luî Davidu se inturnară pe
calea lorii, se intorseră, veniră, şi-î spuseră
luî tote cuvintele aceste. Şi Davidu dise
cătră omenii seî: încingeţi fie-care sabia
sa; şi eî încinseră fie-care sabia sa, şi Davidu inciuse şi elu sabia sa; şi se suiră
după Davidu ca la patru sute de inşi; eru
duoe sute 'remaseră pe lungă uuelfiT
Şi Abigaileî, femea luî Nabalu, spuse
unuia din servi, dicendu: fiece Davidu a
trămesii omeni din pustiiu spre a saluta pre
domnulu nostru, şi elu s'a purtaţii reu cu
eî. Şi bărbaţii au foştii buni cu noi, ™ nu
amu foştii superaţî, şi nimicii nu nî-a lipsitu
in tote dilele câte amu âmblatu cu eî, cându
eramu in câmpia. ™ Zidii nî-au foştii noiiî şi
noptea şi diua, in tote dilele câte amu âmblatu cu eî, păscendii eî oile. Şi acumu cu
getă, şi vedî ce este de făcuţii ; că ° reu s'a
hotărîtii asupra domnului nostru şi asupra
casei sale ; căcî elu este p atâtu de reii, că
nimenea nu pote vorbi cu elu.
Şi Abigailii se grăbi, şi « lua duoe sute
de pâuî, duoî foi de viuu, cinci oi pregă
tite, cinci see de grăunţe prăjite, o sută de
turte de strafide, şi duoe sute de turte de
smochine, şi le puse pe asini. Şi ea dise
cătră servii seî : r Treceţi înaintea mea, ecce
vinii iu urma vostră; dară bărbatului seu
Nabalu, nu-i-a spusii. Şi călătorindu ea pe
asinii, şi pogorîndu-se intr'unu locii tufosu alu muntelui, ecce, Davidu cu omenii
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seî 'î venîau înaiute, îucâtii ea 'î intelni
pre eî.
Şi Davidu dise: Ia adeverii, in zadaru
amu păzită cele ce acesta avea iu pustiiu,
de nu s'a perdutu uimicu din tote câte svnt
ale luî; că elu uî-a 'resplătitu cu reu pentru
bine. ' Aşa să facă Dumnedeu neamiciloru
luî Davidu, şi incă mai mulţii, daca până
demâneţă voiu "lăsa rerl-ce "parte bărbătescă
din tote ale luî !
Şi Abigailii vedendu pre Davidu, ea x s'a
datu josu cu grăbire de pe asinii, cădu pe
faţă îuaintea lui Davidu, şi se prosteruu la
pămentu ; Şi ea cădu la picîorele luî, şi
dise: Asupra mea să fie greşela, domnulu
meii ! şi lasă pre serva ta să vorbescă la
urechîele tale, şi ascultă cuvintele servei tale;
Rogu-te, domuulu meu să mi îee aminte la
acestu omu de nimicii, la Nabalu; căcî cuinii
este numele luî, aşa este elu : Nabalu (nebunii)
este numele lui, şi nebunia este intru d'însulu ;
dară eu, serva ta, uu amu vedutu omenii
domnului meu, pre cari î-aî trămesii. Şi
acumu, domuulu meu, » viu este lehova, şi
viu este sufletulii teu, lehova te-a * opriţii ca
să vini la versare de sâuge, şi să-ţî " ajuţi
cu chîaru mâna ta. Şi acumu * fie ca Nabalu
neamiciî tei, şi cei ce caută să facă reu
domnului meii. Deci vedî c darulu ce serva
ta 'Iii aduce domnului meu, ca să se dee
omeniloru cari urmeză domnului meu. Rogu-te, ertă fâră-de-legea servei tale! Că
d lehova va face domnului meu casă stator
nică; că domnulu meu 'portă resbelele luî
lehova, şi nu s'a vedutu s nimica reu in tine
in tote dilele tale. Şi dacă omu s'a sculatu
spre a te urmări, şi a căutaţii vieţa ta, totuşi
vieţa domnului meii va fi legată in legătura
vicţeî cu lehova Dumnedeulu teu, şi elu
vieţa neamiciloru tei o va * arunca din medîloculii praştiei. Şi cându lehova va face
domuuluî meu toţii binele, pre care ţi l'a
promisa, şi te va pune domnii preste Israelu; Atunci acesta nu va ti cădere şi mustrare de cugetii domnului meu, că a versaţii
sânge nevinovaţii, şi că domnulu meu s'a
ajutaţii singurii. Şi cândii lehova va face
bine domnului meii, atunci adu-ţi aminte de
serva ta.
Şi Davidu dise cătră Abigailu : * Bine-cuventatii fie lehova, Duumedeulîi luî Israelii,
care te-a trămesu iu diua acesta spre iiitimpinarea mea; Şi bine-cuventată y/c inţelegerea ta, şi biue-cuventată să fii tu, că
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ni'al ' opritu in diăa acesta de a veni la
versare de sânge, şi a-mî ajuta cu chîară
mâna mea. Şi cu adevărată viu este le
hova, Dumnedeulă luî Israelă, care m'a i opiită de a-ţî face rău, că de n'aî fi venită
cu grăbire spre îutimpiaarea mea, * nu ară
fi remasă luî Nabalu până in diorî nici o
fiinţă de partea bărbătescă. Şi Davidă lua
din mâna eî ceea ce ea î-a adusă, şi-î dise:
' Sue-te cu pace la casa ta; privesce, eu
ama ascultată de vocea ta, şi m amu căutată
la faţa ta.
Şi Abigailă intorceudu-se la Nabală, ecce,
" elu avea ospăta in casa sa, ca ospeţulă
unui rege, şi anima luî Nabală era veselă,
şi elu era forte ameţită; şi ea nu i-a spusă
nici unu cuveută, mică seu mare, pâuă iu
faptulă dileî. Eră demâneţa, cândă ameţela luî Nabalu era trecută, femeă luî 'î
spuse tote aceste lucruri, şi anima sa amorţi intru elă, şi se făcu ca o petră.
Şi camă după dece dile, lehova lovi pre
Nabală, incâtă elă muri. Şi Davidu audiiidă, că a murită Nabalu, dise: "Bine-cuventată să fie lehova, care mî-a p făcută drep
tate, pentru ocara ce amu primită de la
Nabală, şi care a » oprită pre servulă seă
de la rău, şi a r intorsu asupra capului luî
Nabală răutatea sa.
Şi Davidu trămese să se spună Abigaileî,
că o va lua elă de femeă. Şi servii luî
Davidu veniră la Abigailă la Cariuelă, şi-î
vorbiră, dicendă: Davidu ne -a trămesă la
tine, spre a te lua de femeă. Şi ea se
scula, şi se prosternu cu faţa la pămentă,
şi dise : fiece, ' serva ta să fie sclava ta, spre
a spăla picîorele serviloră domnului mea.
Şi Abigailă se grăbi, si se scula, şi incălecâ
pe asină, avendă cu sine şi cinci din ser
vele ei, cari-î urmaă; şi se duse după trămeşii luî Davidă ; şi-î fu femeă. Şi Davidă
lua şi pre Ahinoamă ' din Ezreelă. u şi aniînduoă fură femeele sale. firă Saulă dădu
pre " Micală, feta sa, femeă luî Davidă, luî
l'alti, fiîulă luî Laişă, din x Galimu.
Davidti eră-şî este urmăriţii de Sattlit, ţi iră-fî
'i cruţă rieţa.

l Zifiţiî veniră câtră Saulu la Ghibea,
diceudă : fiece, ° Davidu se află ascunsă
pe delulu Keila in dreptă cu pustiîulă.
2 Şi Saulu se scula, şi se pogorî la pustiîulă
Zifu, şi cu d'însulă trei mii de inşi aleşi aî
luî Israelu, ca să caute pre Davidă iu pu3 stiîiilu Zifu. Şi Saulă tăberâ pe delulu
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Keila, care este in dreptulii pustiîuluî lungă
cale, şi Davidu şedea in pustiiu; şi îuţelegendu, că Saulii a venitu după d'însulă in
pustiiu, Trămese Davidu spioni, şi afla că
Saulu intr'adeveru a venitu.
Şi Davidu se scula, şi veni la locuia unde
Saulu tăberâse, şi Davidu vedu loculu, unde
Saulu era culcaţii cu b Abnerii, fiiulu luî Neru,
mai marele oştireî sale. Şi Saulu era cul
caţii in palanca, şi poporală tăbărâtă in jurulă seu. Şi Davidu lua cuventulu, şi dise
cătră Ahimelechu, Heteulu, şi cătră Abişaî,
fiîulu e Ţeruieî, fratele luî loabu, dicendă :
Ciue se va d pogorî cu mine la Saulă in ta
bără? Şi Abişaî dise: Eu me voia pogorî
cu tine.
Şi Davidu cu Abişaî veni asupra poporuluî noptea, şi ecce, Saulu jăcea dormindă
in palanca, şi lancea sa intiptă in pămeutu
la căpeteîulă seă ; şi Abneru şi poporulu
jăceau in jurulu luî. Şi Abişaî ^ise luî Davidă: Dat'a Dumuedeu astă-dî pre neamiculă tea in mână, şi acuma 'la voia infinge
cil lancea in pămentă cu o singură lovitură,
şi nu-z voia niaî da a dăoa. Şi Davidu dise
lui Abişaî : Să nu-lu omorî, ' că cine a intinsă mâna sa asupra unsului luî lehova, şi
a remasu nepedepsită? Şi Davidă mal dise:
Via este lehova! numai -''luî lehova e dată
de a-lă lovi : seu » diua sa va veni ca să moră,
seu se va * pogorî laresbelă, şi va peri. 'Să
me ferescă lehova, cu să întindă mâna mea
asupra unsului lui lehova. Şi acuma îe
lancea, care-i la căpăteîulă seu, şi ulcîorulu de apă, şi să ne ducemă. Şi Davidă
lua lancea şi ulciorulu de apă de la căpe
teîulă luî Saulu; şi eî se duseră; şi nime
nea u'a vădutu, nimenea na băgată in semă,
şi nimenea nu s'a desceptată; că toţî dormiau, J unu somuu aduncu de la lehova cădendă asupra loru.
Şi Davidă trecu de ceea parte, şi se puse
pe verfulă muntelui de departe, şi dop-îrtare
mare era intre eî. Şi Davidu striga cătră
poporă şi cătră Abneră, fiîulă luî Neru,
dicendă: Au nu vei respunde, Abneru? Şi
Abneră respunse şi dise: Cine escl tu, care
strigi cătră rege? Şi Davidu dise luî Abneră: Au nu escl tu bărbată, şi cine-j ca
tine in Israelu? Pentru ce dară n'ai păzită
pre domnulă teu, pre regele? Că a venită
umilă din poporă spre a omorî pre regele,
domuulu tea. Nu este bine ceea ce ai făcută; viu este lehova, fii aî morţii sunteţi
voî, cari nu aţi păzită pre domnulă vostru,
Cnpulu K.
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pre unsulu luî lehova. Şi acumu uîtă-te
unde este lancea regelui şi ulcîorulu de apă,
ce erau la căpeteîulu Iul ?
Şi Saulii cunoscu vocea luî Davidu, şi
dise : Fiîulii meii Davidu, * vocea ta este acesta? Şi Davidu dise : Vocea mea, domnulu
meu, o rege. Şi mal dise: 'Pentru ce dom
nulu meii urmăresce pre servulu seu? Că
ce amu făcuţii, şi ce eate rău in mâna mea'?
Şi acumu, rogu-te, să asculte domnulu meu,
regele, cuvintele servului seu: Dacă lehova
te Maţîtă asupra mea, fie ca elîi săprimescă
darulu de pane de la noi; eru dacă fiii 6menilorii te aţiţă, blăstemaţî să fie ei înaintea
luî lehova ; n că eî astă-dî m'aii gonitu, casă
nu fiu uniţii cu ° moscenirea luî lehova, dicendu: Du-te, servesce altoru deî. Şi acumii să nu cadă sângele meii p s pămentu
înaintea feţei luî lehova: că regele luî Israelu
•\ eşitu să mă caute ca pre unu p purice, şeii
cumu o potărniche se urmăresce in munţî.
Şi Saulu dise: * Păcătuit'amii, întornă-te,
fiîulu meu Davidu, nu-tî voiii mai face re u ;
că vieţa mea fu in qiiia acesta aşa de
r scumpă in ochiî teî. fiece, nebunesce amu
lucraţii, şi de multe orî amu greşiţii. Şi
Davidu respunse, şi dise: fiece lancea regeluî, vină umilii din omenî, şi să o îee. Şi
'lehova să intorcă fie-căruîa dupre dreptatea
sa şi dupre credincîoşia sa, că lehova te-a
datu astă-dî in mâna mea, dară nu amu
voiţii a intiude mâna mea asupra unsului
luî lehova. Şi dupre cumu vieţa ta a foştii
astă-dî scumpă in ochii meî, aşa vieţa mea
va fi scumpă in ochiî luî lehova, şi elu me
va mântui de totă nevoîa. Şi Saulu dise
luî Davidu: Bine-cuventatii să fii tu, fiîulu
meu Davidu, de sigurii tu veî reuşi, da, vei
' învinge. Atuncea Davidu se duse in calea
sa, şi Saulu se iutorse la loculu şeii.
DavidU fuge la regele din Gătit, ţi se opresce in
Ţiklagii.

27 Ol Davidu dise in anima sa: Intr'o di voiii
^ peri de mâna lui Saulu. Nimicii nu este
mai bine pentru mine decâtu să fugii iu
pămentulu Filisteniloru ; numai aşa Saulu se
va lăsa de mine, de a me mai căuta in
totu cuprinsulii luî Israelu, şi voiii scăpa
2 de mâna sa. Şi Davidu se scula, ° şi trecu,
elu şi cei şese sute de inşî, cari erau cu
d'insulu, b la Achişu, fiîulu luî Maocu, regele
3 Gatului. Şi Davidu remase cu Achişu in
Gatu, elii şi omenii seî, fie-care cu familia
sa, şi Davidu " cu amînduoe femeele sale,
1 Cap. 24. 16.
! Cap 81.9,11.
« 2 S»m.l«. 11.
t 24. 1.
n Deut. 4. !8.
Pi. UO. 5.

0 2Snm. 14.16. ' > P«. 7.8. St 18.
& 20. 19.
1 10.
p Cap. 24. 14.
t F«c. 32. 28.
q Cap. 15. 84. & 1
—
14. 17.
Caj>uiu 27.
r Cap. 18. 30.
o Cap. 25. 18.
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Ahinoamu, Ezreelena, şi Abigailu, Carmelena.
femeea luî Nabalii. Şi spunendu-se luî Sauluj
că Davidu a fugiţii la Gatu, elu nu-lu mai
căuta.
Şi Davidu dise luî Achişu: Rogu-te, de
amii aflaţii charu in ochiî teî, să mi se dee
unii locii in una din cetăţile ţereî, ca să
sedii acolo ; de ce să seda servulu teii cu
tine, in cetatea domnescă? Şi Achişu 'î
dădu in diua aceea cetatea d Ţiklagu. De
aceea Ţiklagulii a rămaşii alu regiloru din
Iuda până in diua de astă-dî. Şi a foştii
numărulu dileloru, pre cari Davidu le pe
trecu in pămentulu Filisteniloru. unii anu şi
patru luni.
Şi Davidu se suîa cu omeniî seî, şi navălia asupra ' Gheşuriţiloru, / Ghezriţiloru şi
* Amalekiţiloru ; că aceştia locuiau acelu pă
mentu de maî 'nainte, ftpână la Şurii şi până
la pămentulu Egiptului. Şi Davidu bătea
acelu pămentu, şi nu lăsa in vieţa nici băr
baţii nicî femeă; şi li lua oile, boii, asinii,
cămilele şi vestmintele; şi apoi se intorcea
înapoî, şi venîa la Achişu. Şi Achişu dicea:
Unde aţi năvăliţii astâ-dî? Şi Davidu respundea : Spre medă-diua luî Iuda, spre
medă-diua * Erahmeeleilorii şi spre rae^ădiua i Keneiloru. Şi Davidu -nu lăsa in vieţa
nicî bărbaţii nicî femeă, pentru a aduce ştire
la Gătii, dicendu : Nu cumii-va să spună
ane-va de noî, dicendu: Acesta a făcuţii
Davidu, şi acesta a fostă deprinderea sa in
tote dilele câte a şedutu in pămentulu Fi
listeniloru. Şi Achişu se incredea luî Daviciu, dicendu: Elu s'a făcuţii uricîosii poporuluî seu Israelu, şi elii 'mî va fi mie
totii-de-una servii.

4
5

6
7

8

9

10

11

12

înaintirea oştireî Filisteniloru ; Saulă merge la o
vrăjit 6re din Endoră.

SI °in dilele acele Filistenii adunară ta- 28
berele lorii in oştire, ca să se lupte cu
Israelu; şi Achişu dise luî Davidu: Să sciî
că veî eşi cu mine in tabără, tu şi omenii
teî. Şi Davidu dise luî Achişu: De sigurii, 2
veî vede ce pote face servulu teii. Şi Achişu dise luî Davidu: Pentru acesta te
voiii pune pă/itorulu capului meu in tote
dilele.
Şi 6 Samuelu murise, şi totu Israelulu 'Iu 3
plânsese; şi-lu immormentaseră la Rama, in
cetatea sa.
Şi Saulu depărtase din ţeră pre c necromanţî şi pre vrăjitori.
Şi câudu Filistenii se adunară, şi veniră, 4

b Cap. 21. 10. ' / los. 10. 10.
c Cap. 25. 43. '
Jude. 1. 29.
d Vcfli los. 15. l g Esod. 16. 17.
31. & 19. 5.
Vedi Cap. 15.
c los. 13. 1.
7, 8.

h Fac. S5. 18.
; Vedî 1 Cron.
2. 9. 26.
j Judo. 1. 16.

Capulti W.

a Cap. 29. 1.
t Cap. 25. 1.
e Vers. 9.

Esod. 22. 18.
Lev. 19. 31. t
20. »7.
Deut 18. 10,
11.

17

l SAMUEL0.
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şi tâberâră la •' Şunemă, aduna şi Saulu totu
5 Israelulu, şi tăberâră in • Ghilboa. Şi Saulu
vădendu tabăra Filisteniloru, elă } se temu,
6 şi anima sa tremura forte. Şi Saulu întreba
pre lehova; eră 'lehova nu-î respunse, nici
prin * visă, nici prin ' urimî, nicî prin profeţi.
7 Şi Saulu dise serviloru seî: Câutaţi-inî o
femeă necromantă, ca să mă ducii la ea,
şi să intrebu de ea. Şi servii seî 'î diseră :
Ecce, o femeă necromantă este in Enu-Doru.
Şi Saulu se prefăcu, şi îmbrăca alte vest
8
minte, şi se duse, elu şi duoî omeni cu
dlnsulu, şi eî sosiră la femeă noptea; şi
•> elu dise : Rogu-te, gîcesce-mî prin necromantismu, şi scolă-mi pre acela ce-ţî voia
dice. Şi femeă dise cătră d'însulu: Ecce,
tu sciî ce a făcuţii Saulii, cumu elu a * stâr
pită din ţeră pre toţi necromanţiî şi pre
vrăjitorii. De ce dară puni cursă vieţeî
10 mele, ca să me omorî ? Şi Saulii 'î se jura
pe lehova, dicendă : Viii este lehova, de ţi
se va intempla vr'unii rău din acesta lucru.
1 1 Şi femeă dise : Pre cine să-ţî scolii ? Şi elu
ţlise: Scolă-mî pre Samuelu.
12
Şi lemea vedendu pre Samuelu, striga
cu voce tare; şi vorbi femeă cătră Saulă,
dicendii: De ce m'aî incelatu, că tu escl
13 Saulu! Şi regele dise cătră d'însa: Nu te
teme, ce ai vădută? Şi femeă dise lui Saulu:
Amu vedutii o fiinţă dumnedeescă sculându14 se din pămentu. Şi elîi dise cătrâ d'însa:
Ce chipii avea? Şi ea dise: Unii omu bă
trânii se scula, şi elii era acoperiţii cu o
1 mantia. Şi Saulu cunoscu că acesta este
Samuelu, şi elu se pleca cu fac,a la pâmentu,
şi se prosternu.
Atuncea Samuelu dise lui Saulii: De ce
15
me neliniscescî, sculâudu-mă? Şi Saulu dise:
171 Sunt strimtoritu forte, Filistenii se luptă
contra mea, şi " Dumnedeu s'a retraşii de la
mine, şi ° nu-mî mai respunde mie nicî prin
profeţi, nici prin visuri: de aceea te-amu
chîămatu, ca să-mi faci cunoscuţii ce să
16 făcu. Şi Samuelu dise: De ce mă intrebî,
dacă lehova s'a depărtaţii de la tine, şi s'a
17 făcjutu neamiculii teu ? Că lehova a făcuţii
* d'upre cumu a vorbită prin mine: că lehcva
a luaţii regatulu din mâna ta, şi l'a daţii
18 apropeluî teii Davidii. « Că tu ii'aî ascultaţii
de vocea lui lehova, şi nicî ai indepleuitu
hotărîrea aprindereî mâniei lui asupra lui Arnaleku; de aceea 'ţi face lehova acesta a19 stă-dî; Şi lehova va da şi pre Israelu cu
tine in mâna Filisteniloru, şi mâne tu şi fiii
d loi. 19. 16.
2 Reg. 4. 8.
< Cap. 31. 1.
/ Iov 18. 11.
g Cap. 14. 37.
Prov. 1. S8.

Plan. ». 3.
h Num. 19. 6.
t E«od. 29. 30.
Num. îl. SI.
Deut. 33. 8.
j Seut. 18. 11.

1 Cron. 10. 13. m Prov. 5.11, 12,
Isa. 8. 19.
1.1. £ U. 14.
* Vcra. S.
n Cap. 18. 12.
o Vcra. 6.
l Cap. 15. 27.
H Rog. î. 8, p Cap. 15. 28.
18.

teî veţi fi cu mine. încă şi pre tabăra lui
Israelii o va da lehova in mâna Filisteniloru.
Şi Saulii câdu pe clipă intinsu la pamentă, şi se temu forte de cuvintele lui Sa
muelu, şi nicî o putere nu era iutr'însulu,
că nu mâncase pane totă diua şi totâ noptea
aceea. Şi femeă veniudu la Saulii, şi vădendu că elu era turburată forte, 'î dise:
ficcă, serva ta a ascultaţii de vocea ta, şi
eu mî-amu rpusu vieţa in mână, şi amu ascul
tată de cuvintele tale, pre cari tu le-aî vor
bită cătră mine. Şi acumu ascultă, rogu-te,
şi tu de vocea servei tale, că voiu să-ţî pună
înainte o bucată de pane, ca să mânând,
şi să fie putere in tine, cându vei pleca in
cale. Dară elă nu primi, ci dise : Nu voiu
mânca ! Dară servii seî cumu şi femeă statură
de d'însulu, şi elă asculta de vocea loră,
se scula de la pămentu, şi se puse pe pată.
Şi femeă acesta avea una viţelu grasă in
casă; şi ea se grăbi, şi-lu junghiâ, lua fă
ină, o frămentâ, şi a coptă azime din ea.
Şi ea le puse înaintea lui Saulă şi înaintea
serviloru seî, şi eî mâncară. Apoi sculâudu-se, plecară in noptea aceea.

20

21

22

23

24
25

Davidii se trănete înapoi de mal marii Filiste
nilor ii; elii urmăresce jjre prădătorii Ţiklagului, şi re'ntârce pre cei prinşt ţi prada.

SI "Filistenii adunară tote taberele loru *la 29
Afeku, şi Israelu tabăra la fântâna ce
era in Ezreelă. Şi domnii Filisteniloru îna- 2
intiră cu sutele şi cu miile loru, şi Davidu şi omenii seî înaiutiră mai in urmă c cu
Achişu. Dară maî niarii Filisteniloru di- 3
seră: Ce caută aceşti Ebreî? Şi Achişu
dise maî mariloru Filisteniloru: Acesta este
Davidii, servulu lui Saulu, regele lui Israelu,
care a fostă cu mine "* aceste dile, seu mal
bine aceşti ani, şi nu amu ' aflată intr'însulă
nicî o vină, din diăa in care s'a dată mie
până in diua de astă-dî. Dară maî marii 4
Filisteniloru se mâniară pe d'însulă; şi diseră
cătră d'însulu: /Trămete înapoi pre omulu
acesta, ca să se intorcă la locuia seă, in
care l'aî aşedatu, şi să nu se pogore cu
noi la resbelu, ca să nu fie protivniculă
nostru " in resbelu. Că cu ce pote acesta a se
face plăcută domnului seu? Au nu cu cape
tele acestora oinenî? Au nu este acesta acelu 5
Davidii, de care fenieele cântau una alteia
in choru, dicendii: * Saulu a bătută miile
sule, şi Davidu decile de mii ale sale?
Şi Achişu chîămâ pre Davidu, şi dise că- 6
tră d insulă: Viu este lehova ! cu adevărată tu
q Cap. 15. 9.
1 Keţ. 20. 48.
1 Cron. 10 13.
Ier. 48. 10.
r Jude. 12. S.

Cap. 19. 5.
Iov. 13. U.
Capulu 29.
a Cap. !8. 1.

b Cap. 4. 1.
c Cap. 28. 1, 2.
d VedI Cap. 17.
7.
i Dau- 6. 5.

/ 1 Cron. 12.19.
g Frecam C«p.
14. ii.
h Cap. 18. 7. &
11. 11.

CAP. 29, 30.
escî de bună credinţă, şi bună era in ochii
meî * eşirea ta şi intrarea ta cu mine in ta
bără ; că i nu ama aflată in tine nimica de
rău din diăa venireî tale la mine până in
diăa de astă-dî; dară mai mariloru tu nu
7 escî plăcută. Şi acuma intorce-te, şi mergi
in pace, ca să nu faci ce-ca răă in ochii
8 capiloră Filisteniloră. Şi Davidă dise luî
Achişă: Ce amu făcută, şi ce aî aflată la
servulu tea, din diăa in care ama fostă
înaintea ta până in diua de astă-dî, ca să
nu mergă să mă bată cu neainiciî domnului
9 mea, regele? Şi Achişă respunse, şi dise
luî Davidă: Ea sciu că tu escî bună in ochii
meî *ca una ângeră ala luî Dumuedeu; dară
' mai marii Filisteniloru dică : Să uu se sue
10 cu noî la resbelă. Şi acuma te scolă de
demâneţă cu servii domnului tea cari aă ve
nită cu tine, şi sculaţi-vă de deraâneţă, şi
cându vi se va lumina, plecaţi.
11
Şi Davidă se scula de demâneţă, elu şi
omenii seî, ca să plece a duoa-^i, ca să
se intorne in pămeutulă Filisteuiloră; ™ eră
Filistenii se suiră la Ezreelu.
30 O I Davidu şi omenii seî venindă in diăa
^ a treia la Ţiklagă, găsiră că " Amalekiţiî
năvăliseră in partea despre medâ-di şi in
Ţiklagă, şi bătuseră Ţiklagulă, şi-lă arseseră
2 cu focă; Şi luaseră prinse pre femeele ce
erau acolo, dară nu uciseră pre nimenea,
de la mică şi până la mare; ci-J luară cu
3 sine, şi s'aă dusă in drumulă loră. Şi Da
vidu şi omenii seî veniudă in cetate, ecce, era
arsă cu focă, şi femi-cle loră, fiii loră şi
4 fetele loră eraă luate prinse. Şi Davidu şi
poporulă ce era cu d'însulă înălţară vocile
loră, şi plânseră, până ce nu mai fu pu5 tere in eî deplânsă. Şi *amîndăoă femeele
luî Davidă eraă luate prinse: Ahinoamă, Ezreelena, şi Abigailă, femea luî Nabală, Car6 melena. Şi Davidă era strîmtorită forte,
ccă poporulu cugeta a-lă ucide cu petre; că
totu poporulu acea sufletulă amărîtă, fie
care pentru fiii seî şi pentru fetele sale. dCi
Davidă se întări in lehova Dumuedeulă seu.
7
«Şi Davidu dise luî Abiatară, preutulă,
iiîulă luî Ahimelechu: Pune, rogu-te, efo
dulă pentru mine. Şi Vbiatară puse efodulă
8 pentru Davidu. •''Şi Davidă întreba pre le
hova, dicendu: Să urmărescă acesta cetă?
voia ajunge-o? Şi elu 'î dise: Urmăresce,
9 că o vei ajunge, şi vei recăpăta tote. Şi
Davidu se duse, elă şi cei şese sute de
inşi ce erau cu d'însulă, şi sosiră la perăulu Besoru, unde cei ce rămâneau in
i 2 Şam. S. K. | l Vers. 4.
2 Reg. 19. 27. 1 m 2 Şam. 4. 4. t>
j Vere. S.
t 2 Şam. 14. 17,
l
Capulă 80.
20. & 19. 27. \ a '',>>•, i cap. 16. ] e

7. & 27. 8.
Cap. 25. 42,
43.
2 Şam. 2. 2.
i-1 •!•••. 17. 4.

d PB. 42. 5. fc
56. 3, 4, 11.
Hab.3. 17, 18.
e Cap. 23. 6, 9.
/ Cap. 23. 2, 4. |
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urmă se opriră. Şi Davidu continua urmărirea, elii şi patru sute de inşi; »eru dăoă
sute de inşi se opriră; că erau pre obosiţi
spre a mal trece perăulă Besoru.
Şi ei găsindii pre unii Egiptenii in
câmpii, 'Iu duseră la Davidu, şi eî 'î dădură
lui pane, şi a mâncată ; şi-î dădură apă de
băută. Şi eî 'î mai dădură o bucată de
turtă de smochine şi duoî turte de strafide, şi * elii mânca, şi-î reveni puterea ; că
elu nu mâncase pane nici băuse apă trei
dile şi trei nopţi. Şi Davidu 'î dise: Alu
cui escî? Şi de unde escî? Şi elu dise: Eu
sunt unu teneru Egiptenii, servii alii unui
Amalekitu, şi donmulu meu m'a părăsită,
fiindă-că m'amă imbolnăvită, de trei dile.
Noî amu năvălită in partea de medă-di a
' Chereteiloră, şi in cea a lui Iuda, in partea
de medă-di a luî i Calebă; şi Ţiklagulă l'amu
arsă cu focă. Şi Davidu dise cătră d'însulă: Voîescî să mă duci cătră acea cetă?
Şi elu dise: Jură-mî pe Dumnedeă, că tu
nu mă vei omorî, şi că nu mă veî da dom
nului meu, şi te voia duce la acea cetă.
Şi elu 'la duse, şi ecce, erau împrăsciaţî
pe totă faţ,a pământului, *mâncândă, bendă,
şi ospătândă din tote prădele cele mari,
ce le luaseră din pămentulu Filisteniloru şi
din pămentulă luî Iuda. Şi Davidu 'î bătu
din dîorî de diăă şi până in sera dileî a
duoa, şi n'a scăpată nici unulu din eî, afară de patru sute de tenerî, cari incălecară pe cămile, şi fugiră. Aşa Davidă scăpa
totă ce Amalekiţiî luaseră; încă şi pre amînduoe femeele sale scăpa Davidu. Şi
nu lî-a lipsită loră nici unuia, de la mică
până la mare, nici fiii nici fete, nici din
pradă alţii ce-va din tote câte luaseră de
la d'înşiî : ' tote le aduse Davidă indărăptu.
Şi Davidă lua rămăşiţa oiloru şi boiloră, şi
o mânară înaintea termeî luate; şi diseră:
Acesta 'î prada luî Davidu.
Şi Davidă venindă la cei m duoe sute de
inşi, cari eraă pre obosiţi, spre a merge
după Davidu, şi pre cari 'î lăsase la pereulă
Besoră, eî eşirâ spre intimpinarea luî Da
vidă, şi spre intimpinarea poporului ce era
cu d'însulu; şi Davidu apropiându-se de poporă, 'i întreba de sănătate. Şi toţi cei
răi şi n de nimica din omenii, cari s'aă dusă
cu Davidu, luanda cuventtilă, diseră: Pentru-că ei n'au mersă cu noî, nu li vomă
da din prada ce ama recăpătată, ci numai
fie-căruîa femea sa şi fiii seî; pre aceştia 'i
potă lua şi să se ducă. Eră Davidu dise:
g Vers. 21.
h Aşa Jude. 15. j
19.
Cap. 14. 27.
i Veri. 16.

2 Şam. 8. 18.
1 Reg. 1. 38,
44.
Ezec. 25. 16.
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2 SAMUELO.

Nu faceţi aşa, fraţiloru, cu ceea ce nî-a
datu lehova, care ne-a păzitii pre noî, şi
pre ceta ce venîa asupra nostră a dat'o in
manele nostre. Şi cine vî va da ascultare
in lucrulu acesta? Că ° dupre cumu este par
tea acelora, cari s'aii pogorîtu la resbelu,
aşa va fi şi partea acelora cavi aii rămaşii
la unelte; de o potrivă voru impărţi. Şi a
foştii aşa din diua aceea incolo ; că elu
făcu acesta aşedămentu şi lege pentru Israelii până in diua de astă-dî.
Şi Davidu venindu la Ţiklagu, elu din
pradă trămese betrâniloru din Iuda şi amiciloru seî, dicendu: fiece darulu ce făcu
vouî din prada neamiciloru luî lehova! Co
lorii din Betii-Elu, celoru din pRamotu de
medă-di, şi celoru din «lăţirii; Celoru din
r Aroeru, celoru din Sifmotu, şi celoru din
• Eştemoa ; Celoru din Racalu, celoru din
cetăţile ' Erahmeeliţiloru, şi celoru din cetăţile " Keneilorii ; Celoru din " Horma, celoru
din Corii-Aşanu, şi celoru din Atacu; Ce
loru din *Hebronu, şi in tote locurile pe unde
a âmblatu Davidu, elu şi omenii şei.
Israelifii sftnt învinşi de Filisteni ; marţea lui
Saulu şi a /t Horă set.

31 Ol "Filistenii se luptară cu Israelii; şi băr^ baţiî luî Israelii fugiră d'inaintea Filisteniloru, şi cădură ucişi pe muntele * Ghilboa.
2 Şi Filistenii ajunseră pre Saulîi şi pre fiii
seî, şi bătură Filistenii pre c Ionatanii, pre
Abinadabu şi pre Malchi-Şua, fiiî luî Saulii.
3 Şi d lupta fu grea pentru Saulii, şi-lu ajun
seră arcaşii, bărbaţi cu arcuri; şi elu se
4 temu forte de arcaşi. • Şi Saulu ţlise pur

tătorului armelorii sale: Scote sabia ta, şi
mă străpunge cu ea; ca nu cumu-va să
vină •''aceşti necircumcişî, şi să mă străpungă,
şi să- şi bată jocu de mine. Eru purtătorulii
armeloru sale nu voi ; » că se temea forte.
Deci Saulu lua sabia, şi h se arunca preste
d'însa. Şi purtătorulii armeloru sale, vedendii că Saulu era mortu, se arunca şi
elu preste sabia sa, şi muri cu d'însulu.
Aşa muri impreuuă Saulu, cei trei fiî ai
seî, purtătorulii armeloru sale, şi toţi omenii
seî, in diua aceea.
Şi bărbaţii luî Israelii, ce erau d'incolo
de vale, şi cei ce erau d'incolo de lordanu,
vădendu că bărbaţii luî Israelu aii fugiţii,
şi că Saulu şi fiii şei erau morţi, părăsiră
cetăţile, şi fugiră; şi veniră Filistenii, şi
locuiră iutr'însele.
Şi a diioa di Filistenii venindu ca să
desbrace pre cei ucişi, eî aflară pre Saulii
şi pre cei trei fii aî seî, căduţî pe muntele
Ghilboa. Şi eî tăîară capulu luî, şi-Zw desbrăcară de armele luî, şi trăineserâ in pămentulu Filisteniloru in tote părţile, ca să
1 prochiăme acesta in templele idolilorii lorii
şi înaintea poporului. ' Şi eî puseră armele
luî in templulu * Astarteeloru, şi ' corpulu seu
'Iii atârnară de zidulu ™ Betu-Şanuluî.
" Eru audindu locuitorii din labeşii-Galaadu ceea ce aii făcuţii Filistenii luî Saulu,
° Se sculară toţi bărbaţiî cei viteşî, şi merseră
totă noptea aceea, şi luară corpulu luî Saulu
şi corpurile fiiloru seî de pe zidulu Betu-Şa
nuluî; şi venindu la labeşu, le p arseră acolo.
Şi eî luară osele lorii, şi le «îngropară supţii
stejarulu din labeşu, şi * postiră şepte dile.
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CARTEA A DUOA ALUI SAMUELU.
Ştirea morţei Ittî Saulii adusă lut Davidu ; plângerea lui pentru Sauia şi Ionatanii.

[ după mortea luî Saulii, Davidu intorcendu-se de la "bătaia Amalekiţilorii,
2 remase duoă dile la Ţiklagu. Şi a treia
di ecce, * unu bărbatu veni din tabăra de la
Saulu c cu vestmintele luî rumpte şi cu ţerână pe capulu şeii. Şi venind u la Da
vidu, cădu pe pămeutu, şi se prosternu.
3 Şi Davidu 'î dise: De unde vini? şi elu 'î
respunse : Din tabăra luî Israelu amu fugiţii.
4 Şi Davidu 'î dise ; cuinii merge treba? Spu0 Veţli Num. SI.
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ne-mî, rogu-te. Şi elii dise: Poporulii a fu
giţii din luptă, şi mulţi din poporii au că^utu şi sunt morţi ; încă şi Saulu şi Iona
tanii, fiîulu şeii, sunt morţi.
Şi dise Davidu tenăruluî ce-î spusese
i aceste: De unde sciî tu, că sunt morţi Saulii
şi Ionatanii, fiîulu şeii? Şi dise tenerulii,
care-î spusese aceste: : Eu veniiii din intemplare pe d muntele Ghilboa, şi ecce, ' Saulii
era plecatu pe lancea sa, şi ecce, care şi
m los. 17. 11.
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7 călăreţi 'Iu urmărîau. Şi elu căutândii îna
poi, şi vedendu-me, me striga; şi eu diseiu:
8 Ecce-me! Şi elu 'mî dise: Cine escî tu? şi
9 eu 'î respunseiu : Eu sunt Amalekitii. Şi-mî
maî dise : Pune-te, rogu-te, preste mine,
şi me omora ! că mari dureri m'au cuprinşii,
10 şi vieţa încă intregă este in mine. Deci me
puseiu pe elu, şi -Iii f omoriiu ; că sciamii că
nu maî putea trăi după căderea sa. Şi luaiu
acesta coronă, care era pe capulu lui, şi
braţiarulu care era pe braţmlu luî, şi le aduseiu aicea la domnnl meii.
11
Şi Davidu lua vestmintele sale, şi le
»rumpse; aşa şi toţi bărbaţii, ce se aflau cu
1 2 d'însulu. Şi eî jăliră, şi postiră până la seră
pentru Saulii şi pentru Ionatanii, fiîulu seu,
pentru poporulu luî lehova, şi pentru casa luî
Israelu; pentru-că eî au cădutu prin sabia.
13
Şi Davidu dise cătră tenerulii ce-î spu
sese acestea: De unde escî tu? Şi elii dise:
Sunt fiîulu unuî străinii, unu Amalekitii.
14 Şi-î dise Davidu: * Cumu nu te-aî ' temuţii să
Jintindî mâna ta, ca să omorî pre unsulii
1 5 luî lehova? Şi * Davidu cbîămâ pre umilii
d'intre servi, şi-ă dise: Vino incoce, aruncă-te asupra luî! Şi elu 'Iii lovi de muri.
16 Şi Davidu 'î dise: 'Sângele teu fie asupra
capului teii! că "gura ta a mărturisitu in
contra ta, dicendii: Eu amu omorîtu pre
unsulii luî lehova.
17
Şi Davidu cânta acesta plângere pentru
18 Saulii şi pentru Ionatanii, fiîulu seu: Şi elii
ordina, ca fiii luî Iuda să inveţe acesta
plângere numită Săgetarea; ecce esfe scrisă
"in cartea luî laşeru.
19
Fala luî Israelu, ucisă pe înălţimile tale!
o Cumu aii cădutu viteşiî !
20
P Nu o spuneţi iu Gătii,
Nu o procbîămaţî in stradele Aşkalonuluî,
Ca să nu se bucure * fiicele Filistenilorii,
Ca să nu se laude fiicele 'celoru necircumcişî.
21
Voi 'munţi ai Ghilboeî! Nici 'rouă,
Nici ploia «ă nu cadă pe voi,
Nici câmpi roditori să se afle pe, col ;
Că acolo fu pângărită scutulu viteşilorii,
Scutulu luî Saulu, "neunsu cu oleiu.
22
Fără de sângele celoru ucişi,
Fără de grăsimea viteşiloru,
Nici o dată "săgeta luî Ionatanii nu se'n[turna;
Nici sabia luî Saulu s'a întorşii golă.
23
Saulu şi Ionatanii,
Cari s'aii iubiţii, cari in vieţă s'aii amatii,
k Cap. 4. 10, lî.
/ Jude. 9. 54.
g Cap. 3. 31. & l 1 Şam. 86. 9.
13. 31.
l 1 Rog. 8. 33,
33, 37.
& Num. U. 8.
i 1 Şam. 31. 4. ni Ver». 10.
Lac. 19. 33.
j 1 Şam. S4. 6.
t 36. 9.
n los. 10. 13.
Pi. 106. 15.
o Vere. ii.

f 1 Şam. 31. 9. i r 1 Şam. 31. 4.
Mic. 1. 10.
» 1 Şam. 31. 1.
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83.
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Iov 3. 3, l.
20.
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1 Şam. 18. 6. , v 1 Şam. 18. 4.

Nici in mortea lorii nu s'aii despărţiţii;
Maî îuţî eraii eî decâtii vulturii,
«Maî tari decâtii leii.
Fiice ale luî Israelu, plângeţi după Saulu,
Care ve îmbrăca in roşii ţi in alte podobe,
Care a pusu găteli de aură pe vestmintele
[vostre!
Cumu aii cădutu viteşiî in luptă!
lonatane, omorîtu pe înălţimile tale!
Me dore după tine, fratele meii, lonatane!
Plăcuţii forte 'mi erai;
Minunată a foştii " iubirea ta pentru mine ;
întrecea iubirea femeelorii!
'Cumu au cădutu viteşiî!
Şi armele de resbelu s'aii perdutii !
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27

Davidii domnesce preste Iuda, şi Işboşetil preste
Israelu; bătaia la Ghibeonti intre armatele lorti.

DUPĂ aceea Davidu ° intrebâ pre lehova,
dicendu: Să me suiii iu vre-una din
cetăţile luî Iuda? Şi lehova 'î dise: Sui-te!
Şi Davidu dise: Unde să me suiu? Şi elu
ţlise: La *Hebronu! Deci Davidu se sui acolo, şi încă şi cele " diioe femei ale sale,
Ahinoamu, Ezreelena, şi Abigailu, femea luî
Nabalii din Carmelu. Şi dpre omenii luî,
cari erau cu d'insulu, Davidu 'î sui pre fie
care cu familia sa; şi eî locuiră in cetăţile
Hebronuluî. ' Şi veniră bărbaţii din Iuda, şi
unseră acolo pre Davidu rege preste casa
luî Iuda.
Şi s'a spusii luî Davidu : că f bărbaţii din
labeşu-Galaadu sunt acela cari aii îngropaţii
pre Saulu. Şi Davidu trămese omeni la Iocuitoriî din labeşu-Galaadu, şi li dise: «Binecuventaţî să ftţl de lehova, că aţi aretatu
acesta milă domnului vostm, luî Saulu, şi
l'aţî îngropatul Şi acumu să arete şi *Iehova voiiî milă şi credinţă; încă şi eu vî
voiii resplăti binele acesta, pentru-că aţi
făcuţii acestii lucru. Şi acumu intărescă-se
manele vostre, şi să fiţi viteşî; că domnulu
vostru, Saulii, a muritu, şi casa luî Iuda
m'a unsii pre mine rege preste d'însa.
Dară ' Abneru, fiîulu luî Nerii, maî marele
osteî luî Saulu, lua pre Işboşetii, fiîulu luî
Saulii, şi-lu trecu la Mahanaimu ; Şi-lii făcu
rege preste Galaadu, preste Aşuriţî, preste
Ezreelii, preste Efraimu, şi preste Beniaminu: preste toţii Israelulii. De patru- deci
ani era Işboşetii, fiîulu luî Saulii, cându se
făcu rege preste Israelu; şi duoî ani domni
elii. Dară casa luî Iuda ţinea cu Davidu.
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11 Şi J numenalii anilorii, câtu Davidu a foştii Şi loabu dise: Viii este Dumnedeii! de nu «aţi 27
rege in Hebronu preste casa lui Iuda, a fi vorbiţii astă demâneţă, de atuncea chiaru
poporulu s'arii fi re'ntorsu, fie-care de la ur
foştii şepte ani şi şese luni.
12
Şi Abneru, fiîulu lui Nerii, eşi cu servii mărirea fratelui şeii. Şi loabu sufla in trim- 28
lui Işboşetii, fiîulu lui Saulii, din Mahanaimu biţă, şi toţii poporulu se opri, şi eî nu mai
13 spre * Ghibeonu. Şi loabu, fiîulu Ţeruieî, şi urmăriră pre Israelu, nici nu se mai luptară.
servii luî Davidu eşiră; şi eî se intimpinară
Şi Abneru cu bărbaţii seî merseră prin 29
la l ezulu din Ghibeonu. Aceştia se aşedară câmpia totă acea nopte, trecură lordanulu,
d'incoce de ezu, şi aceîa d'iucolo de ezii. şi merseră prin toţii Bitronulu, şi ajunseră
14 Atuncea dise Abneru luî loabu: Să se scole la Mahauaimu. Şi loabu se intorse de la 30
d'intre tenerî, şi să se hărăţescă înaintea urmărirea luî Abneru; şi adunându totu po
15 nostră! Şi loabu dise: Să se scole l Şi se porulu, lipsîaii din servii îuî Davidu numai
sculară, şi trecură dupre numerii duoî-spre- noiie-spre-dece bărbaţi, şi Asahelu. Dară 31
dece din Beniaminii, adecă aî luî Işboşetu, serviî luî Davidu bătuseră din Beniaminii
fiîulu luî Saulu, şi duoî-spre-dece din servii şi din bărbaţii lui Abneru trei sute şese16 luî Davidii. Şi apucară unulii pre altulu decî de bărbaţi, cari aţi şi muritu. Şi eî 32
de capii; şi infipseră unulu altuia sabia in luară pre Asahelu, şi-lu îmmormentară in
costă; şi cădură de o dată. De aceea lo- mormentulu părintelui seu, care era in Betiiculii acela se numi: Helcatu-Hazzurimu, (lo- Lehemu. Şi loabii merse totă uoptea cu
17 culu săbieloru}, şi este lungă Ghibeonu. Şi bărbaţiî seî, şi li se reversâ de dîorî in
toţii in aceaşî di fu o luptă grea; şi Ab Hebronu.
neru şi bărbaţii luî Israelu fură bătuţi de Puterea creseendă a lui DaoidU, yi familia sa;
servii luî Davidu.
Abneru trece la partidulu luî Daoidti, dară este
18
Şi erau acolo m trei fii aî Ţeruieî : loabu,
ucisă de loabu.
şi Abişaî, şi Asahelu; şi Asahelii era "iute SI lupta a fostu îndelungată intre casa 3
19 de picîore ° ca căpriora câmpului. Şi Asa
luî Saulii şi casa luî Davidu. Şi Davidu
helu urmări pre Abneru, şi nu se da nici din ce in ce se întări, erii casa luî Saulii
intr'o parte, nici spre drepta, nici spre stingă, din ce in ce slâbr. Şi aluî Davidu se nas- 2
20 din urma luî Abneru. Şi Abneru se intorse, cură in Hebronu fii: ânteiii-născutulu şeii
şi dise: Tu escî Asahelu? Şi elu respuuse: fu Amnonii *din Ahinoamu, Ezreelena; Şi 3
21 Eu siint. Şi dise Abneru cătră d'îusulu: alîi duoilea, Chileabu din Abigailu, femea
Plecă-te spre drepta, seu spre stânga, şi luî Nabalu din Carmelu; şi alii treilea, Abapucă pre unulu din tenerî, şi-ţî îea ar salomu, fiîulu Maacheeî, fiica Talmaeî, regele
mătura sa ! Dară Asahelu nu voi să se dee din 'Gheşurii; şi a Iu patrulea, dAdonia, fiîulu 4
22 in lături din dereptulu lui. Şi mai dise Ab Hageteî; şi alii cincilea, Dafatia, fiîulu Abineru cătră Asahelu: Depărteză-te din de taleî; Şi alu şeselea, Etreamii din Egla, 5
reptulu meu, că de ce să te trântescu la femea luî Davidu. Aceştia se născură luî
pământii? că cumu aşi pute să-mî redicu j Davidu in Hebronu.
23 fac.a înaintea luî loabu, fratele teu? Dară |
Şi pe cândii urma resbelulu intre casa 6
elu nu voi a se depărta; deci Abueru 'î in- luî Saulu şi casa luî Davidu, Abneru s'a li
fipse coda lanceî fm pântece; -şi lancea eşi piţii tare de casa luî Saulu. Dară Saulu 7
pe cea parte. Şi elu cădu acolo, şi muri avea o concubină, alu căreî nume era ' Riţpa,
pe locu. Şi toţi câţî venîau la locuia acela, | fiica Ahieî. Şi Işboşetu dise luî Abneru:
unde căduse şi murise Asahelu, se oprîau. De ce aî /intratu la concubina părintelui
24 Eru loabu şi Abişaî urmăriră pre Abneru. meu ? Şi Abneru se mânia forte de cuvin- 8
Şi cândii apuse sorele, eî ajunseră la de- tele luî Işboşetii, şi dise : Au doră » capii de
lulu Amma, care este in dreptulu Giahuluî, câne alu luî Iuda sunt eu, care astă-dî ape drumulu despre pustiîulu Ghibeonuluî.
retu milă cătră casa luî Saulu, părintele
25
Şi se adunară Beniaminiţiî după Ab teu, cătrâ fraţii seî, şi cătră amiciî seî, şi
neru, şi se făcură o cetă, şi statură pe ver- pre tine nu te-amu lăsatu să cadî in mâna
26 fulu unuî delu. Atuncea striga Abneru cătră luî Davidu ; şi tu acumii me aî de rău pentru
loabu, şi dise: Sf'ăşcia-va ore sabia fără in- ; pecătuirea cu o femea ? * Aşa să facă Dum- 9
cetare? Nu sciî, că la sfârşiţii va fi amarii? nedeu luî Abneru şi încă mai mulţii, de nu
Şi până câudu ore nu veî spune poporului, | voiu face aşa, ' cumii a juraţii lehova luî
ca să se intorcă de la urmărirea fraţiloru seî? Davidu ; De a înlătura regatulii de la casa 10
j Cap. 5. 5.
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lui Saulu, şi de a rădica tronulîi lui Davidu Abneru a veniţii la tine; pentru ce i-ai
3ste Israelu şi preste Iuda, •>' de la Danii şi daţii drumulu, de s'a duşii? Tu cunoscî 25
preste
1 1 până la Beeru-Şeba. Şi elu nu maî putu pre Abneru, fiîulu luî Neru; ca să te incele
respunde luî Abneru nicî unu cuventu; că venise elii, şi ca să afle ' intrarea ta şi eşirea ta, şi ca să sciă totulu ce faci tu.
se temu de elii.
12
Şi Abneru trămese soli la Davidu, cari
Şi loabu eşi de la Davidu, şi trămese 26
sâ-î dică din parte-î: A cuî ţera? Şi să-i soli după Abnern, şi eî 'Iii intorseră înapoi
dică : încheia legămentu cu mine ; şi ecce, de la gropa Şira; eru Davidu nu scia. Şi '27
mâna mea va fi cu tine, spre a-ţî aduce | întorcendu-se Abneru la Hebronu, loabii 'Iu
1 3 totu Israelulu. Şi elu dise : Bine ! voiii in- u trase de o parte supţii portă, spre a vorbi
cheîa cu tine legămentu; dară unii lucru cu d'însulu in ascunşii; şi acolo 'Iii lovi " in
ceru de la tine, adecă * să nu vedî faţa mea, pântece de muri, pentru sângele luî * Asapână ce nu veî aduce pre ' Micalii, feta luî helu, fratele şeii.
Saulu, cându veî veni să vedî faţa mea.
Şi audiudu Davidu acesta maî pe urmă, 28
14 Şi Davidu trămese soli la Işboşetu, fiîulu dise: Nevinovata sunt eu şi regatulu meii îna
luî Saulu, dicendii: Dă-mî pre femea mea, intea luî lehova in eternii de sângele luî Ab
Micalu, cu care m'amu logoditu m pentru o neru, fiîulu luî Neru : y Să cadă vina preste ca- 29
15 sută de prepuţurî de ale Filisteniloru. Şi pulu luî loabii şi preste t6tă casa părintelui
Işboşetu trămese, şi o lua de la bărbatulu seu ; şi să nu lipsescâ nicî o dată in casa lui
16 ei, de la "Paltielu, fiîulâ luî Laişii. Şi băr loabu omii * cu scurgere, seu leproşii, seu
batulu eî merse cu d'însa, şi plângea, mer- care se rademă in cârjî, seu care cade de
gendu in urma eî până la ° Bahurimu ; a- sabia, seu lipsiţii de pane. Aşa loabii şi 30
tuncea dise Abneru cătră d'însulu: Du-te, Abişaî, fratele seu, au ucişii pre Abneru,
pentru-că elu omorîse pre " Asahelii, fratele
întorce-te ! Şi elu se intorse.
17
Şi Abneru vorbi betrâniloru luî Israelu, loru, in resbelulii de lungă Ghibeonu.
Şi Davidu dise cătră loabu şi cătră totâ 3 1
ţlicendu: Voî aţî ceruţii altă dată pre Da18 vidu de rege preste voî. Decî faceţi-Zw / poporulii care era cu elu: *Rumpeţî vest
f Că lehova a vorbiţii cătră" Davidu, dicendii: mintele vostre, şi vă e încingeţi cu saci, şi
Prin Davidu, servulii meii, voiii scăpa po bociţi înaintea luî Abneru. Şi regele Da
porulu meii din mâna Filisteniloru şi din vidu mergea in urma secriîuluî. Şi îmmor- 32
19 mâna tuturora neamiciloru seî. Şi Abneru montară pre Abneru in Hebronu; şi regele
maî vorbi la urechîele luî «Beniaminu. Şi 'şi rădica vocea sa, şi plânse la mormenapoi se duse Abneru, ca să spună luî Da tulii luî Abneru; şi toţii poporulu plângea.
vidu in Hebronu toţii ce era bunii in ochii j Şi regele cânta acesta plângere pentru Ab- 33
luî Israelu şi in ochii casei intregî a luî neru, şi dise :
Să moră Abneru, cuinii more dunu mişelii?
20 Beniaminii. Şi ajungendu Abneru la Da
vidu in Hebronu cu duoe-decî de bărbaţi, Manele tale nu erau legate,
34
Davidu dădu luî Abneru şi bărbaţilorii, cari Nicî picîorele incălţuşate,
21 erau cu d'însulu, unii ospeţii. Atuncea dise Tu aî picaţii, cumii se pică înaintea omeAbneru luî Davidu: Me voiii scula, şi mă
[nilorii celoru răii
voifl duce, şi T voiii aduna toţii Israelulu la
Şi totu poporulu plânse mulţii după d'în- 35
domnulu meii regele, ca să încheie cu tine sulii. Şi veni totu poporulu • ca să facă pre
legămentu, şi tu să ' domnescî in totulu cumii Davidu să mânânce, fiindii încă diiiă; dară
doresce aufletulii teu. >Şi Davidu dădu drumu i Davidu jura, dicendu : f Aşa să-mî facă Dum. luî Abneru, şi elii merse in pace.
nedeii şi încă maî mulţii, de voiii gusta pane
22
Şi ecce, servii luî Davidu şi loabu ve- ' seu altu ce-va » înainte de apusulii sorelui.
niră de la urmărire», unei cete, şi aduseră Şi totu poporulu vedu acesta, şi-î plăcu a- 36
multă pradă cu d'înşii ; şi Abneru nu maî ! cesta; că tote ce făcea regele plăcea la toţii
era la Davidu in Hebronu ; că elii 'î dăduse poporulu.
23 drumulu, şi Abneru se dusese in pace. Şi
Şi cunoscu in diiia aceea toţii poporulu 37
loabu şi totă oştea ce era cu elii sosindu, şi întregii Israelulu, că n'a foştii de la rege
se spuse luî loabu, dicendii: Abneru, fiîulu mortea luî Abneru, fiîulu luî Neru. Şi re- 38
luî Neru, a veniţii la rege, şi elu î-a daţii gele dise servilorii seî: Nu sciţi voî, că o
24 drumulu ; şi elii s'a duşii in pace. Şi loabii căpiteniă, şi chîaru unu mare căpitanii a
veni la rege, şi dise: Ce ai filcutu? fiece, cădutu astă-dî in Israelu? Şi eu slabii sunt 39
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2 SAMUELtf.
fc ceru eu sângele luî de la mâna vostră, şi
să ve ucidii de pe pămentu? Şi Davidii !or- 12
\ dina servilorii seî, şi eî 'î uciseră, şi li tăîară
manele şi picîorele, şi-i spendurară lunga
ezii la Hebronu. Şi capulu luî Işboşetu
Isboşetil este ucisă: ucifâtorii şei pedepsiţi de
luâudu-lu, fa îmmormentatu in m mormentulu
Davidît.
luî Abnerîi iu Hebronu.
l audindu fiîulu luî Saulii, că Abnerîi
Dacidă se face rege prente toţii Israelulu ; iea
murise la Hebronu, 'i " slăbiră manele, şi
cetăţuea Sionit, şi o face capitala sa : în
totu Israelulu s'a 'turburaţii. Şi fiîulu luî
vinge pre filisteni.
Saulu avea duoî capî preste cetele de resbelu, numele unuia era Boana, şi numele SI " veniră tote seminţiele luî Israelu la 5
Davidu in Hebronu, şi diseră : Ecce-ne,
celuî-1-altu Recabu, fii aî luî Rimmonu, Beerotenulii, din fiii luî Beuiaminu. (Că cBee- * ostilii teii şi carnea ta suntemu. Şi chîarii 2
rotulu încă se socotia, cătră Beuiaminu. Şi mai 'nainte, cându Saulii era rege preste
Beeroteniî fugiră la d Ghetaimu, şi petrecură noî, totu ctu erai celii ce conduceai in afară
şi înlăîntru pre Israelu ; Şi lehova ţî-a disii :
acolo până in diiia de astă-dî.)
Şi • lonatanu, fiiulu luî Saulii, avea unu d Tu vei păstori poporalii meu Israelu, şi tu
fiiii, care era ologii de picîore ; era in vrestă vei ti conducetorulu luî Israelu. « Deci ve- 3
de cinci ani, cândii veni scirea -f din Ezreelu niră toţi betrâniî luî Israelu la rege in He
despre Saulii şi lonatanu; şi doica sa 'Iu bronu, f şi regele Davidu făcu cu d'îiişiî lelua, si fugi ; Şi grăbiudu-se ea să fugă, elu gămentu in Hebronu t înaintea luî lehova.
a căţhitu, şi a rămaşii ologii; numele seâ gi eî unseră pre Davidu rege preste Israelu.
e treî-decî de ani era Davidu, cându se 4
era Mefiboşetii.
Şi aii mersu Recabu şi Boana, fiii luî făcu rege, * fi patru-decî de ani a domniţii
Rimmonu, Beerotenulu, şi aii ajunsu in fer- elii. In Hebronu domni elii preste Iuda 5
bintela dileî in casa luî Işboşetu, care fă- ''şepte ani şi şese luni; şi in lerusalimu domni
cea somnola şeii de ame^ă. Şi înaintiră elii treî-decî şi trei de ani preste toţii Isra
până iu medîloculii casei, dâudu-se de ne- elulu şi Iuda.
Şi regele se duse cu omenii şei > la Ie- 6
guţitorî de grâu, şi-lu loviră » in pântece ;
atuncea Recabu şi Boana, fratele seu, scâ- rusalimu in contra * lebuseilorii, cari locuiau
pară. Căci cândii intrară eî in casă, elu in loeulii acela. Şi eî vorbiră luî Davidu,
era culcaţii pe patulii şeii in cămara sa de dicendu: Tu nu veî intra aicea, de nu vei
dormiţii; şi-lu loviră, şi-lii omorîră, şi-î tă lua pre orbi şi pre ologi, voindii a dice :
îară capulu ; şi luară eapulii seu, şi merseră Davidu nu va intra aicea nici de cumii. Şi 7
drumulu prin câmpia totă noptea aceea; Davidu lua îrităritura Sionuluî, ' acesta e ce
Şi aduseră capulu luî Işboşetu la Davidii tatea luî Davidu. Şi Davidu dise in acea 8
la Hebronu, şi diseră cătră rege: Ecce, ca di : Cine va bate pre lebuseî, şi va pune
pulu luî Işboşetu, li ş n! n luî Saulii, ueamiculu mâna pe apăductu, şi pe ologii şi pe orbii,
teu, h care a căutaţii vieţa ta! Aşa a daţii ce sunt urîţî sufletului luî Davidu, m capii si
lehova domnului meu regele astă-dî res- căpiteniă ra fi. De aceea se dice: Orbulu
bunare asupra luî Saulii şi asupra semin şi ologulii nu vorii intra in casa Domnului.
Şi Davidu locui in intăritură, şi o numi 9
ţiei luî.
Şi respunse Davidu luî Recabîi şi luî " cetatea luî Davidu. Şi Davidu 7 făcu zidiu
Boaua, fratele şeii, fiiloru luî Rimmouu, Be de jurii imprejuru, de la Millo şi până inerotenulu, şi li dise : Viii este lehova ! * caro lăîntru. Şi mergea Davidu totu crescendîi 10
a rescumperatii sufletulu meu din totă strîm- şi mărindu-se, şi lehova, Dumnedeulii oştitorarea; Pre acela > care mî-a daţii de scire, rilorii, era cu d'însulu.
dicendu: Ecce, Saulu e morţii! socotiudu-se
Şi "Hirainu, regele Tirului, trămese soli 11
aducătorii de scire bună, l'amii prinşii, şi la Davidu, şi lemnu de cedru, şi teslarî şi
Pamii ucişii la Ţiklagu, spre a-î resplăti săpători de petră, şi zidiră casă luî Davidu.
pentru scire; Cu atâtii mai mulţii, cândii Şi cunoscu Davidu, că lehova Ta intăritii 12
aceşti reî au ucişii pre unii bărbaţii nevi rege preste Israelu, şi că elii a înălţaţii
novaţii in casa sa, pe patulu şeii, să nu regatulii şeii pentru poporalii şeii Israelu.

astă-di, şi abia unsii de rege, şi acei băr
baţi, fiii Ţeruieî, * sunt pre puternici pentru
mine. ' lehova să resplătescă aceluia, care
a făcuţii reulu, dupre răutatea sa.
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Şi ^Davidu 'şi mai lua concubine şi femei
din Ierusalim1!!, după ce veni de la Hebronii;
şi lui Davidu se mai născură ni şi fete.
Şi « aceste sunt nuinile celoru ce i se nă
scură in Ierusalimu: Şammua, Şobabu, Natanu, şi Solomonu; Şi Ibharii, Elişuahii,
Nefegii, lafia; Şi Elişuma, Eliada, şi Elifeletu.
r Şi audindu Filistenii, că Davidii s'a uusu
rege preste Israelu, se suiră toţi Filistenii
să caute pre Davidii. Şi audindu Davidu,
* se pogori in intăritură. Şi Filistenii veniră
şi se respândiră in ' valea Refaimu. Şi " intrebâ Davidu pre lehova, dicfiudu: Sui-inăvoiu asupra Filisteniloru V Da- vei pre ei
in mâna mea ? Şi lehova dise lui Davidu :
Sui- te! căci da-voiu in mâna ta pre Filisteni.
Şi Davidu vum la * Baalu-Peraţimu, şi Da
vidu 'î bătu pre ei acolo, şi dise: Rupt'a
lehova pre neamiciî mei înaintea mea, cuinii
se rumpu apele. De aceea se şi chiăniă nu
mele locului aceluia Baalu-Peraţimii (şesulu
rupturei). Şi ei lăsară acolo idolii lorii; şi
Davidu şi omenii şei 'î * luară.
y Şi Filistenii se suiră din noii, şi se respândiră in valea Refaimu. Şi z intrebâ Da
vidu pre lehova, şi elii dise: Să nu te sui,
ci să-i iei din dăreptu, şi să mergi asupră-lî in dreptulu dudiloru. Şi cândii vei
a audi in susulu dudiloru vuetu ca de paşi,
grăbesce; că * lehova ese înaintea ta, ca să
bată tabăra Filisteniloru. Şi Davidu fdcu
aşa, cumii ?î ordina lehova, şi bătu pre Fi
listeni de la " Gheba până la d Gazeru.
Davidu aduce chivotulii la lerusalimil.

6 Ol Davidu aduna din noii pre toţi aleşii
2 O 1^1 Israelu, treî-decî de mii; Şi ° Davidu
se scula, şi merse de la Baale a lui Iuda
cu toţii poporulii ce era cu d'însulu, ca să
aducă de acolo chivotulii lui Dumnedeu,
care şî-a chîămatii numele cu numele lui lehovu, Dumnefaulii oştiriloru, * ce şede intre
cherubimî.
3
Şi eî puseră chivotulii lui Dumuedeu c pe
unu carii noii, şi-lu redicară din casa lui
Abinadabu, ce era pe delii, şi Uzza şi Ahio,
fiii lui Abiuadabii, conduceau carulu celii
4 noti. Şi-lu redicară din rfcasa lui Abiuadabii,
ce era pe delii, cu chivotulu lui Dumnedeu,
5 şi Ahio mergea înaintea chivotului. Şi Da
vidu şi totă casa lui Israelu jucau înaintea
luî lehova din toţii felulii de instrumente
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de lemnu de bradii, din citare şi din harpe,
din tinipune, din fluere şi din cimbale.
Şi ajungendii la aria luî ' Nachonii, Uzza
' întinse mâna na, şi se apuca de chivotulu
luî Dumnedeu, că boii erau să-W restorne.
Şi se aprinse mânia luî lehova preste Uzza,
şi f Dumnedeu 'Iu lovi acolo pentru păcatulu
seu, şi muri acolo lungă chivotulu luî Dumne^eu. Şi s'a măhnitu Davidu, că a erupţii
lehova asupra luî Uzza, şi se chîămâ nu
mele locului aceluia Pereţii Uzza (rumperea
luî Uzza) până in diua de astă-di.
Şi h Davidu se temu in acea di de Iehova, şi dise: Cumu va intra la mine chi
votulii luî lehova? Şi Davidu nu voia să
aducă chivotulu luî lehova la d'însulu in
cetatea luî Davidu; ci a dus'o de o parte
in casa lui Obedu-Edomu, a ' Ghitteuluî. J' Şi
chivotulu lui lehova rămase in casa luî
Obedu-Edomu, a Ghitteuluî, trei luni. Şi
lehova * bine-cuventâ pre Obedu-Edomu şi
totă casa luî.
Şi se spuse regelui Davidu, dicendu-se:
lehova a bine-cuventatii casa luî ObediiEdorau, şi totulu ce este a luî, pentru chi
votulu lui Dumuedeu. !Atuncea merse Da
vidu, şi aduse chivotulu luî Dumnedeu din
casa lui Obedu-Edomii in cetatea luî Da
vidu cu bucuria. Şi la toţi şese paşi ce
făceau "'purtătorii chivotului luî lehova, se
sacrifica unii " boii şi unii viţelu graşii. Şi
Davidu "juca din tote puterile înaintea luî
lehova, şi Davidu era încinsii p cu efodu de
inu subţire. ' Aşa aduse Davidu şi totă casa
luî Israelu chivotulu luî lehova in strigăte
de bucuria şi in sunetulii tiimbiţelorii.
Şi r cândii intra chivotulu luî lehova iu
cetatea luî Davidu, Micalu, fiica luî Saulu,
se uîtâ prin ferestra, şi vedu pre regele
Davidu săltându şi jucâudii înaintea luî le
hova, şi ea 'Iu despreţui in anima eî.
Şi * s'a adusii chivotulu luî lehova, şi-lu
puseră la ' loculii seu in medîloculu cortului,
pre care Davidu 'Iii intinse pentru elii, si
Davidu " aduse olocauste şi sacrificii de bu
curia înaintea luî lehova. Şi sfârşindii Davidii aducerea de olocauste şi a sacrificielorii de bucuria, " bine-cuventâ poporalii in
numele luî lehova, Dumneţleulu oştiriloru;
x Şi impărţi la toţii poporulu, la totă mulţimea luî Israelu, la bărbaţi şi la femei, fie
căruia câte o bucată de pane şi câte o
bucată df carne, şi câte o turtă de stra-
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fide. Şi se duse toţii poporulu fie-care la
casa sa.
" Şi Davidu se intorse să-şi bine-cuventeze casa; şi eşi Micalu, fiica luî Sau l u,
înaintea luî Davidu, şi dise: Câtu de mă
reţii s'a arătaţii astă-dî regele luî Israelu,
• desgolindu-se astă-dî înaintea ochiloru serveloru servilorii seî, cumu se desgolescu ° cei
neruşinaţi! Şi dise Davidu cătră Micalu:
Jucafamu înaintea luî lehova, * care m'a alesii maî mulţii decâtii pre părintele teii,
şi totă casa sa, ca să mă pună conducă
torii preste poporulu luî lehova, presto Israelu; deci voiii juca înaintea luî lehova;
Şi eii me voiii arăta şi maî micii încă, de
câtii astă dată, şi încă şi maî injositu voiii
fi in ochii mei; şi totuşi măriţii voiii fi de
servele, de cari aî vorbiţii. Şi Micalu, fiica
luî Saulu, n'avu nici unu copilii până in
diua morţiî sale.
Dorinţa Im Davidu de a zidi lui lehova unii tem
plu ; respunsttlu luî Dumnedeă cătră d'insulă prin
Natană ; mulţumirea şi rugăciunea sa.

7 O l a foştii, "câudii locui regele in casa sa,
O Şi lehova 'Iii repausase de toţi neamiciî
2 lui de jurii imprejuru, Că dise regele cătră
Natanu, profetulii: fiece! eii locuescii in
6 casă de cedru; "eru chivotulu lui Dumnedeu
3 locuesce in dcovore. Şi Natanu dise regelui:
Toţii ce este ' in anima ta mergi şi fă ! că
lehova este cu tine.
4
Şi a foştii in acea nopte, că se indreptâ
cuventulu luî lehova cătră Natanu, diceudii:
5 Mergi şi di servului meii, luî Davidu: Aşa
dise lehova : f 'Mî vei zidi tu casă, ca să lo8 cuescii iu ea? Că n'amu locuită casa 'din
diiift in care amu scoşii pre fiii luî Israelu
din Egiptu până in diua de astă-dî ; ci âm7 blat'amii in *cortă drepţii locuinţă. Orî-unde
' âmblat'amu intre toţi fiii luî Israelu, cuvântafamti unii cuv^ntu vre unei din seminţiele luî Israelu, cărei 'î ordinamii, să
•> pască poporulii meii Israelu, dicendu: De
8 ce 1 1 ii -ii i i zidiţi casă de cedru? Acumii
deci. aşa veî dice servului meii, luî Davidu :
Aşa dice lehova, Dumncfeutâ oştirilorii: *Luatu-te-amii din staulâ, din urma oilorii, ca
să fii conducătorii preste poporulu meii,
9 preste Israelu; Şi 'fost'amii cu tine, ori
y P». SO, titlu.
> Veri. U, 16.
1 Şam. 19. M.

4«.
d Esod. 86. 1.
& 40. 21.

a Jndc. 9. 4.

i: l Rog. 8. 17,

* 1 Sum. 13. U. ,
t 15. 88.

—
Cbtmtu 7.
a
»
«

1 Cron. 17. 1.
ete.
C*p. • 11.
V<$I Fapt 7.

|

18.
1 Cron. S». 7.

4 !8. *.

j / Ve<U I Rag.
5. 3. & 8. 19.
1 Cron. 22. 8.
& 28. 8.
f l K>v 8. 16.
h Eiod. 40. 18,

unde mergeai, mşi pre toţi neamiciî tei sterpit'amii de d'inaintea ta, şi făcutu-ţi-amu
" nume mare, ca numele celorii mari de pe
pământii. Şi dat'amu llocii poporului meii,
lui Israelu ; " şi plântatu-l'amu, ca să-lu locuescă, şi să nu maî fie neliniscitu, * şi cei
reî să nu-lu maî apese, ca înainte, Şi « din
diua, in care pus'amii judecători preste po
porulu meii Israelu ; pre tine numai " repausatu-te-amu de toţi neamiciî tei. Şi lehova
'ţi spune încă, 'că elu casă 'ţi va zidi. Şi
' de se voru implini dilele tale, şi " vel dormi
lungă părinţii tei, " rădica-voiii ţie urmaşii
după tine, care va eşi din menuntaîele tale,
şi voiu întări regatulu luî. * Acesta va zidi
casă numelui meii, » şi eu intări-voiii scaunulu
impărăţieî sale in eternii. * Eii 'î voiii fi parinte, şi elii 'mî va fi fiiii ; « nedreptăţi de
va face, 'Iii voiu mustra cu toegulii bărbaţiloru şi cu bătăi omenescî ; Dară mila
mea nu se va depărta de la elu, & cumu
s'a depărtata de la Saulu, pre care depărtatu-l'amu de d'inaintea ta. c întemeiată
va fi casa ta şi impărăţia ta in eternii îna
intea ta; tronulu teii intăritii va fi in eternu. Dupre tote aceste cuvinte şi dupre
totă acesta vedere, aşa vorbi Natanu luî
Davidu.
Şi regele Davidu intra, şi se ţinu înaintea luî lehova, şi dise : •* Cine sunt eu,
Domne, lehova? şi ce este casa mea, că
m'aî adusu la atâta? Şi încă acesta pre
puţin u s'a păruţii in ochii tei, Domne, le
hova ! • Şi încă şi casei servului teu aî daţii
făgăduinţă pentru indelungu. •''Purtarea omuluî este acesta, Domne, lehova? Şi ce
să-ţî maî dică Davidu ? Tu » cunoscî pre servulu teii, Domne, lehova! Pentru cuventulii teii şi dupre anima ta făcut'al tote
aceste mari lucruri, ce le-ăl spusii servului
teu. De aceea *mare escî, lehova, Dumnedeule ! ' nimenea nu este ca tine, şi ni
menea nu este Dumnedeu afară de tine,
dupre tote câte amii audiţii cu urechîele
nostre. Că •'cine este ca poporulu teu, ca
Israelu? Poporu unicii pe pământii, pentru
care s'a duşii Dumnedeu, ca să-lii rescumpere sie-şî de poporu, fâcendii lui-şi nume,
şi fâcându pentru eî aceste mari şi înfri
coşate lucruri, in pămentuM teii. înaintea
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* poporului teu, pre care l'al rescumpăratu
din Egiptii, de la poporele şi de la deiî lorii;
24 Şi ' aî pusu poporulu teu Israelu să fie
ţie poporu in eternii ; "» şi tu, lehova, te-ai
25 făcuţii Dumnedeulu lorii. Şi acumii, lehova,
Dumnedeule ! cuventulii, pre care l'aî făgăduitu tu servului teu şi casei sale, indeplinesce-/w in eternii, şi fă in ce chipii aî
'26 disu ! Şi mare să fie numele teii in eternii,
ca să se dică: lehova, Dumnedeulu oştiriloru este Dumnedeu preste Israelu, şi casa
servului teii Davidu să fie întemeiată îna27 intea ta. Că tu, lehova Sabaotu, Duinnedeulu lui Israelu, aî descoperita servuluî
teu, şi aî disu : Casă voiii să-ţî zidescu ;
de aceea a cutezatu servulii teii ca să se
28 roge cătră tine ruga acesta. Şi acumii,
Domne, lehova, tu escî Dumnedeu, şi " cu
vintele tale adeverii sunt, şi aî făgăduiţii
29 bunătăţile aceste sei-vuluî teu. Şi acumii
învoesce şi bine-cuventeză casa servului teu,
ca să fie in eternii înaintea ta ; că tu, Domne,
lehova, aî vorbiţii, şi prin bine-cuventarea
ta casa servuluî teii va fi bine-cuventată
0 in eternii.
Subjugarea Filistenilor ă, a Muabiţiloru, a Sirieniluru şi a EdomiţilorS, ; guvernulft şi diregetoriî luă Dav\d8.

' şi le aduse in lerusalhnu; Şi din Betahii
şi din Berotaî, cetăţi ale luî Hadadezeru,
\ lua regele Davidu aramă multă forte.
Şi Toi, regele Hamatuluî, audindu, că
j Davidu bătu totâ oştea luî Hadadezeru ;
i Trămese Toi pre 'loramu, fiiulii seu, la regele Davidu, ca să-lu întrebe de sănătate,
şi să-lîi bine-cuventeze, că s'a luptatu cu
Hadadezeru, şi l'a bătuţii. Că Toi era iu
certă cu Hadadezeru. Şi in manele luî erau
vase de argintii şi vase de aurii, şi vase
de aramă. Şi pre aceste '" le-a consacrata
Davidu lui lehova, cu argintulu şi cu aurulu
consacraţii din prădele tuturoru poporeloru,
ce le-a subjugaţii: Din Siria, şi din Moabii,
şi de la fiii luî Ammonu, şi de la Filisteni,
şi de la Amalekiţî, si din prada luî Hada
dezeru, fiîulu luî Rehobu, regele din Toba.
Şi Davidu 'fi tăcu nume, cândii s'a inturn atu de a bătuţii din Sirienî ca la n optuspre-dece miî [de 6me.nl in ° Valea Sărată.
Şi a pusu elu garnisone in Edomii; in totu
Edoinulu a pusu elu garnisone; şi 'toţi Edomiţiî se făcură servi luî Davidu. » Şi ajuta lehova luî Davidu orî-unde mergea.
Şi Davidu domnîa preste toţii Israelulii, şi
făcea judecată şi dreptate la toţii poporulu
seu. T Şi loabii, fiîulu Ţeruieî, era preste armată, şi * losafatu, fiîulu luî Ahilubu, era
cancelaria ; Şi 'Zadoku, nîulu luî Ahitubu, şi
Ahimelechii, fiiulii luî Abiataru, erau preutî;
şi Seraia era scriitorii!; "Şi Benaia, fiîulu
luî Ehoiada, era preste " Creţi şi Pletî ; şi im
luî Davidu eraii gubernătorî.

8°r\UPĂ aceea bătu Davidu pre Filisteni,
JLJ şi-î supuse pre eî; şi Davidu lua MeteguAmtna (capitala) din mâna Filisteniloru.
2
Şi b elu bătu pre Moabu, şi-j mesurâ cu
frânghia, punendu-i pe pămentri. Şi mesurâ
elu duoe frânghii pentru cei de omorîtu,
şi o frânghia plină pentru ceî de trăiţii. Şi j
ofa c se făcură Moabiţiî servi aî luî Davidu,
ţi d aduseră daruri.
3
Şi Davidu bătu pre Hadadezerii, fiîulu
luî Rehobu, regele di» ' Toba, cândii mergea j
elu să redobendescă f hotarele sale dinspre
4 riulu Eufratii. Şi-i lua Davidu o mie şi
şepte sute călăreţi, şi duoe-decî mii de 6menî pedestri. Şi Davidu ' tăîâ vinele caUoru de trăsuri, reţiuendu din eî pentru o
5 sută de care. * Şi veniră Sirienii de la Damascu lui Hadadezeru, regele din Toba, in l
ajutora; şi Davidu ucise din Sirieni duoe- ;
6 deci şi duoe miî de omeni. Şi după aceea i
puse Davidu garnisone m Siria Damascului;
şi Sirienii ' se făcură servi luî Davidu, ţi-l
aduseră daruri, i Şi ajuta lehova pre Davidu
1 orî-unde se ducea. Şi Davidu lua * scuturile
de aurii, cari erau la servii luî Hadadezeru,
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Bunetatea lui Davidti cătră fiiiilti lui Janatunil.

S~"I dise Davidu: Mai este cine-va care să 9
fie remasii din casa luî Saulu? că voia
a face milă aceluia pentru Ionatanii. Şi din 2
casa lui Saulii era unii servii, alu cărui nume
era 6Ţiba; şi-lu chîămară pre elii la Davidu;
şi regele ţlise cătră elu : Tu excl Ţiba ? Şi
elu respunse: Eii, servulii teii, sunt acela. Şi 3
dise regele: Maî este cine-va din casa luî
Saulii? ca să făcu "mila luî Dumnedeu cu
elu. Şi dise Ţiba câtră rege : Maî este unu
fiiu alu lui Ionatanii, "* ologu de aminduoă
piciorele. Şi dise regele cătră elii: Unde 4
este elu? Şi Ţiba respunse regelui: Ecc6,
elu este in casa lui ' Machiru, fiîulu luî Ammielii din Lodebarii. Şi trămese regele 6
Davidu, şi l'a luaţii pre elu din casa luî
Machiru, fiîulu lui Ammielu, din Lodebarii.
Şi venindu Mefiboşetu, fiiulii luî lona- 6
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2 SAMUELt.

tanu, fiiulu luî Saulii, la Davidu, elii cădu
pe faţa sa, şi se prosternu lui. Şi Davidu
dise: Mefiboşetu! Şi elii respunse: fiece
servulu teu ! Şi-î dise Davidu : Nu te teme;
•^câ voiu face milă cu tine pentru Ionatanii,
părintele teii, şi-ţî voiu întorce tote ţerânele
lui Saulii, părintele teii ; şi tu vei mânca
pururea pane la mesa mea. Şi elii se pro
sternu, şi dise: Ce sunt eu, servulii teu, de
cauţi la «unii câne morţii asemene mie?
Şi chîămându regele pre Ţiba, servulu
luî Saulii, dise cătră elii : h Tote câte aii foştii
ale luî Saulu şi ale intregeî sale case, le
daii fiîuluî domnului teii. Şi-î veî lucra
pămentulu, tu şi fiii tei şi servii teî, şi veî
aduce fiîuluî domnuluî teu pânea, ca să o
mănânce; erii Mefiboşetu, fiîulu domnuluî
teu, ' va mânca pururea pane la mesa mea.
Si Ţiba avea J cincî-spre-^ece fii şi duoe$ecî de servî. Şi dise Ţiba regelui: Dupre
tote câte a ordinatu domnulu meii, regele,
servului şeii, aşa va face servulu teii. Şi
Mefiboşetu, tfise Davidu, să mânânce la mesa
mea ca unulu din fiii regelui. Şi Mefiboşetu
avea unii fiiii micii, * alu cărui nume era
Mica: şi toţî câţî şedeau in casa luî Ţiba
erau servî lui Mefiboşetu. Şi Mefiboşetu
locui in lerusalimu, ' şi mânca pururea la
mesa regelui. Şi m era ologii de amîndiioe
picîorele.
Insulta regelui din Ammonu; Ammoniţn ţi Sirienii bătuţi.

10 Ol fost'a după aceea, că muri ° regele fiil^ lorii luî Ammonu, şi fiîulu seu Hanunu
1 domni in loculii seu. Şi dise Davidu: Voiu
face milă cu Hauunii, fiîulu luî Nahaşîi,
cumii a făcuţii milă cu mine părintele şeii.
Şi Davidu trămese să-lu mângăîe prin servii
seî pentru părintele seu. Şi servii luî Da
vidu veniră in pămentulu fiilorii lui Am3 monu; Şi diseră mai marii fiilorii luî Am
monu cătră Hanunu, doranulu lorii: Aii so
coti tu, că Davidu, pentru ca să onoreze pre
părintele teii a trămesu mângăiătorî cătră
tine? Au Davidu n'a trămesu pre servii seî
la tine, ca să cerceteze cetatea, să o isco4 descă şi să o surpe? Atuncea Hanunu lua
pre servii luî Davidu, şi li rase barba lorii
pe jumătate, şi tăia vestmintele lorii pe ju
mătate *până la şedutulii lorii, şi li dădu
5 drumulii. Şi spunendu-se acestea luî Davidu,
trămese elii întru intimpinarea lorii; că băr
baţii eraii ruşinaţi forte; şi regele dise:
Rămâneţi in lerichonii, până vi vorii cresce
barbele, şi atuncea ve veţi intorce.
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Şi vedendii fiii luî Ammonu, • că aii că- 6
dutu in urîcîune la Davidu, trămeseră fiii
luî Ammonu, şi aii tocmiţii pre d Sirienii de la
Betii-Rehobu, şi pre Sirienii de la Toba, diioedecî mii de bărbaţi pedestri; şi pre regele
din Maaca cu o mie bărbaţi, şi pre băr
baţii din Tobii, duoe-spre-dece mii. Şi au- 7
<^indii Davidu acestea, trămese pre loabu,
şi cu elii totă oştea • celoru viteşî. Şi eşiră 8
fiii luî Ammonu, şi se ronduiră de bătaîă la intrarea portei; şi f Sirienii din Toba
şi din Rehobii şi bărbaţii din Tobii şi din
Maaca se ronduiră deosebi pe câmpii. Şi 9
vedendii loabu, că intocmitii era resbelulu,
ca să-lii apuce din faţă şi din dosii, ales'a
elu din toţî aleşii luî Israelii, şi se rondui asupra Sirieniloru. Şi remasulii poporului 'Iu 10
dădu supţii mâna luî Abişaî, fratele seu,
şi-Zw rondui asupra fiilorii luî Ammonu; Şi 11
dise: De vorii fi Sirienii mai târî decâtu
mine, veî fi mie spre ajutorii; eru de vorii
fi fiii luî Ammonu mai tari decâtii tine, voiu
merge eu in ajutorulii teu: "Fii tare, şi să 12
ne h imbărbătămii pentru poporulu nostru şi
pentru cetăţile Dumnedeuluî nostru, şi ' leliova să facă ce va fi bine in ochii lui !
Şi loabu se apropia cu poporulu ce era 13
cu elii la luptă asupra Sirieniloru; şi fugit'aii Sirienii de d'inaintea luî. Şi veţlendu 1 4
fiii luî Ammonu, că Sirienii fugiau, fugiră
şi eî de d'inaintea luî Abişaî, şi intrară iu
cetate. Şi loabii, inturnându-se de la fiii luî
Ammonu, intra in lerusalimu.
Şi Sirienii vedendu-se bătuţi de Israelii, 1 5
se adunară la unii locii. Şi Hadadezerii 16
trămese, şi aduse şi pre Sirienii de d'incolo
de rîii, şi veniră eî la Helamii; şi Şobachii,
mai marele osteî luî Hadadezeru, in fruntea
lorii. Şi spunfindu-se aceste luî Davidu, a- 17
duna elii totu Isiaelul», trecu preste lordanii, şi ajunse la Helamii. Şi Sirienii se
ronduiră asupra luî Davidu, şi se bătură
cu elii. Şi fugiră Sirienii de d'inaintea luî 18
Israelii, şi frânse Davidu şepte sute de care
de ale Sirieniloru şi patru-decî mii de J că
lăreţi; şi pre Şobachii, maî marele osteî
lorii, 'Iii lovi, şi elii muri acolo. Şi ve- 19
dendu-se toţi regii, servii luî Hadadezeru,
bătuţi de Israelii, făcură pace cu Israelii,
şi-î * se supuseră. Şi aşa se temură Sirienii
a maî ajuta pre fiii luî Ammonu.
Davidu comite adulterin cu Batu-Şeba, şi face
să se ucidă Uria, bărbatulă eî.
SI împlinindu-se anulii, pe timpulu cându H
esu regii la resbelu, " trâmes'a Davidu
pre loabii, servii seî şi toţii Israehilu ; şi
17. 8.
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CAP. 11, 12.
copleşiră pre fiii luî Ammouu, şi impresurară Rabba. Eru Davidii remase la lerusaliinu.
2
Şi a foştii de cătră seră, că Davidu. sculându-se de pe soinuu, b şi preâmblându-se
pe acoperinientulu casei doinuescî, ' vădu de
pe acoperimentu o femeă scăldându-se ; şi
3 femea era la vedere fruniosă forte. Şi Da
vidu trămeţendu să cerceteze de femeă,
'i se dise : Au nu este ea Batu-Şeba, fiica luî
4 Eliamu, femea d luî Uria, Heteulu? Şi Da
vidu trâmese omeni, şi o aduse. Şi ea veni
la d'însulu, şi ' elu se culca cu ea; şi ea
f curăţindu-se de necurăţenia eî, se intorse
5 la casa eî. Şi femea concepu, şi trămese,
şi spuse acesta luî Davidu, şi ţlise: Sunt
6 grea. Şi trâmese Davidu la loabu, <J,icendu :
Trămete-mî pre Uria, Heteulu ! Şi loabu tră
mese pre Uria la Davidu.
7
Şi venindu Uria la d'însulu, VM întreba,
Davidu, cumu stă loabu, şi numi stă oştea,
8 si cumii stă resbelulu. Şi dise Davidu luî
Uria: D u-te j osii in casa ta, şi • spală picîorele tale! Şi eşi Uria din casa regelui, şi-lii
9 urmară daruri, bucate de la rege. Şi Uria
se culca la porta casei regelui cu toţi servii
domnului seu; dară nu s'a pogorîtu a casă.
10 Şi se spuse luî Davidu, dicendii: Uria nu
s'a pogorîtu a casă. Şi Davidu dise lui Uria :
Au nu vini tu de la drumu, de ce nu te
11 pogor! a casă-ţî? Şi dise Uria luî Davidu :
Cându * chivotulu şi Israelu şi Iuda locuescu
in corturi, şi ' domnulu meu loabu, şi servii
domnului meu, sunt tăbărâţi in câmpii, duceme-voiu ore a-casă, să mânâncu, să beu, şi
să me culcu cu femea mea? Viu escî, şi
viu este sufletulu teu! eu acestu lucru nu-lu
12 voiu face! Şi dise Davidu luî Uria: Maî
remâî şi astă-dî aicea, şi mâne 'ţi voiu da
drumului Deci rămase Uria la Ierusalimu
13 in diua aceea şi cea-1-altă. Şi Davidu 'Iii
chîămâ să mănânce şi să bee cu elu; şi-lii
j ameţi. Şi elu eşi sera afară să se culce pe
patulu seu * cu servii domnului seu; dară nu
se pogorî a casă.
14
Şi a duoa di ' scrise Davidu scrisore luî
15 loabu, şi o trămese prii» Uria. Şi scrise
elu aşa in scrisore: Puneţi pre Uria la loculu celu mai greii alu luptei, şi trageţi-vă de
d'inapoîa luî, ca să m fie loviţii, şi să moră.
16
Şi după ce loabu vedu de aprope ce
tatea, puse elu pre Uria la loculu, unde
17 scia că sunt bărbaţi mai tari. Şi bărbaţii
cetăţeî eşiră afară, şi se luptară cu loabu ;
şi cădură din poporii, din servii luî Davidu ;
şi muri şi Uria, Heteulu.
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Şi trămese loabu, şi spuse luî Davidu
totâ urmarea luptei. Şi ordina trâmesulul,
dicendu: După ce vei fi stârşitu de spusu
regelui totă urmarea luptei, De se va mânia
regele, şi-ţî va dice: De ce v'aţî apropiaţii
de cetate să o bateţi; au n'aţî sciutu voi,
că ve voru săgeta de pe zidii? Cine a ucisu
pre " Abimelechii, fiîulu lui " lerubbeşetu?
Au nu o femeă arunca o bucată de petră de
moră de pe zidu, şi elu muri la Tebeţu?
de ce v'aţî apropiaţii de /idu ? Atuncea di:
A muritu şi servulîi teu Uria, Heteulu.
Şi porni trămesulu, şi sosi, şi spuse luî
Davidu tote, pentru cari l'a trăinesu loabu.
Şi trămesulu dise luî Davidu: Fost'au eî
mal târî decâtu noi, şi aii eşitii iu câiapu
asupra nostră, şi noi mers'amii asupra lorii,
până la porta cetăţeî; Şi arcaşii săgetară
de pe zidu asupra serviloru tei, şi muriră
câţî-va din servii regelui, şi muri şi servulu
teu Uria, Heteulu. Şi dise Davidu cătră
trămesu: Aşa să spuuî luî loabu: Nu fie rea
in ocbiî tei acesta; aşa curmă sabia câudii
pre unulu, cându pre altulu; intăresce resbe
lulu asupra cetăţeî, şi o surpă; şi aşa imbărbăteză-lu!
Şi audindii femea luî Uria, că Uria, barbatulu eî, a muritu, jăli după bărbatulu eî.
Şi după ce trecu jalea, trămese Davidu la
ea, şi o lua in casa sa; şi ea pfu femea luî,
şi-î născu unu fiu.

18
19
'20
21

22
23
24
25

26
27

Dumnezeu mustră pre Davidii prin Natanli :
nascerea luî Solomonii.

INSE ceea ce făcu Davidu fu rău in ochii
luî lehova. Şi lebova trămese pre Natanu la Davidu. Şi ° venindu elu cătră d'în
sulu, * dise : Diioî omeni erau intr'o cetate,
unulu bogaţii şi cela-1-altii săracii. Bogatulii avea oi şi boi mulţi forte , Eru sarăculu nu avea nimicii, afară numai o mieluşă,
pre care a cumpărat'o, şi a hrănit'o; şi ea
crescu cu elu şi cu copii seî la unii locu,
mânca din bucata, luî, şi bea din paharulu
luî, şi dormîa la sînulii seu, şi-î era ca o
fiică. Şi veni unu călătorii la celu bogaţii;
şi elu nu se îndura să îee din oile sale şi
din boii seî, ca să ospeteze pre călătorulu
ce trăsese la elu, şi lua oea celui săracii,
şi pregăti bărbatului ce trăsese la elu.
Şi se aprinse forte mânia luî Davidu
asupra bărbatului aceluia ; şi elu dise luî
Natanii : Viii este lehova ! muri-va celu ce a
făcuţii acesta ; Şi oea să o intorcă c impătritu, pentru-că a făcuţii acesta, şi pentru-că
n'a avuţii milă.
21. 8, U.
m Cap. 12. 9.
n Jude. 9. 53.
o Jude. 6. 32.

p Cap. 12. 9.

O&jntlu ÎS.
a Pi. 51, titlu.

i Vedf cap. 14.
5, etc.
lReg.20.35—
41.
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Şi dise Natanu lui Davidu: Acelu băr d'inainte, şi mânca. Şi diseră servil Iu! 21
baţii tu escîl Aşa dice lehova, Dumnedeulii cătră d'însulu: Ce este acesta ce faci? pen
lui Israelu: Eu te-amu <*unsu rege preste tru pruncii, pe cândii trăia, tu aî postitu,
Israelu, şi te-amu scăpaţii din mâna luî şi aî plânsu; şi acumu, cândii prunculu a
Saulu ; Şi ţî-amu datu ţie casa domnului muritu, "te scoli şi mânâncî pane? Şi elu 22
teu, şi femeele domnuluî teu in sînulîi teu, dise : Cândii trăi prunculu, postit'amu şi
şi ţî-amu daţii ţie casa luî Israelu şi a luî amu plânsu; rcăgândiamu: Cine scie, pote
Iuda ; şi de arii fi. fostă acesta pre puţinii, lehova se va îndura de mine, ca să lase
aşi fi adaosu altele la aceste. ' De ce dară prunculu in vieţă. Dară acumii, cândii a 23
aî f despreţuitu cuventulu luî lehova, şi aî muritu, de ce să postescu? Ore pute-voiii
făcuţii ce e rău in ochii şei? «Pre Uria, a-lu mai întorce? Eu duce-me-voiu la elu,
Heteulu, de sabia l'aî omorîtii; pre femea j dară ' elu nu va veni la mine.
luî aî luat'o ţie de femeă, şi pre d'îiisulu
Şi mângăîâ Davidii pre Batu-Şeba, fe- 24
l'aî ucişii cu sabia fiiloru luî Ammo'iu. . Şi mea sa, şi intra la ea, şi se culca cu ea.
acumu * sabia nu se va depărta de casa ta j Şi ' ea născu unu fiîu, şi " elu chîămâ numele
in eternii : pentru-eă pre mine m'aî despre j seu Solomonu. Şi pre acesta lehova 'Iu
ţuitu, şi femea luî Uria, Heteulu, aî luat'o îubi. Şi elu trămese prin Natanu, profe- 25
ţie de femeă. Aşa dice lehova: Ecce! din tulii, şi acesta chîămâ numele seu ledidia,
casa ta redica-voiu asupra ta nenorocire; pentru lehova.
1 lua-voiu femeele tale de d'inaintea ochiEatibeî, şi suppwnerea Amloru teî, şi apropeluî teii le voiu da ; şi elu Impresurarea ?t luarea
moniţiloră.
se va culca cu femeele tale in faţa soreluî
Şi " loabii bătu * Rabba a fiiiloru luî Am- 26
acestuîa; Căci tu pe ascunşii aî făcuţii ace'sta; •>' dară eu voiii face acestu lucru in monu, şi lua cetatea domnescă. Şi loabii 27
trămese omeni la Davidu, să dică: Bătufaţa a toţii Israelulii şi in faţa soreluî.
*Şidise Davidu luî Natanu: 'Păcătuit'arau t'ainii Rabba, şi luat'amu cetatea apelorii.
luî lehova. Şi Natanu dise luî Davidu: Şi acumu strînge rămăşiţa poporului, tăbe- 28
Şi lehova mertă-ţî păcatulu teu; tu nu veî reşce asupra cetăţeî, şi o îe tu, ca să nu leii
muri. Era, pentru-că prin fapta acesta a eii cetatea, şi să se chîăme numele eî dupre
intărîtatu n spre hulă pre neamicii luî le numele meu. Şi strîuse Davidu toţii poporulu, 29
hova, de aceea fiîulu teu, ce ţi s'a născuţii, şi merse la Rabba, şi o bătu şi o lua. y Şi 30
va muri. Şi s'a duşii Natanu la casa sa. elu lua corona regelui Ammoniţiloru de pe
Şi lehova lovi prunculu, pre care femea j capulu luî, a cărei greutate era unu talentu de
lui Uria 'Iii născu luî Davidu, de se im- auru cu petre preţiose : şi se puse pe capulu
bolnăvi forte. Şi ruga Davidu pre Dum- luî Davidu; şi scose elu din cetate prădî
nedeu pentru pruncii, şi Davidu posti, şi intra i multe forte. Şi pre poporulu din ea 'Iii scose, 31
şi ° şedu la pămentu totă noptea. Şi bătrânii j şi-W trecu prin ferestre, şi prin suluri de
casei sale se sculară, fi veniră la elu, ca ferii, şi prin topore de ferii, şi-î puse in
să-lu rădice de la pămentu; dară elu nu cuptorele căramideloru. Aşa făcu elu tuvoi; şi nici mânca pane cu eî. Şi in diiia turorii cetăţiloru fiiloru luî Arnmonu. Aa şeptea muri prunculu. Şi se temură ser- tuncea se iutorse Davidu şi toţii poporukl
viî luî Davidu de a-i spune că prunculu a înapoi, la Ierusalimu.
muritii; că diseră eî: Ecce! că încă trăpre soră-sa: Absalomu omdră
inclu prunculu, vorbitu-i-amu. şi elu u'a a- Amnonă umilesce pre
Amnonu.
scultatu vocea nostră; câtu nu-lu vomii
mâhni încă, de-î vomii spune acumu : Prun- DUPĂ aceea " Absalomu, fiîulu luî Davidu, 13
culu a muritu? firii vădendii Davidu, că
aveiidii o soră frumosă, care se chîămâ
servil luî şoptîau, inţeles'a Davidu, că prun 6Tamaru, o îubi pre ea Amnonu, fiîulu luî
culu a inuritii. Deci Davidu dise servilorii Davidu. Şi acesta patimă atâta chinui pre 2
seî: Aşa e, că prunculu a muritu? Şi eî Amnonu, că bob: după Tamarii, soră-sa.
diseră : A muritu ! Atuncea se scula Da Ca fecîoră era, şi luî Amnonu preste pu
vidu de la pămentu, şi se spăla, şi se p unse, tinţă se părea a-î face ce-va. Dară Am- 3
şi-?î schimba vestmintele sale, şi merse in nouu avea unu amicii, alu cărui nume era
casa luî lehova, şi se (/ iuchinâ. Şi intrându lonadabii, c fiîulu luî Şimea, fratele luî Da
in casa sa, ceru de mâncare; şi-î puseră vidu ; şi lonadabu era bărbaţii iscusită forte.
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•i Si ţtose elii luî Amnonu: Fiii alu regelui,
de ce din di in di atâta te usucî? Vei
spune mie durerea ta? Şi dise Amnonu cătră
elu : lubescu pre Tamaru, sora luî Absalomu,
5 fratele meu. Şi-î dise louadabu: Culcă-te
in patulu teu, şi prefă-te bolnavii: şi cându
va veni părintele teii să te vedă, să-î ţlicî:
Să vină, rogu-te, Tamaru, soră-rnea, să-mi
dee de mâncare, şi să gătescă mâncarea
înaintea ochiloru mei, ca eu să o vedu şi
6 să mâuâncu din mâna e'i. Amnouu deci
se culca, şi se prefăcu bolnavii ; şi veniudu regele sâ-lu ve$â, dise Amnonil re
gelui: Să vina Tamaru, soră-mea, şi să-mî
d gătescă duoe turte înaintea ochiloru meî, şi
să mâuâncu eu din mâna eî.
7
Şi trămese Davidu după Tamaru in casă,
şi dise: Să mergi in casă la Amnonu, fra8 tele teii, şi să-î gătescî de mâncare. Şi
aşa Tamaru merse iu casă la Amnonu, fra
tele eî, care era culcaţii. Şi ea lua aluatu,
Yw frămentâ, şi găti turte înaintea ochi
se loru luî, şi le-a fertu. Şi ea lua tigaia, şi
o resturnâ înaintea ochiloru luî; dară elu
nu voi să mănânce; şi Amnonu ţlise: ' Să
esă de la mine totu omulu ! Deci eşit'a de
10 la elu totu omulu. Şi Amnonu dise Tamareî: Adă-/nî mâncarea in cămară, şi
voiu mânca din mâna ta. Şi lua Tamarii
turtele, ce le făcuse, şi le aduse luî Am
il nonu, fratele eî, in cămară; Şi dându-t
să mănânce, elu se •''apuca de ea, şi-î dise:
12 Vino, culcă-te lungă mine, sora-mea ! Eru
ea 'î dise: Nu, fratele meu! nu me umili,
că 9 nu se face aşa in Israelii ; nu fă acesta
13 * faptă ruşinosă. Că unde voiu duce ruşinea
mea? şi tu vei trece de nebunii intru Is
raelu. Şi acumu, rogu-te, vorbesce cu re
gele, ' că elu nu me va opri pentru tine.
14 Inse elu nu voi să asculte de vocea eî: ci
o birui, şi o J umili, culcându-se cu ea.
16
Atuncea o urî Amnonu cu o ură mare
forte; încâtu ura, cu care o urî, fu mai
mare de câtu iubirea cu care o iubise. Şi
Amnonu dise cătră d'însa; Scolă-te, du-te!
16 Şi ea 'î dise: de ce trebă? a me respinge aşa
mai mare reu este de câtii reulu ânteiu ce
mî-aî făcuţii. Dară elu nu voi să o asculte.
17 Şi elu chîămâ pre servulu seu, ce-lu servîa,
şi dise: Alung'o pre ea de la mine, şi in18 chide uşa după d'iusa! Şi ea purta * ro
chia pestriţă; că cu asemenea vestminte
eraii imbrăcate fiicele regeluî, cart erau
fecîore: şi servulu alungând'o, închise uşa
după ea.
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Şi Tamaru luanda ' cenuşă, o puse pe
capulu eî; şi rochia cea pestriţă, cu care
era îmbrăcată, o ruinpse; şi mpuse mâna pe
capulu eî, merse şi striga. Atuncea dise
cătră ea Absalomu, fratele eî : Au doră Am
nonu, fratele teu, âmblat'a cu tine? Ci acumu, sora men, taci, că elii este fratele teii,
nu lua la animă acesta. Şi Tamaru reuiase
nemângăîată in casa luî Absalomu, fratele eî.
Şi audindu regele Davidu tote acestea,
se mânia forte. Dară Absalomu nu vorbîa
cu Amnonu fratele seu " nici de reu nici de
biue; ca Absalomu "urî pre Amnonu, că elu
umilise pre TamarQ, sora sa. Şi fost'a după
duoî ani de dile, că Absalomu » avendu tun
derea oilorii la Baalu-Hazorii, ce este lungă
Efraimu, chîâmâ Absalomu pre toţi fiii re
geluî. Şi Absalomu merse la rege, şi dise :
Ecce, rogu-te, servulu teu face acumu tun
derea oiloru; de aru bine-voi şi regele şi
servii seî să vină la servulu seu. Şi regele dise luî Absalomu: Nu, fiîulii meu,
nu vomu merge noi toţi, ca să nu-ţî fimu
povoră ; şi elii maî stătu de d'însulu ; dară
Davidu nu voi să mergă, ci-lu bine-cuventâ.
Şi dise Absalomu: Dacă nu, lasă macaru pre
Amnonu, fratele meu, să mergă cu noi. Şi
regele ţlise cătră elu: De ce să mergă elu
cu tine? Şi Absalomu eră-ţi stătu de d'insulu; şi elu lăsa pre Amnonu să mergă cu
elii, precumu şi pre toţi fiii regeluî.
Si ordina Absalomu serviloru şei,
cendu : Vedeţi, dacă « se va veseli anima Iul
Amnonu de viiiu, şi eii vî voiu dice: Lo
viţi pre Amuonu ! atuncea loviţi-lu ; nu ve
temeţi; aii doră nu eii vî ordin u? fiţi tari
şi îmbărbăţaţi-ve ! Şi servii luî Absalomu
făcură luî Amnonu, precumu ordina loru
Absalomu. Atuncea toţi fiii regeluî se scu
lară, şi incălecară fie-care pe catârulu şeii,
şi fugiră.
Şi fost'a că eî încă fiindu pe drumu, scire
veni cătră Davidu, dicendu : Ucis'a Ab
salomu pre toţi fiii regeluî, şi n'a remasu
nici umilii din eî. Deci se scula regele,
şi-şî Tumpse vestmintele, şi se ' culca pe păi ne ii i ii. şi toţi servii seî statură imprejurulu
lui cu vestmintele loru rumpte. Şi respunse
' lonadabu, fiîulu luî Siinea, fratele luî Da
vidu, şi ţlise: Să nu ţlică domnulu meu, că
pre toţi copiiî, liiî regeluî, î-au omorîtu!
că Amnonu singurii e morţii. Că cuoiu
mi-& disu Absalomu, hotărîtu, era acesta din
acea di, cându elu umili pre Tamaru, soră-sa.
Şi acumu " să nu pună domnulu meu regele
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pe anima sa lucrulii acesta, dicendu: Toţi
fiii regelui au muritu; că numai Amnonu
singurii a muritu. " Şi Absalorau fugi.
Şi redicâudu-şî ochii servulu, ce era de
strajă, şi uitâmlu-se, ecce mulţii poporii venindu pe drumulu de dinapoîa lui, din partea
muntelui! Şi dise lonadabu regelui: fiece, fiii
regelui vinii ! cumu a spusu servulu teu, aşa
este. Şi fost'a, că elu abie sfârşindii de vor
biţii, ecce, fiii regelui vcnîau, şi au rădicaţii
vocea lorii, şi plângeau. Şi regele cbiaru şi
toţi servii lui plângeau cu bocetu mare torte.
Şi Absalomu fugi, şi se duse la x Talmaî,
tiîulu lui Ammihudu, regele Gheşurului. Şi
Davidu jălîa după tiîulu seu in tote filele.
AbsaloinU fttgindu la Gheşură, este rechîămutu
la Ierusalimu.

38
firii Absalomu fugi, şi se duse la " Ghe39 şurii, şi rămase acolo trei ani. Şi pre Da
vidu cuprinsu-l'a dorulu sa mergă la Ab
salomu; c& se * mângăîase de mortea lui
Amnonu.
14 Ol cunoscendu loabîi, fiîulu Ţeruieî, că
k^ anima regelui w intdrse ° spre Absalomu ;
2 Trâmese loabu la * Tekoa, şi aduse de acolo
o femeă mţeleptă, şi dise cătră ea: Fâ-te
că plângi, şi c îmbracă vestminte de jale, şi
nu te unge cu oleiu, ci fii ca o femeâ, care
3 de multe dile plânge după morţii. Şi intră
la rege, şi vorbesce cătrâ elu dupre cuventulu acesta. Şi d a pusu loabii cuvintele in
gura eî.
4
Şi vorbi femea din Tekoa cătră rege, şi
' cădu cu faţa la pământii, şi se prosterna, şi
5 dise: f Ajută-wî, rege! Şi regele dise cătră
ea: Ce este ţie? Şi ea respunse: Cu ade
vărata, "femeâ văduvă sunt, şi bărbatulu meii
6 a muritu. Şi serva ta avea diioî fii, şi s'aii
certatu amîndiioî la câmpii; şi nu era cine
să-î despartă; şi a loviţii umilii pre celii7 1-altu, şi l'a ucişii. Şi eccă, * se scolă toţii
nemulu in contra servei tale, şi dice: Dă-ni
pre celii ce a ucişii pre fratele seu, ca să-lîi
omorîmu pentru vieţa fratelui seu, pre care
l'a ucişii; şi vomii perde şi pre moscenitorii! Aşa eî voru să stingă cărbunele apriusii, care mî-a tnal rămaşii, ca să nu
lase bărbatului meu nici nume nici remă8 sită pe faţa pămentuluî. Şi dise regele
cătră femeă: Mergi la casa ta, şi eii voiii
ordina pentru tine.
9
Şi dise femea din Tekoa cătră rege:
' Asupra mea, domnulu meii rege, să jie vina,
şi asupra casei părintelui meii ; i dară regele
» Vers 88.
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y Cap.14. 23,32.
& 15. R.
« Fac. 38. li.
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şi scaunulu seu să fie nevinovata. Şi dise
regele : Pre celu ce va vorbi asupra ta, adă-lu
mie, şi elu nu te va mai atinge. Şi ea
dise : Aducă-şî aminte regele de lehova,
Dumuedeulu teu, ţi să nu suferi ca * resbunătorulu de sânge să adaugă a mai face
perderî, şi să nu sterpescă pre fiiulu meii.
Şi dise elii: ' Viu este lehova! nici unu firii
de perii alu fiîului teii nu va cade pe pămentu.
Atuncea dise femea: Rogu-te, ca serva
ta unii cuventu sa vorbescă cătră domnulu
meii regele. Şi elii dise: Vorbesce. Şi dise
femea: Pentru ce dară unii lucru ca acesta ai
gândiţii iu contra m poporului lui Dumnedeu?
Că dicendu aceste regele, nu se judecă ore
elu însufi vinovaţii, de 6re-ce regele nu lasă
să se iutorcă " gonitulu seu? Că noi ° murimu,
şi siintenfi ca apă versată pe pămeiitu, ce
nu se mai strînge. Dumnedeii nu îea vieţa,
ci * născocesce medîloce, ca celu gonitii să
nu remână gonitii de la d'însulu. Şi acumu
de amu veniţii să spunii acestu cuventu
regelui, domnulu meu, e»te că poporulu m'a
înspăimeutatii ; şi serva ta dise : Voiii vorbi
acumu cătră rege ; pote va indeplini regele
dupre cererea servei sale. Căci dacă regele ascultă pre serva sa, ca s'o scape din
mâna aceluia, care caută să mă perdă pre
mine şi pre nîulii meii impreună din moscenirea lui Dumnedeu, Apoi dis'a in sine
serva ta: Cuventulii regelui, domnulu meu,
ni va aduce repausu ; că 7 ca şi unu ângeru
alu lui Dumnedeu, aşa este regele, domnulu
meu, ca să deosebescă binele şi reulu. Deci
lehova, Dumnedeulii teii, să fie cu tine!
Atuncea regele respuuse, şi dise femeei:
Să nu ascundî cătră mine cuvântulii, de
care te voiii iutreba. Şi femea dise: Rogu-mă, sa vorbescă domnulu meu, regele.
Şi dise regele: Au mâna lui loabu nu este
cu tine in tote aceste? Şi femea respunse,
şi dise: Viu e sufletulu teu, domnulu meu,
rege! Nirnene nu se pote abate nici in drepta,
nici in stingă in tote câte vorbesce dom
nulu meu, regele; că servulu teu loabii, elu
mi-a ordinatu, şi '' elii a pusii in gura servei
tale tote aceste cuvinte. Şi pentru ca să
schimbe privirea lucrului, pentru aceea ser
vulu teu loabii a făcută acesta. Şi domnulu
meu este. inţeleptu, * ca inţelepcîunea unui
ângeru alu lui Dumnedeu, şi cunosce tote,
câte se făcu in ţeră.
Şi dise regele lui loabii: fiece, tu ai făcutii acesta; deci mergi şi adă înapoi pre
i Fac. 27. 13.
1 Şam. 2S. 24.
Mat. 27. 23.
j Uap 3. 28, 2Sl.
1 Rog. 2. 33.

k Num. 35. 19.
f 1 Snm. U. 45.
Fapt. 87. .14.
m Jude. 20. 2.
îl Cap.13. 37, 38.

o TOT 31. 15.
Ebr 9. 27.
l> Num. 35. 15,
2.% 28.
q Vor» 20.
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14
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16

17

18

19

20

21

Cap 19. 17.
r Vers 3.
t fân 17.
Cap. 19. 27.
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CAP. 14, 15.
22 tenerulii Absalomu! Şi loabu cădu preste
faţa sa la pământii, şi se prosternu, şi mul
ţumi regelui; şi loabu dise: Astă-dî a cu
noscuţii servulu teu, ca amii aflaţii charii
iu ochii teî, domnulu meii, rege ! că regele
23 a îndepliniţii cererea servului teii. Şi loabii
se scula, şi * merse la Gheşurii, şi aduse pre
24 Absalomii la lerusalimii. Şi regele disc:
Intorcă-se la casa sa; şi faţa "mea să nu
vedă. Şi se'utorse Absalomu la casa sa;
dară faţa regelui nu o vedu.
25
Şi iu totu Israelulii uu era bărbaţii fru
moşii ca Absalomu. Era de lăudaţii forte.
" De la talpa piciorului seu şi până in cre26 scetulii seu nu era greşii iu elu. Şi cândii 'şi
tundea capulu, (că se întâmpla din anii in
anii, să-Jw tundă, căci 'î era greii, de aceea 'Iu
tundea), de trăgea perulu capului seu duoe
27 sute de sicii, dupre mesura regelui. Şi * se
născură lui Absalomu trei fii şi o fiică, alu
cărei nume era Tamaru: era femeă frumosă
la privire.
28
Şi locui Absalomu diioî ani de dile in
29 lerusalimii, şi » faţa regelui nu o vedu. Şi
trăinese Absalomu după loabii, spre a-lu
trămete la rege; dară acesta nu voi să
vină la d'însulu ; şi trămeţendîi a duoa oră,
30 elu toţii nu voi să vină. Atuucea dise servilorii şei: Vedeţi ogorulu lui loabu celu
d'alăturea cu mine, şi pe care are ordu!
mergeţi şi aprindeţi-lu cu focii. Şi servii
31 lui Absalomu dădură focii ogorului. Şi se
scula loabii, şi merse la Absalomu iu casă,
şi-î dise: De ce aii daţii focii servii teî
32 ogorului meii? Şi Absalomu respunse lui
loabu: fiece, eii amii trămesu după tiue,
şi amu disu: Vino aicea, ca să te trămetu
la rege, să-î dicî: De ce amu veniţii eu
din Gheşurii? Mai bine 'mi era să Jiu foştii
toţii acolo! Şi acumii să vedu faţa regelui,
şi de este rr'o vină asupră-mî, să me
33 ucidă. Şi loabu merse la rege, şi-i spuse.
Şi elu chîăniâ pre Absalomu, şi elu veui la
rege, şi se prosternu cu faţa la pămentu
înaintea regelui. Şi regele 2 siirutâ pre Ab
salomu.
Eeseularea lui Absalomu; fuga lui Davidii.

1 5° U OST'A după aceea, că Absalomu şî-a
J/ 'gătiţii care şi cai, şi cincî-decî bărbaţi
2 fugiră înaintea lui. Şi Absalomu se scula,
şi se aşedâ de laturile drumului la portă.
Şi de aveu care-va certă, şi mergea la
judecată la rege, Absalomu 'Iii chîănia, şi
^icea: Din ce cetate escl tu? Şi elu dicea:
1 Cap 13. 87.
n Fac. 43. 3.
Cap 3. 13.
' Iu. 1. 6.
i V»Ji cap. 18.

18.
y Vers 84.
z Fac. 33. 4. &
46. 15.
Luc. ÎS. 20.

Capitlit 16.
a Cap. 12. 11.
6 t Reg. 1. 5.

c Jude. 9. 89.
rf Horn. IR. 18.
c 1 Şam. 16. ii.
/Tac. *8. 20,

Din una din scminţiele lui Israelii este ser
vulu teii; Şi Absalomu dicea cătrâ d'însulu: 3
Ecce, causa ta este bună şi dreptă; dară
nu este nimene, care să te asculte din par
tea regelui. Şi Absalomu mai dicea : c O ! de 4
m'arii pune pre mine judecătorii in ţeră!
La mine arii pute să vină totu insulu, care arii
ave vr'o certă şi judecată, şi eii î-aşî da drep
tate. Şi de se apropia cine-va de elu, ca să 5
se prosternă înaintea lui; elu întindea mâna
sa, 'Iii apuca, şi-lu săruta. Şi aşa făcea 6
Absalomu tuturora Israeliţilorii, cari mer
geau la judecată la rege ; d şi Absalomu ceştiga anima bărbaţiloru lui Israelii.
Şi după trecerea de patru-deci de anî, 7
dise Absalomu regelui: Voiu să me ducii,
şi să indeplinescu votulii meu la llebrouii,
pre care l'amii făcuţii lui lehova ; ' Că votii 8
a făcuţii t servulu teu, » pe-câudii locuîamu
la Gbeşuru in Siria, dicendu: Dacă lehova
me va iutorce la lerusalimii, voiu servi lui
lebovu. Şi regele dise cătră d'însulu : Mergi 9
in pace! Şi aşa elu se scula, şi merse la
Hebronu.
Şi Absalomu trămese spioni iu tote se- 10
minţiele lui Israelii, dicendu: Cândii veţi
audi sunetulu trîmbiţeî, veţi dice : Absalomu
s'a făcuţii rege la Hebronii. Şi cu Absa- 11
lomu merseră duoe sute de bărbaţi din lerusalimii, cari au fostă h chîămaţî, şi merseră
1 in prostia lorii, şi nu seiură nimicii. Şi 12
Absalomu trămese după Ahitofelu, Ghilonitulii, i cousiliarulu lui Davidu, din cetatea sa
* Ghilo, cândii aducea elu sacrificii. Şi se
făcu conjurare tare, şi poporalii 'totu se îrninulţia lungă Absalomu.
A Şi a veniţii vestitorii la Davidu, diceudii: 1 3
Aminele bărbaţiloru lui Israelii sunt după
Absalomu. Şi dise Davidu ciltră toţi servii 14
seî, cari erau cu d'îusulii in lerusalimii:
Sculaţi-ve, şi să " fugimu ! că nu va fi noiiî
scăpare de faţa lui Absalomu. Sârguiţî de
a merge, ca să nu sârguescă elu, şi să ne
ajungă, şi să aducă nenorocire preste noi,
şi să trecă cetatea prin ascuţitulu săbiei.
Şi servii regelui diseră cătră regg : Totulu 1 5
ce domnulii nostru regele alege, eccc, noi
svntemu servii tui!
Şi "regele eşi cu totă casa sa in urma 16
lui ; şi lăsa regele * dece concubiuo, ca să
păzescă casa. Şi aşa eşi regele şi lotu po- 17
porulii in urma sa, şi statură la o casă de
părtata. Şi toţi servii lui mergeau de a 18
lăturile luî, şi « toţi Creţii şi toţi Pletiî, şi
toţi Gătiţii, şese sute bărbaţi, cari l'au
£1.
g Cap. 13. 38.
h 1 Şam. 9. 13.
& Iţi. 3, S.

i Fac. 20. f,,
l P«. 3. 1.
j Ps. 41. 9. & m Ver« B.
55. 12, 13, 14.
Jude. 9. 3.
k 108. 15. 51.
« Cap. 19. 9.

P». 3, titlu.
o Ps. 3, lillu.
p Lttp. 10.21,24.
<l Cap. 8. 18.
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urmaţii de la Gătii, mergeau înaintea re- cătră d'îuaulu: De vei merge cu mine, de
19 geluî. Atuncea regele dise lui T Itaî, Gati- * povoră 'mî vel fi. Eru de te vei inturna 34
tulu: De ce voescî să mergi şi tu cu noi? in cetate, şi vei dice lui Absalomii : ' Voiii fi
Intornă-te la loculu teu, şi remânî cu re servulii teu, o rege; cumu înainte amufoştii
gele ; căci străinii escl tu, şi nemerniciţi! de servulii părintelui teii, aşa voiu f. servulii
20 la loculu teu. Erî aî venitu, şi astă-dî să teii acumii, atuncea tu'mî vei zădărnici sfa
te laşii să mergî cu noî iii rătăcire? Că tulii lui Ahitofelii. Aii nu sunt cu tine a- 35
eu mergu * unde voiii pute merge. Tu in colo Zadoku şi Abiataru, preuţiîV Şi totulii
tornă-te, şi îe pre fraţii tei cu tine : rnila ce tu vei audi din casa regelui, m spune lui
21 şi adeverulii fie cu tine. Şi Itaî respunse Zadokii şi lui Abiataru, preuţilorii. Ecce! 36
regelui, şi dise : ' Viii este lehova, şi viii dom- acolo sunt " cu d'îuşiî fiii lorii, a amîuduonulu meu, regele l in acelii locu unde dom- rora : Ahimaazu alu luî Zadoku, şi Ionatanii
nulu meii regele este, fie spre morte, fie alu luî Abiataru. Trămeteţi-mî printr'înşiî
22 spre vieţă, acolo va fi şi servulii ten. Şi toţii cuventulu ce veţi audi. Şi aşa a iu- 37
Davidu dise lui Itaî : Du-te, şi treci ! Şi trecu tratii Huşaî, "amiculu luî Davidu, in cetate;
Itaî, Gatitulii, cu toţi omenii lui şi toţi co ?erii Absalomii intra in Ierusalimu.
piii, cari erau cu d'însulii. Şi totă ţera SI " după ce merse Davidu puţinii preste 1(>
vârfii, ecce, 'î veni înainte * Ţiba, ser
plânse cu voce tare, şi toţii poporulu trecu;
şi regele trecu preste pereulu Kedronii, şi toţii vulii lui Mefiboşetii, cu o păreche de asiuî
poporulu trecu in drumulu cătră "pustiiii. înşeuaţî, şi pe d'înşii erau duoe sute de
24
Şi ecce, acolo era Zadokîi şi toţi Loviţii pani, o sută de turte de pomă, şi o sută
cu d'îusulu, " cari purtau chivotulu legeî lui de bucăţi frupte uscate, şi unu fole cu vinii.
Dumnedeii; şi ei puseră joşii chivotulu lui Şi regele dise cătră Ţiba: Ce vrăî cu a- 2
Dumnezeu, şi Abiataru se suia, până a ceste V Şi Ţiba respunse : Asinii siînt pentru
sfârşita toţii poporulu trecerea din cetate. casa regelui, pentru călâriă, şi pâuile şi
25 Şi regele dise cătră Zadokii: Du înapoi in fruptele uscate pentru mâncarea serviloru,
cetate chivotulu lui Dumnedeii ! De voiii afla şi vinulii de beutu c pentru cei obosiţi in pu
charii înaintea lui lehova, elu zme va in- stiiii. Şi regele dise : Unde este fiîulu dom- 3
turna, şi me va lăsa să vedii chivotulu seu, nuluî teii V d Şi Ţiba dise regelui : Ecce, elu
26 şi locaşulu seu. Şi de va dice : v Nu te vo- rămâne in Ierusalimu; căci elii a spusii:
îescii, ecce, eu sunt; 'facă elu cu mine, dupre Astă-di casa luî Israelii 'mî va înapoi re27 cumu este bine in ochii lui. Şi regele dise gatulii părintelui meu. c Şi regele dise luî 4
lui Zadoku, preutulii: " Vedî, intornă-te cu Ţiba: Ecce, totulii este alu teii, ce a foştii
pace in cetate, şi Ahimaazu, fiîulii teii, şi alii luî Metiboşetii. Şi Ţiba dise: Me proIonatanii, fiîulu lui Abiataru, * fiii voştri a j sternu înaintea ta, că aflaiii charii înaintea
28 amînduorora cu voi. Vedeţi, c eu voiii mâne ' domnului meu, regele.
Şi regele Davidu veni până la Bahuriinu, 5
in sasurile pustiîuluî, până ce va veni cu- j
ventu de la voi, ca să-mî dee de scire. şi ecce, că eşi de acolo unu bărbaţii din
29 Deci duseră Zadoku şi Abiataru chivotulu uemulii casei luî Saulu, alii cărui nume era
lui Dumnedeii înapoi la Ierusalimu; şi re- l •'Şimeiu, fiîulu luî Ghera; şi eşindii blăstema,
maseră acolo.
Şi arunca cu petre după Davidu şi după 6
30
Şi Davidu suia suişulii muntelui Oliviloru, toţi servii regelui Davidu ; şi toţii poporulu
suindii şi plângendu şi cu d capulii acope şi toţi viteşiî mergeau diu drepta luî şi din
riţii, şi elii mergea ' desculţii, şi toţii popo stânga luî. Şi aşa dise Şiineiii, câudu blăs- 7
rulu ce era cu elii 'şî -''acoperi fie-care ca- | tema: Du-te, du-te, omii alu sângelui, "inpulu seu, şi se suîaii, suindii şi » plângendu. reutăţitule ! lehova ţi-a '' resplătitu totu 8
31 Şi se vesti Iul Dnvidti, diceudii : '' Ahitofelu ' sângele casei luî Saulii, iu loculu căruia tu
este intre conjuraţii cu Absalomii. Şi dise te-aî făcuţii rege ; şi lehova a daţii regatulu
Davidu : ' Zădăruicesce sfatulii lui Ahitofelu, in mâna luî Absalomii, fiîulu teu. Ecce,
lehova.
acumii escl in nenorocirea ta, căci omii «Iu
32
Şi Davidu ajuugendu iu vârfu, unde se sângelui escl tu.
iuchinâ lui Dumnedeii, ecce, că 'î eşi înainte
Atuucea dise Abişaî, tiîulii Ţeruieî, rege- 9
Huşaî, Architulii, i cu vestmentulu seu rupţii şi luî: Pentru ce •'blăstema acestii *-'câne morţii
33 cu ţerâuâ pe capulii şeii. Şi Davidu dise pre domuulu meii, regele ; Ilogu-me, să trecu
r Cap. 18. 8.
» l Şam. 23. 13.
t Rut 1. 16, 17.
Prov. 17. 17.
& 18. 84.
M Cap. 16. î.
v Nnm. 4. 1.1.
x Pi. 43. 3.

y Num. 1-1. S.
Cap. 22. 20.
1 Rej». 10. 9.
2 Cron. 9. 8.
Isa. i». 4.
; l Şam. 3. 18.
a l Şam. 9. 9.
l Ve^I cap. 17.

17.
c Cap. 17. 16.
i
d Cap. 19. 4.
Est. 6. li.
j
< I»a. 30. 3, 4. *
/ Ier. 14. 3, 4. l
J Pa. 126. fi.
m
A Pa. S. 1, ». & n

55. IU, otc.
Cap. 16. 23. &
17. 14, S3.
Cap. 1. 8.
Cap. 19. 35.
Cap. 16. ia.
Cap. 17.15, 16.
Ver» 27.

6 Cap. 9. 2.
e Cap. 15. 23. &
17. 29.
rf Cap. 19. 27.
e Prov. 18. 13.
/ Cap. 19. 16.
1 Rey. 2. 8,

o Cap. 16. 16.
1 Crou. 27. 33
p Cap. 16. 15.
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CAP. 16, 17.
10 şi să-î îeu capulu luî. Şi dise regele: 'Ce
aveţi voi de a face cu mine, voi fiî de aî
Ţeruieî? Lăsaţi-lu săblăsteme; că '" lehova
î-a disu : Blăstemă pre Davidu ! " Şi cine va
1 1 dice : De ce faci acesta ? Şi Davidu dise
cătră Abişaî şi cătră toţi servii seî : fiece, ° fiîulu rneu, p care a eşitu din copsele mele,
caută după vieţa mea, cu câtu mai mulţii
dară acestu Beniaminitu ? Lăsaţi-lu să blă12 steme, că lehova î-a ordinatu. Pote, se va
mi& lehova la necasnlu meu, şi-mî va «resplăti cu bine pentru blăstemarea luî de a13 stă-dî. Şi Davidu 'şî căuta de drumii cu
omenii luî, şi Simeni mergea pe costa mun
telui in dreptulu luî, şi blăstemâ mergendu,
şi arunca cu petre după elu, şi rădica te14 rână. Şi regele şi toţii poporulu, ce era
cu elu, veniră obosiţi, şi se resuflară acolo.
Sfătuia lui Ahitofelă ne zădărnicesce de Huşai.

15

Şi rAbsalomii şi totu poporulu, bărbaţii
din Israelu, veniră la Ierusalimu, şi Ahitofelu
16 cu d'înşiî. Şi intemplatu-s'a, cându Huşaî,
Architulu, • amiculu lui Davidu, veni la Absalomu, dise Huşaî luî Absalomu; Să tră1 7 escâ regele ! Să trăescă regele ! Şi Absalomu
dise luî Huşaî: Acesta, este iubirea ta cătră
amiculu teu? ' De ce nu aî mersu cu ami18 culu teu? Şi Huşaî dise luî Absalomu: Nu!
ci pre cine l'a aleşii lehova şi acestu poporu şi toţi bărbaţii luî Israelu, acelui voiii
19 să fiu, şi lungă acesta voiu să remânu. Şi
apoi "cui voiu servi? Nu înaintea h'îuluî seu?
Cumu amu servitu înaintea părintelui teu,
aşa voiu fi şi înaintea ta.
20
Şi Absalomu dise luî Ahitofelu: Faceţi
21 sfatu ce vomu face! Atuncea dise Ahito
felu luî Absalomu : Intră la " concubinele pă
rintelui teu, pre cari le-a lăsaţii să păzescă
casa; şi cându va audi totu Israelulu, că
tu * aî picaţii in mirosii rău la părintele teu,
atuncea * manele tuturoru, cari sunt lungă
22 tine, se voru intări. Deci se intinse pe acoperimentulu casei unu cortii pentru Ab
salomu, şi Absalomu intra la concubinele
părintelui şeii ' înaintea intreguluî Israelu.
23 Şi sfatulu luî Ahitofelu, pre care-lu dădu
in acele $ile, era ca şi cumu arii fi intrebatu pre Dumnedeii; aşa era toţii sfatulu
luî Ahitofelu ° atâtii la Davidu câtîi şi la
Absalomu.
l? A HITOFELtT mai dise lui Absalomu: Voiu
j\_ alege duoe-spre-dece mii bărbaţi, şi mă
voiu rădica, şi voiu urmări pre Davidu in
2 noptea acesta; Şi me voiii arunca preste
l Cap. 19. 22. | n Rom. 9. 20.
l Pet. 2. 83 o Cap. IZ. 11.
i V«Ji S Rog. p Fac. 15. 4.
18 K.
q Rom. 8. 28.
PUa. S. S8. 'r Cap. 15. 31.

j < Cap. 15. 37. j v Cap. 15. 16.& j
t Cap. 19. 26.
20. 3.
Prov. 17. 17. x Fac. 34. 30,
u Cap. 15. 34.
l Şam. 13. 4.

j d'însulu, cându vafia obosiţii şi manele sale
j slăbite, şi-lu voiii inspăimenta; şi toţii popo' rulu ce este cu elu fugiudu, 4pre rege sin1 guru 'Iu voiii ucide. Şi voiu aduce totu
! poporulu la tine ; că bărbatulii ce tu cauţi
i face ca şi cumii toţi s'aru intui-na cătră
j tine ; şi totu poporulu va fi iu pace. Şi
| acestu lucru plăcu luî Absalomu şi la toţi
bătrânii luî Israelu. Şi Absalomu dise :
Chîamă, rogu-me, şi pre Huşaî, Architulu,
ca să audimu şi sfatulu seu.
Şi venindu Huşaî la Absalomu, Absalomii vorbi cătră d'însulu, dicendu: Acestu
sfatii a daţii Ahitofelu; să facemu dupre
statulu seu? eru de nu, vorbesce tu. Şi
dise Huşaî luî Absalomu: Nu este bunii «fatulii, pre care l'a daţii astă dată Ahitofelu.
Că, dise Huşaî, tu cunoscî pre părintele
teu şi pre bărbaţii luî, că sunt viteşî şi
amărîţî la sufletii, ca c o ursă, căreia i s'au
răpitii puiî pe câmpii. Şi părintele teu este
omii de resbelii, şi nu va sta noptea cu
poporulu. fiece,, elu stă ascunşii acuma in
vre-o gropă, seu in altu locii. Şi va fi, de
vomu fi la inceputu bătuţi de cătră eî, că
fie-care, care va audi, va dice: S'a iuvinsu
poporulu ce a urmaţii pre Absalomu. Atuncea şi celu mai vitesu, a cărui animă
este ca anima unui leii, se va d topi ; că totu
Israelulu scie, că părintele teu ette puter
nicii, şi că bărbaţi viteşî sunt cei ce sunt
cu d'însulu. De aceea sfătuescu eu să se
adune in jurulu teu toţii Israelulu • de la
Danii până la Beeru-Şeba, J ca năsipulii, ce
este pe ţărmurile mării, in mulţime; şi încă
însu-ţî să eşî la luptă. Şi câudu vomu veni
noi la d'însulu iu vr'nnulu din acele locuri,
unde se găsesce elii, vomu tăberâ asupra
luî, cumu cade rouă de asupra pămeutuluî,
aşa ca să nu-î rămână nici unulu din toţi
bărbaţii cari sunt cu d'îusulu. Şi dacă se
va trage iu vre-o cetate, atuncea toţii Israe
lulu va duce funii la acea cetate, şi o vomii
trage in pereii, până ce nici o petricică din
ea nu se va mai găsi.
Şi diseră Absalomu şi toţi bărbpliî din
Israelu: Mai bunii este sfatulu luî Huşaî,
Architulu, decâtu sfatulu luî Ahitofeli . "Că
lehova hotărîse să se zădărnicescă sfatulu
celu bunii alu luî Ahitofelu, pentru-ca lehova
să aducă nenorocire asupra luî Alisalomii.
* Atuncea dise Huşaî luî Zadok şi Abiatarii, preutiî: Aşa şi aşa a sfătuiţii Ahito
felu pre Absalomu şi pre bătrânii luî Israelu; şi aşa şi aşa amu sfătuiţii eu. Deci
y Cap. S. 1.
Zech. 8. ÎS.
—.»•-•• 17.
Capulu
z Cap. 12.11,12. ! a VedîDeat.25.
a Cap. 15. 12.
18.
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trămeteţî in grabă, şi spuneţi luî Davidu,
şi diceţî : Nu rămâne acesta nopte ' pe şăşurile pustiîuluî, ci du-te mai departe, ca
să nu fie înghiţiţii regele şi totu poporulu
ce este cu d'îusulu.
J Şi Ionatanii şi Ahimaazu stăteau lungă
*Enu-Roglielu, că eî nu cute/au să se urete,
cându venîau in cetite. Şi o servă se duse,
şi li spuse totulu; şi eî se duseră, şi spuseră regelui Davidu. Dară uuii băetu 'î
vedu, şi spuse luî Absalomu. Şi eî amînduoî merseră cu grăbire, şi intrară in casa
unui bărbaţii ' la Bahurimii, care avea o
fântână in curtea sa, in care se pogorîră.
Şi ""fernea lua unii coperişu, şi-/w iutinse
preste gura fântânei, şi iinprăsciâ crupe
de-asupra. Aşa lucrulu nu se descoperi.
Că veniră servii luî Absalomu la femeă in
casă, şi diseră: Unde sunt Ahimaazu şi Io
natanii? Şi " femea dise cătră d'înşii : Ei au
trecută preste vadulu perăuluî. Şi eî 'l căutară; dară negăsindu-î, se intorseră îuapoî
la lerusalimii. Şi după ducerea acestora,
eşiră aceia din fântână, şi merseră, şi spu
seră regelui Davidu, şi ^iserâ luî Uavidu:
0 Redicaţi-vă şi treceţi in grabă apa ; că aşa
a sfătuiţii Ahitofelu in contra vostră. Şi
se rădica Davidu, şi totu poporulu ce era
cu elu, şi eî trecură lordanulu. Până la
lumina demâneţeî nu rămase omii, care să
nu fie trecuţii lordauulu.
Şi vedendii Ahitofelu, că sfatulii luî n'a
foştii urmaţii, 'şî inşeiiâ asiiiulii, se rădica,
şi se duse la casa sa iu f cetatea sa, şi-şî
regula casa sa, şi se » spendurâ, şi muri, şi fu
îmmormeutatu in mormentulii părintelui seu.
Absalomii urmăresce pre Davidu; armata na este
bătută şi elfi iimuşî ucisă.

24
25

26
27

28
29

Atuucea Davidu veni la '' Mahauaimii, şi
Absalomu trecu lordanulu, elu şi toţi bărbaţiî luî Israelu cu d'insulu. Şi Absalomu
puse pre Amasa in loculii luî loabu preste
armată. Şi Amasa era fiîulu unui bărbaţii,
alu cărui uume era Itra, din Ezreelii, care
intra la * Abigailu, feta lui Nahaşu, sora Teruiei, muma luî loabu. Şi Israelii şi Absa
lomu tăberâră in pămentuhi Galaadâ.
Şi cându Davidu veni la Mahanuimii,
' Şobi, fiîulii luî Nahaşu din Raliba a fiilorii
luî Ammonii, şi " Machiru, h'îulu luî Aminielii din Lodebarii, şi " Bar/iLlaî, n Galaadiţiloru din Roghelimu, Aduseră paturi, şi
cupe, şi ole, şi grâu, şi ordiii, şi făin-i, şi givi- j
unţe prăjite, şi bobii, şi linte, şi uscături, Şi j
miere, şi uutii, şi oî, şi brândâ de vaci, pentru |

l Ţap. 16. 5.
lua. 3. 4, 5.
i Cap. ÎS. 28.
; Cap. 15.87,36. M Vcc,li Io». 2.6. i. o Vers 15, 16.
jt lot. 15. 7. & " Vi'ţli Egod. 1. p Cap. 15. 12.
l».
i q Hat. 27. 5.
18. IC.

r Fac. H2. 2.
Iu». 13. 2fi.
Cap. î. S.
i l CTOD. t. 17. i

Davidu şi poporulu ce era cu d'însulii, spre
mâncare. Că diseră eî: Poporulu extf flăinâudu şi obositu şi insetatii x in pustiiu.
SI Davidu nuinerâ poporulu care era cu
d'însulii, şi puse preste eî mai mari
preste mii şi inai^mari preste suto. Si puse
Davidu poporulu, o treime supţii loabii " şi
o treime suptu Abişaî, Kiulu Ţeruieî şi fra
tele lui loabu, şi o treime supţii Itaî, Gatitulii. Şi regele disc cătră poporîi: Voiii
merge şi eu cu voi. * Erii poporulu respuuse:
Tu nu vei merge cu noi ; că dacă vomu fugi
noi, eî nu vorii Iun sema la noi; şi de
va muri jumătate din noi, eî nu vorii lua
sema la noi; că tu Jad câtii dece mii din
uoî. Aşa dară maî bine estf,- ca tu să ni
vii din cetate in ajutorii. Şi dise regele
cătră d'iuşiî: Voiii face ce va h' bunii in
ochii voştri. Şi regele se puse de a lăturea
portei, şi toţii poporulu eşi cu sutele şi cu
miile.
Şi regele ordina luî loabii şi luî Abişaî şi
luî Itaî, diceudu; Cruţaţi-mî tenerulu, pre
Absalomii ! c Şi totu poporulu audi, câudu
regele a ordinalii tuturoru mai mariloru
pentru Absalomii.
Şi aşa eşi poporulu iu câmpii iu contra
luî Israelu, şi fu luptă iu •' pădurea luî Efraimu. Şi poporulu luî Israelu fu acolo
bătuţii de servii lui Davidu, şi s'a făcuţii
inviugere mare in acea di, ca de diioe-decî
de mii. Şi se iutinse de acolo lupta preste
totă ţera; şi pădurea a mâncaţii iu acea
di mai rnultu poporii, de câtii a mâucatu
sabia.
Şi iutelui Absalomu pre serviî luî Davidu;
şi Absulomii călăria pe urni catârii; şi catârulîi veuîa supţii dcsişulu unui stejarii
mare, şi capulii lui se auinâ de stejarii, şi
elu plutîa intre ceriu si pămeutu, şi catârulu de supţii il'însulii se duse. Şi vădeudii acesta unii bărbaţii, spuse lui loabii,
şi dise: Ecce! eu amii vedutu pro Absalomîi spenduratu de unu stejarii. Şi dise
loabii cătră bărbatulu, care i-a spusii acesta:
Ecce, daca /'ai vedutu, de ce uu l'ai abătuţii
acolo la pămentu ? Că eii ţî-aşî ti daţii dece
sicii de argintii şi unii brâu. ji bărbatulu
dise cătrâ loabii : Chiarii de aşii cumpăni
iu mâna mea o mie sicii de argintii, tot«
u'aşii intiude mâna mea in contra fiiuluî
regelui; • că la audulii nostru ţî-a ordinaţi
regylo ţie şi lui Abişai şi luî Itaî, dictmdii:
Ferescă-se rie-care df a ne ai'uiye de teuerii,
de Absalomu. Altu-felii aşii tace o uecredinţa cu preţulii vieţei mele; că nimicii nu
t Vfitfi cnp 10.
1. & 12. 29.
u Cap. 9. 4.
« Cap. 19.31.32.

l Rog. S!. 7.
x Cap. 16. g.
a Cap. 15. 19.
6 Cap. 21. 17.
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CAP. 18, 19.
rămâne ascunşii înaintea regelui, şi însuşi
14 te-aî dala o parte. Şi loabu dise: Nu voiu
intărdia atâta cu tiue; şi lua trei lâncî in
tnâna sa, şi le înfipse in anima lui Absaloniu, care încă trăia iu medîloculu steja15 ruluî. Şi dece teneri, cari purtau armele
luî loabu, incuuj urară pre Absalomu, 'Iu
loviră, şi-lii ouuorîră.
16
Şi sufla loabu in trîmbiţă, şi se intorse
îuapoî din urmărirea luî Israelii ; că loabu
1 7 reţinu poporulu. Şi eî luară pre Absalomu,
ji-lu aruncară in pădure iutr'o gropă mare,
şi / puseră preste elu o uiovilă de petre mari
forte. Şi toţii Israelulii fugi fie-care in
cortulii şeii.
18
Erii Absalomu incâ in vieţa fiindu, 'şî
lua, şi-şî aşedâ unu stâlpii iu » Valea Regelui;
căci dise elii : '' Eu uu amii nici fiiîi, ca să
păstreze iu amiutire numele meu. Şi elu
numi stâlpulii dupre uumele seu, şi se
cliîamă; stâlpulu luî Absalomu, pâuâ iu diiia
de asta- dî
19
Şi Ahimaazii, fiîulu lui Zadokîi, dise:
Lasu-me să alergii, şi să aducu regelui aceste scirî, că lehova, l'a aperatîi de inâua
20 neamicilorii luî. Şi loabu dise cătră d'insulu:
Tu nu vei duce scire ustă-dî; eru altă dată
veî duce scire; asta-dî nu vei duce scire,
21 că fiîulu regelui a muritii. Şi loabu dise
cătră Guşi : Mergî, spuuo regelui ce aî vedutu!
Şi se inchinâ Guşi îuaintea luî loabu, şi a22 lergâ. Şi Ahhnaazu, fiîulu luî Zadokîi, dise
eră-şî cătră loabu: Fie ce va fi, voiii alerga
şi eu după Guşi. Şi loabu dise : De ce să
alergi, fiîulu meii? Că nu aî de duşii o
23 scire de folosu pentru tine. Fie ce va fi,
voiu alerga? Şi dise cătră d'îusulu : Alergă!
Atuncea alerga Ahiumază pe calea câmpiei,
şi întrecu pre Guşi.
24
Şi Davidii şedea intre cele diioă porţi.
Şi ' păzitorulii de pe acoperimeutulîi portei
se sui pe zidii, şi-şî mlicâ ochii şei, şi vredu,
25 şi ecce, că alergă urni omu singurii. Şi
striga pa/itorulu, şi spuse regelui. Şi regele
dise: Dacă este singurii, bună scire iu gura,
26 luî este. Si elu toţii se apropia. Şi păzitorulu ve^u şi altu ouau alorgâudu; şi păzitorulu strigă la portariu, dicendii: Ecce,
alergă unu omii singurii! Şi regele dise:
27 Şi acesta aduce scire. Şi păzitorulii ţlise:
Eu vedu alergătura celui d'mteiii ca aler
gătura, lui Ahimaazu. fiiulii luî Zadoku. Şi
regele dise: Omii bunii este acesta, şi cu
scire bună viue elii.
28
Şi striga Abimaazu, şi dise cătră rege:
Pace! şi se prostern u înaintea regelui cu
faţa la pămeutu, şi dise; Bine-cuventatii
/los. 7. gg.
l A Voiji cap. U.
3 t K. Ii. 17.
31.

i î Reg. !). 17. l j Cap. 10.4.
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fie lehova, Dumnedeulu teu, care a daţii
in manele noatre pre bărbaţii, care aii redicatii mâna lorii iu contra domnului meu,
regele! Şi regele .dise: Bine este tenorului 29
Absalomii? Şi Ahimaazu dise: Vedut'amu
mulţime mare, cându loabii trămese pre
servulu regelui şi pre servulu teii; erii n'amii
cuuoscutu ce era. Şi regele dise: Dă-te de 30
lături, ţi te pune aicea! Elu se dădu dară
in lături, şi stătu. Şi ecce, veni Guşi; şi 31
Guşi dise: Scire să prime'scă domnulii meu,
regele; că lehova te-a aperatu de mâna
tuturorii cari s'aii resculatii asupra ta. Şi 32
regele dise luî Guşi: Bine este teneruluî,
luî Absalomu? Şi Guşi dise: Să fie ca şi teueruluî acestuia neamicilorii domnului meii,
regele, şi la toţi, cari se scolă in contra
ta spre reu! Şi se cutremura regele, şi se 33
sui in cămara sa cea de susii de-asupra
portei, şi plânse; şi aşa dise elu mergendu:
•'Fiîulii meii, Absalomu! Fiîulu meii, fiîulu
meu, Absalomu! fire-aşî morţii in loculu
teii, Absalomu, fiîulu meii, fiîulu meu!
S"l se spuse lui loabu: Ecce, regele plânge 19
şi bocesce după Absalomu! Şi se pre- 2
i'ăcu isbcnda din acea di in plângere pen
tru toţii poporulu. Că poporulu audi in acea
di diceudu-se, că regele este amărîtu pentru
fiîulu seu. Şi poporulu se furişa in acea 3
di a inlăuutrulii cetăţeî, cuinii se furişeză unu
poporu, care se ruşineză, cândti fuge din
luptă. £ru regele 'şî b acoperi faţa sa, şi 4
boci cu voce tare: c Fiiulii meii, Absalomu!
Absalomii, fiîulu meii, fiiulii meu!
Şi se duse loabu iu casă la rege, şi 5
dise: Tu ruşinezi astă-di fai^a tuturorii serviloru teî, cari aii meutuitu astă-dî vieţa
ta, şi vieţa fiiloru teî şi a fiicelorii tale, şi
vieţa femeelorii tale, şi vieţa concubiueloru
tale; Peutru-că tu îubescî pre cei ce te 6
urescii, şi urescî pre cei ce te îubescu; că
tu dovedescî astă-dî, că mai marii şi servii
teî uu-ţî sunt nimicii. Căci eii cuuoscii astă-dî, că de aru mai trăi Absalomu, şi uoî
toţi amu fi muritii, acesta plăcuţii arii fi in
ochii teî. Şi acumu scolâ-te, eşî, şi vor- 7
besce dupre anima servilorii teî; căci me
jurii pe lehova, de nu veî eşi, uu va reuiâue nici unu bărbaţii cu tine noptea acesta;
şi acesta va fi mulţii mai rău pentru tine,
decâtii toţii reulii, care a veniţii asupră-ţî
diu tenereţa tu şi până acurnii. Deci se 8
scula regele, şi şedu in portă. Si-î se spuse
întregului poporu, dicendii: Ecce, regele şede
iu portă. Şi veni totu poporulu înaintea re
gelui ; că Israelu fugise fie-care la cortuliî seu.
ia.
a Ven 3?.

b Cap. 15. 30.

l c Cap. 18. 33.
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Re'ntorcerea regelui la Jerusdlimti.
Ţeruieî, că ve faceţi astă-dî mie impotriŞi se certa totu poporulu din tote se- vitori? r Să fie ucişii care-va in Israelu aminţiele luî Israelu, dicendu: Regele ne-a stă-dî? Aii nu cunoscu eu astă-dî, că sunt
scăpaţii din mâna neamiciloru noştri, şi ne-a rege preste Israelu? Deci 'regele ^ise cătră
mentuitu din mâna Filisteniloru : şi acumu j Şimeiu: Nu vei muri; şi regele 'î jura.
a d fugiţii elii din ţeră d'inaintea luî Absa- j
Şi ' Mefiboşetii, fiîulu luî Saulu, se polomu. Şi Absalomu, pro care l'amu unsu gorî intru mtimpinarea regelui. Şi elu nu-şî
preste noî, a inuritu in luptă; acumu deci l gătise nici picîorele sale, nici barba sa,
de ce nu puneţi cuventu pentru intorcerea nici 'şî spălase vestmintele sale, din diua
in care s'a duşii regele, până in diua cându
regelui ?
Şi regele Davidu trâmese la Zadoku şi j se întorse elu in pace. Şi venindii din-IeAbiatarii, preuţiî, dicendu : Vorbiţi cătrâ ; rusalimu înaintea regelui, dise regele cătră
bătrânii luî luda, dicendu : De ce aţi fi voi j d'însulu : " De ce nu aî mersu tu cu mine,
cei din urmă pentru iutorcerea regelui la < Mefiboşetu? Şi elii respunse: Domnulu meu,
casa sa? că cuventulu a totu Israelulu a | regele! servulu meu m'a incelatii. Căci ser
ajunsu* la rege, in casa sa. Voi sunteţi \ vulu teu dise: Voiu să-niî inşeîi asinulu, şi
fraţii mei; • osulii meu şi carnea mea sunteţi j să călărescii pe elu, şi să mergu cu regele;
voL De ce deci aţi fi cei din urmă pentru că servulu teii este ologii. Şi "elii a vorbitu
intorcerea regelui? /Şi cătră Amasa diceţî: de reii de servulu teii la domnulii meii, re
Nu escl tu din osulu meii şi din carnea gele : x dară dornnulu meii, regele, e.nU ca
mea ? ' Aşa să-mî facă Dumnedeu şi încă | ângerulu lui Dumnedeu; fă deci ce este
mai mulţii, dacă tu nu vei ti mai mare ' bunii in ochii tei. Că de,?i toţi cei din
preste oste înaintea mea in tote dilele in casa părintelui meu nu sunt decâtii bărbaţi
loculîi luî loabii! Şi acesta pleca anima vrednici de morte faţă cu domnulii meii,
tuturora bârbaţiloru din Iuda, * ca pre a regele, y totuşi tu aî pusii pre servulu teii
unui omii, încâtu ei trămeseră la rege, di intre cei ce mănâncă la mesa ta. Şi ce
cendu: Intorce-te tu înapoi, şi toţi servii drepţii mai amii eu, de a mai cere îucă
tei! Şi aşa se intorse regele înapoi. Şi regelui? Şi regele dise cătră d'însulu:
veni până la lordanu; şi Iuda veni până la Pentru-ce mai vorbescî încă de ale tale?
''Ghilgalu, ca să intimpine pre rege, şi să Amii dis'o : Tu şi Ţiba impărţiţî câmpulu.
petrecă pre rege preste lordanu.
Şi Mefiboşetii dise cătră rege: Să îee elii şi
Şi se grăbi i Şimeiîi, tiîulu luî Ghera, a totulu, de 6re-ce domnulii meii regele in
Beniaminituluî, din Bahurimu, şi se pogorî pace a veniţii in casa sa.
cu bărbaţii din Iuda înaintea regelui DaŞi " Barzillaî, Galaaditulu, se pogorî de
vidu. O mie bărbaţi din Beniaininu erau \ la Roghelimu, şi trecu cu regele preste lor
cu d'însulu, şi *Ţiba, servulu casei luî Saulu, i danu, ca să-lii petrecă preste lordanu. Erii
şi cincî-spre-dece fiii aî luî, şi diioe-decî Barzillaî era bătrânii forte, de optii-deci de
de servi aî luî cu d'însulu, şi merseră îna- anî ; şi " elu ingrijise de rege, pre-cândii pe
intea regelui preste lordanu. Şi după ce trecea in Mahanaimu; că elii era unii băr
trecu luntrea, ca să trecă casa regelui, şi baţii avuţii forte. Şi regele dise cătră Barsă facă ce era bunii in ocbiî şei, câdu Şimeiu, zillaî: Vino cu mine; că eii voiţi să ingrifiîulu luî Ghera, înaintea regelui, câiidii tre- jescu de tine la mine in Ierusalimul Şi
cea elii preste lordanu ; Şi dise cătră rege: Barzillaî dise regelui: Câte sunt încă dilele
Domnulu meu! !Să nu-mî socotescă domnulii j vieţeî mele, ca să me suiii cu regele la
meu fără-de-legea, şi să nu-şî amintescă lerusalimii? * Optu-decî de anî amii astă-dî ;
de " nedreptăţile ce ţî-a făcuţii servulu teu potii eii ore deosebi intre bine şi reii?
in acea di, cândîi domnulîî meu regele Pote să guste ore servulu teii ceea ce mâeşîa din lerusalimii, ca să le nr pună regele nâncu şi ceea ce beii? Potii ore să mai
la animă. Că, servulu teii cunosce, că amii audîi vocea cântereţiloru şi a cântereţepăcătuiţii. Deci ecce, eu amu veniţii astă- di lorii? De ce dară să mai fie servulu teii de
celu d'ânteiu din totă ° casa luî losefu intru povoră domnului meii, regele? Servulu teii
intimpinarea domnului meu, regele. Şi A,- va mai merge puţinu cu regele preste lor
bişaî, fiîulu Ţeruieî, respunse, şi dise: Să danu. Şi de ce să-mî facă regele asemenea
nu fie Şimeiu ucişii pentru acesta, că a resplată? Lasă să se intorcă servulu teu,
f blăstematu pre unsulu luî lehova? Şi Da ca să rnoru in cetatea mea, lungă morvidu dise: » Ce aveţi voi cu mine, voi fii ai mentulii părintelui meii şi alu mumei mele !
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CAP. 19, 20.
fiece servulii teii, c Chimhamu, va trece cu
domnulu meu, regele: şi fă lui ce este bunii
38 in ochii tei ! Şi dise regele : Chimhamu
să trecă cu mine, si eîi 'l voiii face ceea
ce-ţî va place ţie, şi toţii ce vei pofti de
39 la mine 'ţî voiii da. Şi totu poporulu trecu
lordanuliiţ şi cându 'iii- trecu şi regele, re
gele d săruta pre Barzillaî, şi-lii bine-cuventâ;
şi acesta se intorse înapoi la loculu şeii.
40 Şi regele merse la Ghilgalii, şi Chimhamu
merse cu d'însulii ; şi totu poporulu luî
Tnda petrecu pre rege, şi chîaru şi jumă
tate din poporulu luî Israelii.
Resoularea lui Şeba şi marţea M; sfârşitulii
resbelitliii civilii.

41

Şi eccă, toţi bărbaţii din Israelii veniră
la rege, şi diseră cătră d'însulu: De ce
te-au furaţii fraţii noştri, bărbaţii din Iuda,
şi • aii trecuţii pre rege şi casa luî preste
lordanu, şi pre toţi bărbaţii luî Davidii cu d'în42 sulu? Şi respunseră toţi bărbaţii din Iuda
bărbaţiloru din Israelii: Pentru-că regele
ni este 'mai aprope. De ce sunteţi voi aşa
de aprinşi pentru lucrulii acosta? Mâucat'amii noi ce-va de la rege? Şeii datu-ni43 s'aii daruri? Şi respunseră bărbaţii din
Israelu bărbaţiloru din Iuda, şi diseră: Dece
părţi avemii iu rege, şi chîaru in Davidu
avemu maî mulţii decâtii voi; pentru-ce dară
voi ne-aţî despreţuitu, şi nu cuveutarămii
noi cei d'ânteiu pentru re'ntorcerea regelui
nostru? Şi » cuvintele bărbaţiloru din Iuda
eraii mai aspre decâtii cuvintele bărbaţiloru
din Israelu.
20 O I era acolo unii omii de nimicii, alu
i^ cărui nume era Şeba, fiîulu luî Bichri,
unu Beniaminitii. Acesta sufla in trîuibiţă,
şi dise: ">ioî nu avemu nici o parte iu Da
vidu, şi nicî o moscenire in fiîulu luî Işaî!
2 'fie-care la corturile sale, Israele! Şi aşa
se duseră toţi bărbaţii din Israelu de la
Davidu, ?i xirmarâ după Şeba, fiîulii lui
Bichri. Dară bărbaţii din Iuda se ţinură
de regele lorii, de la lordanu pâuă la lerusalimu.
3
Şi venindu Davidii la casa lui in lerusalimu, lua regele pre acele dece " concu
bine, pre cari le lăsase să păzescă casa, şi
le puse intr'o casă supţii pa/ă, şi se ingrijîa de ele; dară nu intra la d'însele; şi
aşa ele rămaseră închise până la diiia morţii
lorii, şi trăiră văduve.
4
Şi regele dise cătră Arnasa : d Adună-mî
bărbaţii luî Iuda in trei dile, si apoi are5 tă-te aicea! Şi Amasa merse sa adune pre
<* FM. 31. 5S.
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| Iuda; dară intărdia preste timpulu, ce-î se
j hotărîse. Şi Davidu dise cătră Abişaî: A- 6
l cumu Şeba, fiîulu luî Bichri, ni va face maî
rnultu rău decâtii Absalomu; îea deci pre
' serviî domnului teu, şi urmăresce-lii, ca să
nu ajungă in cetăţile cele intărite, şi să
scape de ochîulu nostru. Şi merseră pe 7
urma luî bărbaţii luî loabii, şi -^ Creţii şi
Pletiî, şi toţi ceî târî. Şi eî eşiră din lerusalimu, ca să urmărescă pre Şeba, fiîulu
luî Bichri.
Şi Jiin.du ei lungă petra cea mare, care 8
este in Ghibeonii, li veni Amasa înainte. Şi
loabii era imbrăcatu in mantia sa, şi preste
d'însa avea cingetorea săbiei sale, care spendura preste copsa luî in teca eî. Şi eşindii
elii, ea cădu. Şi loabu dise cătră Amasa: 9
E«ci bine, fratele meii ? * Şi apuca loabu cu
mâna dreptâ barba luî Amasa, ca să-lu să
rute. Şi Amasa iiu lua sema la sabia, ce 10
era in mâna luî loabii ; şi aşa * elii 'Iu lovi
cu ea ' in pântece, şi s'au versaţii mărun
taiele lui pe pămentu, şi a diioa oră nu l'a maî
loviţii, şi elu a muritu. Şi loabu şi Abişaî,
fratele luî, urmăriră pre Şeba, fiîulu luî
Bichri. Şi unu bărbaţii din serviî luî loabii 1 1
rămase lungă d'însulu, şi dise : Cine îubesce
pre loabu, şi cine este cu Davidu, să urmeze
pre loabii. Şi Amasa se rostogolîa in sân- 12
gele seu in medîlocuhi drumului; şi bărbatulu vedeudii că toţii poporulu sta, elii a
traşii pre Amasa de pe drumu pe câmpii,
şi arunca unu vestmentii de asupra luî,
după ce vădu, că toţi, cari veniau la elii,
se opriaii. Şi după ce fu scoşii din drurnu, 13
merseră toţi bărbaţii după loabu, ca să ur
mărescă pre Şeba, fiîulu luî Bichri.
Şi acesta trecu prin tote seminţiele luî 14
Israelii până la •'Abelii, adecă Betii-Maaca,
şi prin toţii pămentulii Berimuluî, şi eî se
adunară, şi merseră şi eî după a'însulu.
Şi eî veniră, si-lii impresurară in Abelii- 15
Betii-Maaca. Şi eî * rădicară unii valii impotriva cetăţei, înaintea zidului; şi toţii po
porulu care era cu loabu separă ziduhl,
ca să-lîi rumpă. Atunci o femeă inţeleptă 16
iu cetate striga: Ascultaţi, ascultaţi! Spu
neţi, rogu-ve, luî loabu, să se apropie pana
aicea, şi eu voiii vorbi cu elii. Şi elu se 17
apropia de d'însa; şi femea dise: Tu escî
loabu ? Şi elii respunse : Eii sunt. Şi ea diae
cătră d'însulu : Ascultă cuvintele servei tale.
Şi elii respunse: Ascultu. Şi ea dise: Se 18
cădea maî ântăiii să gândescî, şi să dicî:
Se cade a iutreba Abelulii; şi atuncea lu
crulii s'arii fi sfârşiţii. Eii sunt d'intre îu- 19
d Cap. 19. ÎS.
t Cap. 11. 11.
l Reg. 1. a».

f Cap. 8. 18.
l Reg. 1. 38.
g Mat. 26. 49.
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bitorii de pace $i din credincioşii lui Israelu;
tu cauţi să ucidî o cetate şi mumă in Israelu ? Pentru ce voescî să inghiţî ' mosce20 nirea lui lehova? Şi loabu rcspunse, şi
dise: Departe, departe este de mine acesta!
Nu voi eseu să iughitîi, şi nu voiescu să stricu.
21 Nu stă lucrulii aşa; ci unii bărbaţii din
muntele luîEfraimu, anume Şeba, fiîulii lui
Bicbri, a redicatu mâna lui in contra re
gelui, in contra lui Davidu; pre elii numai
daţi-lu in mâna mea, şi me voiii depărta
de cetate. Atuncea dise femea cătră loabu:
Ecce, capulii seu ţi se va arunca preste
22 zidii! Atuncea femea se duse la totu poporulu m cu înţelepciunea ei ; şi ei tăîară capulu lui Şeba, fiîulu lui Bicbri, şi-iw arun
cară lui loabu. Şi sufla elu in trîmbiţă, şi
ei se imprăsciară de lungă cetate, fie-cara
la cortulu şeii. Şi loabu se intorse înapoi
la Ierusalimu, la rege.
Diregetorii cei mai de frunte aî Zut Davidu.
Si " loabu era preste totă armata lui Israelu, şi Benaia, fiîulu lui lehoiada, proste
24 Creţii şi preste Pletiî; Şi Adoramii "preste
dări, şi p losafatu, fiîulu luî Ahiludii, era can25 celariu ; Şi Seva era scriitoriii ; şi 7 Zadokii
26 şi Abiataru erau preuţî. r încă şi Ira, lairitulii era preutii pe lungă Davidu.

23

Fomete in Israelu drepţii resbunare pentru Ghibeonifî.

l fu fomete in dilele luî Davidu trei
anijmulu după altulu. Şi întreba DavîM
pre lebova. Şi lehova respunsc: Pentru
Saulii şi pentru casa sa însângerată; că a
2 ucişii pre Ghibeoniţî. Şi chîămâ regele pre
Ghibeoniţî, şi dise câtră d'înşiî: (Ghibeoniţiî
nu erau din fiii luî Israelu, ci a din rămăşi
ţele Amoriţiloru; şi fiii luî Israelu li jura
seră ; dară Saulu căuta să-î ucidă iu zelulu
şeii pentru fiii luî Israelu şi ai luî Iuda ;)
3 De aceea dise Davidu cătră Ghibeouiţî: Ce
să vî făcu, şi cu ce să ve impacu, ca să
4 bine-cuventaţî * moscenirea luî lebova V Şi
Ghibeoniţiî ^iseră cătră d'însulu : Nu voimii
nici argintii nici aurii de la Saulu şi de la
casa luî ; şi nici să omorî pentru noi vr'unii
bărbaţii din Israelu. Şi dise elu : Ceea ce
5 veţi dice voî, aceea vî voiii face. Şi eî respunseră regelui: Pre bărbatulii, care ne-a
sfârşiţii, şi care a uneltitii perderea nostră,
ca să nu mai fimu in totu cuprinsulu luî
6 Israelu, Dee-ni-se şepte bărbaţi d'intre fiii
luî, ca să-î spendurămii luî lehova c la Ghibea
I 1 Sun. 26. 1».
Cap. 21. 3.
in Eccl. 9. 14, 15.
n Cap. 8. 16. 18.
o 1 Rog. i. 6.

p Cap. 8. 16.
1 Reg. 4. 3.
./ Cap. 8. 17.
1 Reg. 4. 4.
r Cap. 23. 38.
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a log. 9. 3, 15,
16, 17.
6 Cap. 20. 19.

e 1 Şam. 10. 26.
& U. 4.
ti 1 Şam. 10. 24.
t l Şam. 18. 3.
& 20. 8, 15,

luî Saulii, d alesulii luî lehova. Şi regele dise :
VI voiii da pre ei.
Eru regele cruţa pre Mefiboşetu, fiîulu
luî Ionatanii, fiîulu luî Saulu, pentru 'jurămentulii luî lehova, care era intre d'înşiî,
intre Davidu şi Ionatanii, fiîulu luî Saulu.
Dară regele lua pre cei diioî fii ai •'Riţpeî,
fiica Aîeî, pre cari-î născură luî Saulu, Armoni şi Mefiboşetu, şi pre cei cinci fii aî
Micaleî, fiica luî Saulii, pre cari-î născuse
luî Adrielu, fiîulu luî Barzillaî, Meholotenulii,
Şi-î dădu in mâna Ghibeouiţiloru ; aceştia
'î spendurară pe munte » înaintea luî lehova.
Şi cădură aceşti şepte impreuuă, şi eî fură
ucişi in cele d'ânteie dile ale culesului, la
începutul culesului orduluî. Şi h Riţpa, fiica
Aîeî lua unu sacii, şi-lii intinse pentru sine
preste stâncă, ' de la inceputulii culesului
până ce s'a versaţii apă preste eî din ceriu,
şi ea nu lăsa ca diua să se repauseze pa
serile ceriului preste eî, nici noptea ferele
câmpului.
Şi se spuse luî Davidu ce făcea Riţpa,
fiica Aîeî, concubina luî Saulii. Si merse
Davidu, şi lua osele luî Saulii şi osele luî
Ionatanii, fiîulu şeii, de la locuitorii din
' labeşu-Galaadu, cari le furaseră din pieţa
Betu-Şanuluî, unde 'î spenduraseră *Filisteniî,
in diua cândii 'Filistenii uciseră pre Saulii
pe muntele Ghilboa. Şl elu aduse osele luî
Saulii şi osele luî Ionatanii, fiîulu şeii, de acolo. Şi adunatu-s'aii osele spenduraţiloru.
Şi s'aii îngropaţii osele luî Saulu şi ale luî
Ionatanii, fiîulu şeii, in pămentulii luî Beniaminii, la ' Zeba, in mormentulu luî Kişii,
părintele seu ; şi aţa s'a făcuţii toţii ce ordi
nase regele. Şi după acesta '" Dumnedeii impăcatu-s'a cu pămentulu.
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Israeliţii se mai bată CM FiJistenfi.

Şi Filistenii mai avură resbelii cu îsraelii ; şi Davidu se pogorî si servii Iul cu
d'îusulu, şi se luptară cu Filistenii. Şi Da
vidu se osteni. Şi Işbi din Nobii, din fiiî
luî Rafa, a cărui lance era grea de trei sute
de sicii de aramă, fi care era incinsii cu
armătură nouă, voi să lovescă pre Davidu.
Dară Abişaî, fiîulu Ţeruieî, 'Iu ajuta, lovi
pre Filistenii, şi-lii ucise. Şi jurară băr
baţii luî Davidu, dicendu : " Tu să nu mai
mergi cu noi la luptă, ca să nu stingi ° can
dela luî Israelu.
p Şi fost'a după aceea eră-şî resbelii cu
Filistenii, in Gobii; atuncealovi 'Sibcaî, Huşatitulii, pre Safii din fiiî luî Rafa. Şi urma
42. & 83. 18.
/ Cap. 3. 7.
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A Vor* 8.
Cap. 3. 7.
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CAP. 21, 22.
resbelu cu Filistenii la Gobu; şi lovi Elhananu, fiîulu lui laare-Oreghimu, Betlehemitulu, pre r Goliatu, Ghiteulu, şi mânunchîulu lancei luî era ca unu lemuu de sta20 tive. Şi ' mai urma resbelu la Gatu ; şi acolo
era unu bărbaţii înalţii forte, şi degetele
mâneloru lui, şi degetele picioreloru luî erau
şese şi şese, duoe-^ecî şi patru la nuraeru.
21 încă şi elu fu născuţii din Rafa. Şi batjocorîa pre Israelu; şi-lu bătu pre elu lonatanu, fiîulu luî ' Şimea, fratele luî Davidu.
22 " Aceşti patru se născură luî Rafa la Gatu,
şi cădură prin mâna luî Davidu şi prin
mâna servitorii luî.
Cântarea de laudă a Iul DavicW.

22 O I Davidu ° vorbi cătră lehova cuvintele
^ acestei cântări, in diua cându lehova
'Iu * mântui din mâna tuturorii neamicjloru
2 seî şi din mâna luî Saulu. Şi elu dise :
c lehova este stânca mea şi cetatea inea,
3 Şi mentuitorulu meu! Dumnedeu este stănA La care voiu căuta adăpostii,
[ca mea,
« Scutulu meu, şi / cornulu mentuireî mele,
» Tumulii meii înalţii, şi * scăparea mea,
Mentuitorulu meu! tu de silnicia mă vei
[scăpa.
4 Pre celu vrednicii de laudă, pre lehova, l'amu
[chîămatii,
Şi de neamiciî meî m'amii mântuiţii.
5
Pre mine valurile morţii me incunjurau,
Şi torentele fără-de-legeî me spăimântau,
6 • Legătura infernului me cuprindea,
Preste mine cădeau lanţurile morţii,
7 In strâmtorarea mea •>' chîămaiu pre lehova,
Şi strigaiu cătră Dumnedeulu meii:
Şi elu 4audi din templulu seu vocea mea,
Şi strigătulu meu veni la urechi ele sale.
8 Atuncea ' s'a sguduitu şi s'a cutremuraţii pă[mentulii ;
1 Temeliele ceriului s'au mişcaţii şi s'aii sguCă elu s'a mâniaţii.
[duitu,
« Fumu se redicâ din nările lui,
Şi » foculu din gura luî mistuia,
Cărbuni se aprindeau dintr'însulii.
10 Elu ° pleca cerîulii, şi se pogori,
Si " iutunerecu era supţii picîorele sale.
11 Elu călăria pe cherubimu, şi sbura,
Şi se arăta « pe aripele vântului.
12 Injuru-î drepţii corturi pus'a T intunecimî,
r Veţli 1 Cron.
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Adunături de apă, nouri deşi.
Din strălucriea cea de d'inaintea luî,
Aprinsu-s'aii cărbuni de focii,
lehova ' tuna din ceriii,
Şi Celu-pre-înaltu făcu să se audă vocea sa.
Elu arunca " săgeţele sale, şi-î imprăsciâ,
Pre fulgeru, şi î-a resipitu.
se vedură fundurile miirei,
terneliele lumeî se descoperiră,
Supţii " certarea luî lehova,
Prin suflarea vântului nâriloru luî.
" Elii intinse mâna sa din înălţime, me apuca,
Me scose din ape puternice.
y Elii me scăpa de puterniculu meii neamicu,
De cei ce me urîau,
Gândii eraii mai târî de câtii mine.
Surpriusu-m'aii in diua necasuluî meii:
Dară lehova mî-a foştii sprijinii;
* Şi me scose la largii;
Mentuitu-m'a; că a "bine-voitu pentru mine;
6 Resplătitu-mi-a lehova dupre dreptatea
[mea ;
Dupre c curăţenia mâneloru mele mî-a înCă căile luî lehova arnii dpăzitu; [torsii.
Şi uu amu păcătuiţii Dumnedeuluî meu.
Că tote «judecatele luî înaintea ochiloru meî

13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23

[au fostă ;

Şi de la legile luî nu m'amii depărtaţii.
Eii f nevinovaţii amu foştii înaintea luî,
Şi de fâră-de-lege rn'amu păzitu.
De aceea ' resplătitu-mi-a lehova dupre drep[ţaţe a mea,
Dupre curăţenia mea înaintea ochiloru luî.
Cătră * celii bunii, bunii te-aî arătaţii,
Cătră bărbatulii întregii, intregu to-ri are(tatu,
Câtră celii curaţii, curaţii te-aî arătaţii.
Şi cu ' celii strâmbii, strâmbii te-aî luptatu.
Pre J poporii iu uecasu l'aî mântuiţii tu ;
Dară ochii tei presto * cei mândri aii foştii,
Să-î umilescă pre el.
Căci tu, lehova, «act candela, mea,
Şi lehova intunereculii meu a luminaţii;
Că cu tine alergii asupra mulţimeî;
Cu Dumuedeulu meii sării preste zidii.
Dumnedeule! ' desevârşită e«fe calea sa;
m Curaţii este cuventulii luî lehova ;
Scutii este elii pentru toţi, cari caută intr'în[sulu adăpostii.
Ck "cine este Dumnedeu, afară de lehova V
11
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2 SAMUELC.

Şi cine este stâncă, afară de Dumnedeulu
[nostru?
Dumnedeu este " cetăţuea mea cea tare:
* Cu totulu netedă 'mî « făcu calea mea.
Elii picîorele mele r ca ale cerbilorii le făcu,
Şi • pe înălţimile mele m'a pusu.
' Elu a deprinşii manele mele la luptă,
Ca braţîele mele să intindă arcuiţi de aramă.
Tu-mî dăduşî scutulu mentuireî tale,
Şi mila ta m'a redicatu.
Tu al "lărgiţii paşii meî suptu mine;
Şi glesnele mele nu s'aii clătită,
[sterpitu
Urmărit'amu pre neamiciî meî, şi i-amu
Şi nu m'amii întorşii, până ce î-amii nirnicitu.
Nimicitu-i-amii, sfărimatu-i-amu, de nu s'aii
[maî sculatu;
Cădut'aii ° suptu picîorele mele.
Că x încinsu-m'aî cu putere spre luptă ;
Repua'aî pre 'J protivniciî meî supţii mine.
Şi intors'aî mie 'spatele neamicilorii meî,
Si ale aceloru ce me urîau, ca să-î nimicescii.
Ei căutară imprejurii, dară nu aflară men0 La lehova, dară elii nu-î audi. [tuitoriu ;
Tocatu-i-amu * ca pulberea părnentuluî
«Ca pre tina de pe uliţî î-amii călcaţii,
Si î-amii sdrobitii.
" Mentuitu-m'aî din certele poporului meii,
Păstratu-m'aî ' capii alu poporelorii ;
1 Poporulu ce nu amu cunoscuţii me servesce.
Fiii străinilorii me linguşescu;
Numai audindu de mine, se supunii.
Fiii străinilorii se vescedescu;
Tremură » in intăriturele lorii.
Viu este lehova,
Şi bine-cuventată este stânca mea;
Pre-înăltatii fie Dumnedeu, * stânca inentu[ireî mele!
Dumnedeu, care m'a resbuuatu,
fi poporele mi le-ă ' supuşii.
i din neamiciî ineî m'a smulsii;
Da, d'intre protivniciî meî m'a redicatu,
De J asupritorii m'aî meutuitu.
De aceea te laudu eii, lehova, intre * popore,
Şi cântu numele teu.
' Elii este tumulii nientuirei regelui seu,
Şi aretă milă m unsuluî seu,
Luî Davidu şi " seminţiei sale in eternii.

pice ° bărbatulu celii ce s'a redicatu in inăl* Unsulii Dumnedeuluî lui lacobu,
[ţime,
Şi dulce cântăreţii alii lu'i Israelu.
c Spiritulii luî lehova vorbesce prin mine
Şi cuventulii luî este in limba mea.
Dise Dumnedeulu luî Israelu,
''Stânca luî Israelu vorbi cătră mine:
Celii ce domnesce preste omenî cu dreptate,
Celii ce domnesce * in frica luî Dumnedeu,
r Este ca lumina demâneţeî, cându resare
In demâneţa fără nouri,
[sorele,
('a lumina sorvlvî, care incolţesce pămen[tulii după ploîă.
Nu aşa este casa mea înaintea luî Dumnedeu?
f Că fâcut'a elii cu mine legămentu,
Intru tote statornicii şi cu credinţă păzitu.
Totă mântuirea mea, şi tote dorinţele,
Aii nu voru încolţi?
Dară ceî fără de lege sunt cu toţii ca spinii
[cei smulşî,
Pre cari nimenea cu mâna nu-i apucă;
Şi cine se atinge de d'înşiî,
Cu ferii şi cu lemnulu lanceî se iiiarmeză;
Şi eî cu focii se ardii la loculii lorii.
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Xumile uiteşilorîi celorii mai dt frunte dl lut
Davidii.

Aceste mut uumile celorii viteşi ai luî
Davidii: loşebii-Başşebesetu, Tachmoneulii,
maî marele căpitenieloru. Elu se chiămâ
Adino Eznenulu, pentru ceî optii sute, pre
cari î-a omorîtii de o-dată. Şi după d'însulu h Eleazarii, fiîulu luî Dodo, fiîulii luî
Ahiho. Era elii unulu d'intre ceî trei târî,
cari erau cu Davidu; cândii batjocorîau pre
Filisteni, aceştia s'aii adunată acolo la luptă,
şi bărbaţii luî Israelu eşiră şi eî. Acela se
scula, şi bătu pre Filisteni, până i se obosi
mâna, şi mâna luî se lipi de sabia. Şi le
hova ti dădu in acea di isbeudă mare. şi
poporulu se lua după d însulu numai pen
tru a prăda.
După d'însulii ( Şauima, fiîulu luî Aghe,
Hararenulii. •* Şi Filistenii se adunară in gră
mada, si era acolo unii ogorîi plinii de linte.
Şi poporulu fugi de d'inaiutea Filisteniloru.
Dară elii se puse chîani in medîloculu ogoruluî, şi-lu apăra, şi bătu pre Filisteni.
Cuventarea cea tle pe urmă a liti Davidii.
Şi lehova 'î dădu isbendă mare.
Şi l trei d'intre ceî treî-decî c'spî se poCjl aceste sunt cele din urmă cuvinte ale
gorîră, şi veniră la timpulii culesului la
^ luî Davidu:
Davidu in ' pescerea Adullauui ; şi o cetă de
Dice Davidu, fiîulu lui Işaî,
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CAP. 23, 24.
1 4 Filisteni tăberâse in m valea Refaimu. Şi Da
vidu era atunci in " cetăţue, şi garnisona
15 Filisteniloru era atunci in Betu-Lehemu. Şi
poftindu Davidu, a disii : Cine-mî va da de
băuţii apă din fântâna din Betu-Leliemu,
16 care este la portă? Şi cei trei viteşi au
năvălită prin tubera Filisteniloru, şi scoseră apă din fântâna din Betu-Lehemu cea
de la o portă, şi luară, şi au dus'o la Da
vidu. Dară elu nu voi să o bee, ci o turna
17 lui lehova; Şi dise: Departe să fie acesta
de mine, lebova, să făcu acesta; Au be'-voiu
" sângele bărbaţilorii, ce s'au duşii cu vieţa
in mână? Şi elii nu voi să bee. Acesta fă
cură cei trei viteşî.
18
Şi p Abişaî, fratele lui loabu, fiîulu Ţeruieî,
era mai marele celoru trei. Şi elii a rădi
caţii lancea asupra trei sute, fi-î-a ucişii.
19 Şi elu avea nume intre cei trei. Celu mai
lăudaţii era elu intre cei trei, şi mai ma
rele loru a foştii; erii până la cei d' întâi trei
nu a ajunsu.
20
Apoi Benaia, fiiulîi lui lehoiada, fiîulu
unui bărbaţii vitesii, care făcuse multe şi
mari fapte, din 'Kabzeelii. r Acesta ucise duoî
bărbaţi din Moabu ca leii. Şi elii se pogorî,
şi ucise unu leii intr'o gropă in timp ulii
21 ometuluî. Şi elii ucise pre unu Egiptenii,
bărbaţii frumoşii. Şi in mâna Egiptenuluî
era lance; dară elii se repedi asupra lui cu
unii toegii, şi smulse lancea din mâna E22 giptenuluî, şi-lu omorî cu lancea sa. Acesta
făcu Benaia, fiîulu lui leboiada, şi elii a23 vea nume intre cei trei tari. Elu era mai
lăudaţii decâtu cei treî-decî, eru la cel trei
nu ajungea. Şi Davidu 'Iii alese • de credinciosulii şeii.
24
' Asahelii, fratele lui loabii, era intre cei
trei-decî: Elhananu, fiînlii lui Do do, din
25 Betu-Lehemu; "Şamma, Harodeulu; Elika,
26 Harodeulu; Heleţeii, Palteulii; Ira, fiîulu
27 lui Ikkeşu. Tekoeulu; Abiezerii, Anato28 teulii; Mebunnaî, Huşateulu; Ţalmonii, A29 hoheulu ; Maharaî, . Netofateulii ; Helebii,
tiîulu lui Baana, Netofateulii; Itaî, fiîulu
lui Ribaî, diu Ghibea a fiilorii lui Benia30 minii; Benaia, Piratoneulu; Hiddaî, de la
31 "Nahale-Gaaşu; Abi-Albonu, Arbateulii; Aţ32 mavetu, Barhumeulii ; Eliahba, Şaalboneulu;
33 Bene-Iaşemii ; Ionatanii ; Şamma, Hurareulu;
34 Ahiamu, fiîulu lui Şararii, Harareulîi; Elifeletii, fiiulii lui Ahasbai, a fiîuluî lui Maachati; Eliamii, fiîulu lui Ahitofelii, Ghilo35 neulu ; Heţraî, Carmeleulu ; Paaraî, Ar36 beulu ; Igalii, fiîulu lui Natanu, de la Toba';
M Cap. 5. 18.
ii 1 Şam. 32. 4.
5.
o Lev. 17. 10.
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q Io>. 15. 21.
r Bsod. 15. 15.
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Bani, Gadeulii ; Ţelekii, Animonitulii ; Na- 37
haraî, Beeroteulii, purtătorulu armeloru lui
loabu, fiîulu Ţeruieî; * Ira, letreulu; Ga- 38
rebii, letreulu; "Uria, Heteulii; De toţi trei- 39
deci şi şepte.
Numerarea poporului : pedepsa lut, prin ciumă,
ţi depărtarea acesteia.

SI " mânia lui lehova eră-şi se aprinse a- 24
supra lui Israelu. Ş elu ademeni pre
Davidu in contra lorii, diceudii: 'Mergi, numeră pre Israelu şi Iuda! Căci dise regele 2
cătră loabu, mai marele osteî, care era cu
d'însulu: Treci prin tote semiuţiele luî Israelu « de la Danu până la Beerii-Şeba; şi
numeraţî poporulii, ca să d sciu numerulu
poporului! Şi loabu dise cătră rege: Să 3
mai adaugă lehova Dumnedeulu teu la po
porulii acesta câtu este acumii încă de o
sută ori atâta, şi să vedă acesta ochii dom
nului meu, regele; dară pentru ce doresce
lucrulii acesta domnulii meii, regele? Totuşi 4
cuventulu regelui rămase tare in contra luî
loabii şi in contra celoru mai mari ai osteî.
Şi loabu şi cei mai mari ai osteî eşiră
de a'inaintea regelui, ca să numere poporulu luî Israelu. Şi eî trecură lordanulu, 5
şi tăberâră la • Aroeru, spre medă-di de la
cetate, care se află in me^îloculu văii Gadii,
şi până la f laţerii. Atuncea eî veniră până 6
la Galaadu şi in păinentulii Tahtimu-Hodşi,
şi eî veniră la » Danu-Iaanu şi imprejurii
pâuă la ''Sidonii; Şi eî veniră până la ce- 7
tatea Tiru şi in tote cetăţile Heveilorii şi
a Cananeilorii, şi eşiră spre partea de me
dă-di a luî Iuda cătră Beeru-Şeba. Şi 8
aşa, după ce străbătură totă ţera, veniră,
după trecerea de noiie luni şi duoă-decî
de dile, la lerusalimii. Şi dădu loabii re- 9
geluî suma numeruluî poporului : ' si erau in
Israelu optii sute de mii de bărbaţi tari,
cari trăgeau sabia, şi bărbaţii lui Iuda cincî
sute de mii de bărbaţi.
Şi-î J bătea luî Davidu anima, după ce 10
numerase poporulii. Şi Davidu dise cătră
lehova : Forte * amu păcătuitu, că aniii fâcutu acesta. Şi acumii, lehova, ertă fărăde-legea servului teii, că forte l nebunesce
amii păcătuiţii. Că sculându-se Davidu de- 11
maneta, veni cuventulu lui lehova cătrâ
" Gadii, profetulii. " vedetorulîi luî Davidu, di
ceudii: Du-te şi spune luî Davidu: Aşa dice 12
lehova: Trei punii înainte-ţî, alege-ţi una
din ele, şi face-voiii ţie. Şi aşa veni Gadu 13
la Davidu, şi-î spuse luî, şi dise cătră d'înb 1 Cron. 27. 23, l
Io». 13. 9, ÎS.
SI.
! / Num. 22. 1,3.
c Jude:. 20. 1.
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l REGII.
sulu: Să-ţî vină ţie °şepte arii fomete in
pămentulu teii? Aii să fugi trei luni îna
intea neamiciloru teî, şi să te gonescă pre
tine? Au să fie ciumă trei dile in pămen
tulu teu? Acumu gândesce-te, şi vedî ce
respunsu să ducu aceluia, ce m'a trămesii.
Şi dise David u luî Gadii: Eu in strîmtorare
mare sunt. Să cădemu acumii in mâna luî
lehova, •''că mare ente îndurarea luî; şi *să
nu cădii in mâna omului.
Şi r lehova trămese ciumă preste Israelu
de demâneţă până la timpulii otârîtii. Şi
muriră din poporu de la Danii până la
Beeru-Şeba şepte-decî mii de bărbaţi. ' Şi
intindendu-şî ângerulu mâna preste lerusalimii, ca să-iu strice, ' 'î păru răii luî le
hova de acelu rău, şi dise cătră ângerulu,
care strica pre poporu: Destulul opresce
acumu mâna ta. Şi ângerulii luî lehova era
lungă aria luî "Aravna, lebuseulu. Şi Da
vidu vădendii ângerulu, care bătea pre po
poru, vorbi cătră lehova, şi dise: Eccă,
* eu nu ut celu ce a păcătuiţii, şi amu făcuţii
reu; dară aceste oî, ce aii făcuţii? Mâna ta fie
asupra mea şi asupra casei părintelui meu !
Şi veni Gadii in diiia aceea la, Davidu,
şi dise cătră d'îusulu: zSui-te, şi rădică al

tarii luî lehova in aria luî Aravna, lebu
seulu. Şi Davidu se sui dupre cuventulu
luî Gadii, dupre cuinii a ordinatii lehova.
Şi uîtându-se Aravua, vedu pre rege şi pre
servii lui venindii spre dînsulu: şi eşi Aravna, şi se prosternu înaintea regelui cu
faţa la pământii. Şi Aravua dise: Pentru
ce vine domnulu meii, regele, la servulii
şeii? y Şi Davidu dise: Ca să cumperu de la
tine aria, ca să zidescii altarii luî lehova,
ţi ca să înceteze * plaga in poporu. Şi dise
Aravna cătră Duvidu: Să o îee domnulu
meii, regele, şi, sacrifice ce eMe bunii in
ochii luî. ° Ecce, aicea sunt boi pentru olocaustii, care, şi uneltele boilorii in locu de
lemne, Pre tote aceste Aravna, o rege ! le dă
regelui. Şi Aravna dise cătră rege: lehova,
Dumnedeulii teii, * să te primescă! Şi dis'a
regele cătră Aravua: Nu! ci voiii cumpăra
de la tine cu preţii, şi nu voiii aduce olocaustii luî lehova, Dumnedeulii meii, darii
daţii. Şi aşa ° cumpăra Davidu aria şi boii
cu eincî-decî sicii de argintă. Şi Davidu
zidi acolo altarii luî lehova, şi aduse olocaustii şi sacrificii de bucuria. d Şi lehova
s'a împăcaţii cu pămeutulu eră-şî, şi 'plaga
a iucetatu de deasupra luî Israelu.
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CARTEA ANTEIA A REGILORU.
SfitT IN DJB COMUND, A TREIA A REOILORC.
Bătrâneţii lui Daeidti; conjurarea luî Adonia; SolotnoitA rfdicatii la Ironii.
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regele Davidu era betrânu {.-t înaintaţii | moşii forte la chipii; şi ''muma .s-a 'Iu născu
in ^ile, şi se acoperia cu vestminte, dară după Absalomii. Şi elii vorbi cu lojibii,
nu se incăl^ia. Deci diseră servii şei cătră tiiulu Ţeruieî, şi cu 'Abiataru, preutulu; şi
elu: Să se caute pentru domuulii nostru, -'"aceştia urmându luî Adonia, J'au ajutatu.
regele, o fecîoră teneivi, ca să stee înaintea Eru Zadoku, preutulu, şi Beuaia, fiîulu luî
regelui şi să ingrijescă de elii, şi să se : lehoiada, si Natami, profetulu, şi sŞimeî şi
culce la BÎnulii teu, ca să se îucăldescă j Hei şi ''viteşiî luî Davidu nu eraii cu Adonia.
domuulii meii, regele. Şi aşa căutară in Şi junghiâ Adonia oî, boi şi viţei graşi lungă
toţii cuprinaulu luî Israelu o teneră fru- petra Zoeletuluî, care e*t<> aprope de Enumosă, şi udară pre Abişagii, "Şunaniită; şi Roghelu, şi chîămâ pre toţi fruţiî şei, fiii
o aduse la rege. Erii teuera era frumosă regelui, şi pre toţi bărl)aţiî lui Iuda, servii
forte, şi îngrijia de rege, şi servia luî ; dară regelui. Erii pre Natanii, profetulu, şi pre
Benaia şi pre viteşî şi pi'e fratele şeii Soregele nu o cuuoscu.
- Şi * Adonia, fiîulu Haghiteî, se sumeHa, lomonii, nu -i chiămâ.
dicendii: Eu voiii să fiii rege; şi-şî c găti
Atuncea spuse Natauii câtră Batu-Şeba,
Kie-şî cu re şi călăreţi, şi cincî-decî de bâr muma luî Solomonu, Dicendii: Aîî n'aî aubaţi, cari alergau înaintea luî. Şi părintele ditu că se tăcu rege Adouia, fiîulu 'Haghiteî,
şeii nici odată nu-lu supărase pre du, di şi doranulu nostru Davidii nu scie anitstat
cendii: Pentru-ce faci aşa? era şi elu fru- Şi acum ii vino, rogu-te, să-ţî daii sfatu, ca
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CAP. l.

deulu lui Israelu, dicendu, că fiîulu teii
bolomouii va fi rege după mine, şi elu va
şede în loculii meu pe tronulu meii, aşa
voiii face în diiia acesta. Şi Batu-Şeba 31
plecâudu-şî fac,a sa până la pănientu, se
închina regelui, şi dise : T Trăescă domnulu
meu, regele Davidu, in eternii.
Şi regele Davidu dise: Chiămaţi-inî pre 32
Zadoku, preutulu, şi pre Natanu, profetulu,
şi pre Beuaia, fiîulii lui lehoiada. Şi ei ve
niră înaintea regelui. Şi dise cătră ei re- 33
gele : • Luaţi cu sine-ve pre servii domnului
vostru, şi puneţi călare pre Solomonii, fi
îulu meii, pe catârulu meu, şi-lii pogorîţî
pre elu la ' Ghihonu ; Şi să-lii " ungă pre elii 34
acolo Zadoku, preutulu, şi Natanu profetulu,
rege preste Israelu; şi "suflaţi voi iu trîmbiţă, şi diceţî: Trăescă regele Solomonu!
Şi ve vetî sui în urma lui, şi elii va veni, 35
şi va şede pe tronulu meii; că elii va fi
rege in loculii meu; căci urnii ordinatu, ca '
elii să fie domnii preste Israelu şi preste
Iuda. Şi respunse Benaia, fiîulu luî leho- 36
iada, regelui, dicendu : Aininii ; aşa să dică
fi lehova, Dumnedeulu domnului meii, regele!
x Precumii lehova a foştii cu domnulu meii, 37
regele, aşa să fie elii şi cu Solomouu, şi să
ymărescă tronulu luî mai mulţii de câtii tro
nulu domnului meii, regele Davidu.
Atuncea se pogorîră Zadoku, preutulu, 38
şi Natanu, profetulu, şi z Benaia, fiîulii luî
lehoiada, şi Creţii şi Pletii, şi puseră pre
Solomonu pe catârulu regelui Davidu, şi-lii
duseră la Ghihonu. Şi lua Zadoku, preu- 39
tulii, cornulii de "oleiii din cortii, şi-lii * un
seră pre Solomonu. Şi suflară in trîmbiţă,
c şi dise poporalii întregii : Trăescă regele
Solomouii ! Şi se sui totu poporulu după 40
d'însulu; şi cânta poporulu iu fluere, şi se
desfăta cu bucuria mare, şi se despica pămeutulii de strigătele lorii.
Şi audi acesta Adonia şi toţi chiămaţiî, 41
cari erau cu d'însulu, cum sfârşiră de a mânca.
Şi audindii loabu suuetulii trîrnbiţeî, dise:
Pentru ce este vuetulu, de care cetatea resună? încă vorbindii elii, eccă, Ionatanii, 42
fiîulu luî Abiatarii, preutulu, a sosiţii ! Şi-î
dise Adonia : Intră ; că d tu escî biirbatu vitesii, şi aduci scirî bune. Şi respundendii 43
Ionatanii, dise luî Adonia : Ba nu ; domnulu
nostru, regele Davidu, făcu rege pre Solo
mouii; Şi trămese cu elii regele pre Za- 44
dokii, preutulu, şi pre Natauu, profetulu,
şi pre Beiiaia, fiîulu luî lehoiada, şi pre
Creţii şi pre Pletii, şi-lii îucălecară pre

să scăpî vieţa ta şi vieţa fiîuluî teii Solo13 monu. Du-te şi intră la regele Davidu, şi-î
ţii: Domuulii meu, rege, nu aî juraţii tu
servei tale, diceudu: j Solomonu, fiîulu teu,
va fi rege după mine, şi elîi va şede pe
tronulu meu? De ce dară domuesce Adonia?
14 £cce! pre-cându încă vei vorbi tu acolo cu
regele, voiii intra şi eu iu urma ta, şi voiii
iutâri cuvintele tale.
15
Şi intra Batu-Şeba la rege in cămară;
şi regele era bătrânii forte, şi Abişagu,
16 Şunamita, servia regelui. Şi plecându-se
Betu-Şeba, se închina înaintea regelui. Şi
17 regele disc: Ce este ţie? Şi ea ţh'se cătră
d'însulu: Domnulii ineu, * tu aî juratu servei
tale pe lehova, Dumuedeulu teu, tficendu :
Solomouu, fiîulu teu, va fi rege după mine,
18 şi elu va şede pe tronulu meii. Şi acumu,
ecce! Adonia se făcu rege. Şi tu, domnulu
19 meii, rege, nu sciî acesta. l Şi elu junghiâ
boî-şi viţei graşi şi oi in mulţime, şi chiâmâ
pre toţi fiii regelui, şi pre Abiatarii, preutulu,
şi pre loabu, mai marele oşteî; erii pre ser20 vulu teu Solomonu nu Ta chîămatu. Şi la
tine, domnulu meu, rege, la tine sunt ochii
întregului Israelu, ca să li spui cine va şede
pe trouulii domnului meu regele după elu.
21 Eru de nu, va fi, că indată-ce domnulu meu
regele va m adormi cu părinţii şei, eu şi fiîulu
meii Solomonii ne vomu socoti vinovaţi.
22
Şi ecce! încă vorbiudu ea cu regele, a
23 intraţii şi Natanu, profetulu. Şi spuseră
regelui, ^iceudu: Ecce Natanu, profetulu!
Şi intrândii la rege, se prosteruu înaintea re24 gelul cu fac.a sa la păiuuutu. Şi Natanu dise :
Uomnulu meii, rege, au tu aî disu : Adonia
va fi rege după mine, şi elii va şede pe
2b tronulu meu? " Căci se pogorî astă-dî, şi
juughia boî şi viţei graşi şi oi in mulţime,
şi chinina pre toţi fiii regelui şi pre cei
mai mari ai oşteî şi pre Abiatarii, preutulu,
şi ecce ei mâuâncu şi beu înaintea lui, şi
26 ^icu: ° Trăescă regele Adouia! firii pre mine,
servulu teii, şi pre Zadokii, preutulu, şi pre
Benaia, fiîulu lui lehoiada, şi pre Solomouu,
27 servulu teu, u'a chiăinatu. De la tine, dom
nulu meu, rege, se făcu lucrulii acesta, şi nu
aî insciinţatu pre servulu teii, cine va şede pe
tronulu domnului meii, regele, după d'însulu?
28
Atuucea respunse regele Davidii, şi dise :
Chiămaţi-mi pre Batu-Şeba. Şi ea veni la
29 rege, şi stătu înaintea regelui. Şi jura re
gele, şi disc : *" Viii este lehova ! celii ce a
mentuitu sufletulu meii din toţii necasulu,
30 'Că precumii juraiii ţie pe lehova, Dumnej 1 fron. M. 9. !
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45 elu pe catârulu regelui ; Şi-lii unseră pre
elu Zadoku, preutulu, şi Natanu, profetulu,
rege in Ghihouu ; şi se suirâ de acolo veselindu-se, şi a resunatu cetatea. Acesta este
46 vuetulu, ce aî audiţii. Ba încă Solomonii
47 • şede pe tronulu regatului, încă şi servii
regelui au venitu să fericite/e pre domnulu nostru, regele Davidu, dicendu: •/'Să
înbuuescă Dumnedeu numele luî Solomonu
mai mulţii decâtu numele teu, şi să mărescă
tronulu luî maî mulţii decâtu tronulu teu;
48 * şi regele se închina pe patulu seu. Şi re
gele maî vorbi aşa: Bene-cuventatu să fie
lehova, Dumnedeulu luî Israelu, carele mî-a.
h daţii astă-dî pre celu ce şede pe tronulu
meu, vădendii acesta ochii meî.
49
Şi toţî cei chiămaţî cari erau cu Adonia,
s'au spăimentatu, şi sculându-se, se duse fie50 care in calea sa. Şi Adonia se temu de
Solomonu ; şi sculându-se, se duse, şi se ' a51 pucâ de cornele altarului. Şi-î se spuse
luî Solomonu, dicendu: fiece, Adonia se
teme de regele Solomonu; că ecce! se apucâ de cornele altarului, dicendu: Să-mî
jure astă-dî regele Solomonu, că nu va o52 morî pre servulu şeii cu sabia. Şi Solo
monu dise : De va fi fiîulu virtuţeî, •> nicî unulu din perii luî nu va cade pe pămentu ;
erii de se va afla răutate intr'însulu, va muri.
53
Şi trămese regele Solomonu, şi-lu pogorî pre elu de la altaru; şi elii veni de
se închina înaintea regelui Solomonu ; şi dise
cetră d'îusulii Solomonu: Mergî la casa ta.
însărcinarea dată de Davidu luî Solomonii ; marţea
lui Davidit.

2 Ol se apropiară "dilele luî Davidu, ca să
^ moră; şi ordina luî Solomonu, fiiuiii
2 şeii, dicendu : 6 Eu raergii in calea a totu
pămentulu ; eru f tu înturesce-te şi să fii băr3 bătu ; Şi păzesce cele de păzitu ale. luî le
hova, Dumnedeulu teii, âmblândii in căile
luî, păzindu legile luî şi ordinele luî şi ju
decatele luî şi mărturiele luî, precumu este
scrisii in legea luî Moisi, ca să fii '' fericiţii
in tote câte veî lucra, şi orî-unde te veî
4 întorce; Ca să ' întărescă lehova cuventulu
şeii, care-lu vorbi pentru mine, dicendu:
•''Dacă fiii teî voru lua aminte la căile lorii,
» âmblâudu înaintea mea cu credinţă, cu totă
anima şi cu totu sufletulu lorii, * nu va lipsi
din tine bărbaţii de pe trouulu luî Israelu.
5 Şi încă tu sciî câte a ' făcuţii mie loabîi,
fiîulu Ţeruieî, ce a făcuţii la cei diioî maî
mari ai oştirilorii luî Israelu : luî •»' Abnerii,
c ICron.SW. «3.
/ Ver» 87.
g Fac. 47. 31.
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fiîulii luî Neru, şi luî * Amasa, fiîulu luî leteru, pre cari î-a ucişii, şi a versaţii in
pace sânge de resbelu, şi a adusu sângele
resbeluluî in cingătorea cea de la copsa sa,
si in incălţiemintele de la picîorele sale.
Fă deci ' dupre înţelepciunea ta : şi cărunteta luî să nu se pogore in pace in mormentu. firu cătră fiiî luî m Barzillaî clin Galaadu să areţî bunătate, şi să fie eî din ceî
ce vorii n mânca la mesa ta ; căcî ° eî veniră
la mine, cându eu amu fugiţii de la faţa luî
Absalomii, fratele teu. Şi ecce ! la tine este
'Şimeiu, fiîulu luî Ghera, Beniaminitulu de la
Bahurimu, carele me blăstemâ cu blăstemu
greii, in diua cândii mergeamu la Mahanaiinii ; dară » se pogorî spre intimpinarea mea
la lordanu, şi-î r amii juratu luî pe lehova,
dicendu: Nu te voiii omorî cu sabia. Şi
acumu 'nu-lu lasă pre elii nepedepsitu; că
bărbatu înţeleptu escî tu, şi sciî ce să-î
faci luî, ca ' să pogorî cu sânge cărunteţa
luî în mormentu.
Şi adormi " Davidu cu părinţii seî, şi se
îmmormentâ in " cetatea luî Davidu. Şi dilele câte a x domniţii Davidu preste Israelu,
fură patru-decî de ani; şepte ani a dom
niţii in Hebronu, şi trei-decî şi trei de ani
a domniţii in lerusalimii.

6
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Domnia lui Solomonu întărită, şi,neamicit tei
pedepsiţi.

« Şi şedu Solomonu pe tronulu luî Davidu,
părintele seu; şi se întări forte regatulu
seu. Şi Adonia, fiîulu Haghiteî, a venitu
la Batii-Şeba, muma luî Solomonu; şi ea
dise : * Vii cu pace ? Şi elu dise : Cu pace.
Şi elu dise: Cuventu amu a-ţî spune; şi
ea dise: Vorbesce. Şi elu dise: Tu sciî,
că " alu meii era regatulu, şi cătră mine totu
Israelulu a îndreptaţii facă, ca să fiii rege ;
dară se intorse regatulu, şi se făcu alu
fratelui meii ; căcî de la lehova * a foştii alii
luî. Acumii cerii cerere de la tine; să
nu mă respingi. Şi-î dise: Vorbesce. Şi
elu dise: Vorbesce, rogu-te, cătră regele
Solomonu, (că elu nu te va respinge), să-mî
dee mie pre c Abişagii, Şunamita, de femeă.
Şi Batii-Şeba dise: Bine, voiii vorbi pentru
tine cu regele.
Decî Batii-Şeba veni la regele Solomonii, ca să vorbescă cu d'însulu pentru
Adonia. Şi regele se scula înaintea eî, şi-î
d se inchinâ, şi se puse pe tronulu şeii, şi
s'a pusii tronii pentru imuna regeluî, şi e ea
l şedu la drepta luî. Şi ea dise: O mică
i»
n
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p
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cerere ceru de la tine; nu ine respinge. Sângele loru să se întorcă pe capulu 33
Şi-î dise regele: Cere, muma mea, că nu luî loabu şi upe capulu seminţiei luî in e21 te voiu respinge. Şi ea diae: Să se dee teruii ; r erii luî Davidu şi seminţiei luî, şi
Abişagu, Şuaamita, lui Adonia, fratele teu, casei luî, şi tronului şeii, să-î fie pace de
22 de femeă. Şi regele Solornonii respunse, la lehova in eternii. Şi aşa se sui Beuaia, 34
şi dise mumei lui: Şi pentru ce ceri pre j fiîulu luî lehoiada, 'Iu lovi, şi-lu omorî ;
Abişagu, Şunamita, pentru Adonia? cere şi l şi se îtnmormentâ in casa sa in pustiiţi.
domnia pentru d'însulu, că elu este fratele i Şi regele a pusu pre Benaia, fiîulu luî Ie- 35
meii maî mare decâtu ruine, şi cere ţi pen ' hoiada, in loculii aceluia preste oştea, şi
tru ' Abiataru, preutulu, şi pentru loabu fi- pre x Zadoku, preutulu, l'a pusii regele in
23 îulu luî Teruieî. Şi regele Solomonîi jura pe loculii luî y Abiatarii.
lehova, ^icendu : » Aşa să-mi facă lehova, şi
Şi regele a trămesii de a chiămatii pre 36
incă maî multu, dacă nu chîarii in contra z Şiineiiî, şi î-a disii: Zidesce-ţî o casă in
vieţeî sale vorbi Adonia acestu cuventu. lerusaliinii, şi să şedî acolo, şi să nu eşî
24 Şi acumîi viu este leliova, care me întări, de acolo nici incoce nici incolo. Că va fi, 37
şi me puse pe trouulu luî Davidu, părin in diiia cându vei eşi, şi vei trece " petele meu, şi care-mî făcu casă, precumu a reulii Kedronii, să sciî, că vei muri, ţi l sân
25 * vorbiţii, astă-<,lî se va omorî Adonia. Şi re gele teu să vină pe capulii teu. Şi dise 38
gele Solomouu trămese pre Benaia, fiîulu Şimeiu cătră regele: Bunii este cuventulu;
dupre cumii a vorbită domnulu meii re
luî lehoiada, şi-lu lovi de muri.
26
Şi luî Abiatarii, preutulu, dise regele: gele, aşa va face servulii teii. Şi Şimeiii
Mergî la ' Anatotu pe câmpulu teii, că tu şedu iu Ierusalimu multe dile. Şi a foştii 39
egcî omu vinovaţii morţiî; erii astă-^î nu te după trecerea de trei ani, că fugiră duoî
voiu omorî, J că tu aî purtată, chivotulu Dom servi aî lui Şimeiii cătră c Achişii, fiîulu luî
nului, luî lehova, înaintea luî Davidu, pă Maaca, regele din Gătii; şi se spuse lui
rintele meu, şi *aî suferiţii ce a suferiţii Şimeiii, dicendii: Ecce! servii tei sunt in
27 părintele meu. Aşa goni Solomonu pre A- Gătii. Şi se scula Şimeiu, şi înşeuâ asinulu 40
biataru, ca să nu maî fie preutii luî lehova, şeii, şi se duse la Gătii la Achişii, ca să
spre a ' impliui cuventulu luî lehova, care-lii caute pre servii şei; şi se duse Şimeiu, şi
aduse pre servii seî din Gătii. Şi se spuse 41
vorbi pentru casa luî Elie in Silo.
28
Şi veni scire luî loabu; că loabu ms'a luî Solomonu, că Şimeiu s'a duşii din Ie
plecaţii după Adonia, era după Absalomii rusalimu la Gătii, şi s'a întorşii. Şi regele 42
nu s'a plecaţii. Şi loabu fugi in cortulu luî trămese de a chiâmatu pre Şimeiu, şi î-a
29 lehova, şi se "apuca de cornele altarului. Şi disii: (3re nu te-amii juraţii pe lehova, şi
se spuse regelui Solomonu, că loabii a fu te-amii mărturisitu, dicendu: In diua cându
giţii in cortulu luî lehova, şi ecce, elu este vei eşi, şi te vei duce încoce şi incolo, să
lungă altarulu. Şi Solomonu trămese pre sciî, că vei muri; şi tu mî-aî spusu: Bunu
Banaia, fiîulu luî lehoiada, dicendii: Mergî, este cuventulu ce amu audiţii. Pentru-ce dară 43
30 lovesce-lu. Şi veni Benaia in cortulu luî n'aî pă/itu jurămentulu luî lehova, şi orlehova, şi-î $ise : Aşa dice regele : Eşî. Erii dinulii, pre care ţi l'amu daţii ? Şi maî dise 44
elu dise: Nu; că aicea voiu muri. Şi Ba j regele cătră Şimeiu : Tu cunoscî d toţii reulu,
naia aduse cuveutu regelui, dicendii: Aşa fi scie anima ta ce aî făcuţii luî Davidu,
31 vorbi loabu, şi aşa 'uiî respunse. Şi-î dise părintele meii : acumii ' întorcă lehova reulu
regele: °Fâ dupre cumu a disii, şi love teu pe capulu teii; Şi regele Soloinonii fie 45
sce-lu, şi îmmonneutezâ-lii, şi aţa pdepărteză bine-cuventatu, şi •''tronulu luî Davidu fie
de la mine şi de la casa părintelui meii sân ' întăritii înaintea luî lehova in eternii. Şi 46
gele celu nevinovată, pre care-lii a versaţii aşa ordina regele luî Benaia, fiîulu luî le
32 loabu ; Şi să * întorcă lehova sângele luî hoiada, şi elu eşi, şi-lii lovi de muri. Aşa
pe capulu luî ; că a loviţii pre duoî bărbaţi g regatulii s'a întăritii în mâna luî Solomonu.
maî drepţi şi rmaî buni decâtu d'însulu, şi j Căsătoria luî Solomonu ; sacrificii aduse de elti la
î-a ucişii cu sabia, ţi părintele meu Da ' Ghibeonil; ruga na pentru înţelepciune, ce i se. şi dă.
vidu n'a sciutii : pre ' Abnerii, fiîulu luî Neru,
" Solomonu se încuscri cu Faraonii, re- 3
gele Egiptului, şi lua pre fiica luî Famaî marele osteî luî Israelii, şi pre ' Amasa.
fiîulu lui leteru, maî marele osteî luî Iuda. raonii, şi o aduse in & cetatea luî Davidu,
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până să sfârşescă de ziditu c casa sa, şi d casa
lui lehova, şi * zidulu Ierusalimului jurii împrejuru. f firii poporulu sacrifica pe înăl
ţimi; că nu era zidită casă uumeluî lui
lehova până in dilele acelea. Şi Soloraouu
»îubia pre lehova, A âuiblâudu dupre legile
lui Davidu, părintele seu; uurnaî că elu sacritica şi tămâia pe înălţimi.
Şi 'dusu-s'a regele la Ghibeonu, ca să sa
crifice acolo ; * căci acesta era înălţimea cea
mare: o mie de olocauste aduse Solomonu pe
acestu altaru. * La Ghibeouu se aretâ lehova
luî Solomonu ' in visulii nopţii; şi Dumnedeu
dise: Cere ce să-ţî dau ţie V m Şi Solomonu
ţUse: Tu aî arătaţii mare iubire servului
teu Davidu, părintele meu; ca a B âmblatu
înaintea ta cu credinţă şi cu dreptate şi
cu întregimea ânimeî cătră tine, şi aî pă
straţii luî acesta mare iubire, şi î-aî ° daţii
fiiii, care şede pe trouulu seu, precumu este
astă-dî. Şi acumii lehova, Dumnedeulu meu,
tu aî făcuţii pre servulii teu rege iu loculu
lui Davidii părintele meu, p şi eu mnt unu
copilii micii, nu sciu nici » să esu nici să întru.
Şi servulu teu se aţfă iu medîloculu popo
rului teu, pre care r l'aî aleşii, unii poporii
mare, * care nu se pote socoti, nici numera,
de mulţime. ' Deci dă servului teii âuima,
ce înţelege " să judece pre poporulu teu, "să
deosebescu intre bine şi reu ; că cine arii pute
judeca pre poporulu teii celu numeroşii forte?
Şi cuventulu era bunii in ochii Domnuluî, că ceru Soloinouii acestu lucru. Şi
Dumuedeu 'î dise: Peutru-că aî ceruţii acestu lucru, şi n' aî ceruţii ţie dile multe,
şi x n' nî cerutu pentru tine avuţia, şi u'aî
ceruţii vieţa neamiciloru teî, ci ai cerutu pen
tru tiue cunoscinţâ de a înţelege judecata,
y fiece! facii dupre cuventulu teu; * ecce! 'ţi
dau animă înţelept» şi cu cunoscinţă, încâtu
asemenea ţie n'a foştii înaintea ta, nici asemensa ţie nu se va scula după tiue. Şi
ceea ce n'aî cerutu " 'ţî daii: b avuţia şi ouore. îucâtii nu va ti asemenea ţie nimenea
între regi în totă vieţa ta. Şi daca vei
ârabla în căile mele, pâzindii legile şi or
dinele mele, c precumu a âmblatu Davidu,
părintele teu, apoî voiu d lungi dilele tale.
Si rtolomonii se * desceptâ, şi ecce, a foatu
visu. Şi elii veni la lerusalimii, şi stătu
înaintea chivotului legei luî lehova, şi aduse
olocauste şi sacrificii de bucuria, şi f tăcu
ospeţu pentru toţi servii seî.
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Esemplu de înţelepciunea lut Solomonu la
judecată.
Atuncea veniră duoe femei meretrice la 16
regele, şi "statură înaintea luî. Şi u disu 17
una din femei: Rogu-me, domuulu meii, eu
şi femea acesta şedemu într'o casă, şi eu
uăscuiii la d'însa in casă. Şi s'a intemplatu 18
ia a treia di după nascerea mea, că născu
şi acesta l'emeă, şi noi eramu împreună,
nici unu străinii uu era la noî in casă; nu
mai uoî amîuduoe eramu iu casă. Şi muri 19
fiîulu acestei femei noptea; că s'a culcaţii
pe d'însulu. Şi se scula ea in medîloculu 20
nopţeî, şi lua pre fiîulu meu de lungă miue,
pre-câudu serva ta dormia, şi-lu culca la
sînulu şeii, şi pre fiîulu eî celu morţii "Iu
culca la sînulu meii. Şi me sculaiii denia- 21
netă, ca să alâptezu pre fiîulu meu, şi
ecce, era morţii! şi cercetându-lu pre d'îusulu demâneţă, eccă, nu era fiîulu meu,
pre care l'amu născutul firu femea cea- 22
1-altă dise: Ba nu; ci fiîulu meu este celu
viu, şi fiîulu teu celu mortu; eru aceea dise:
Ba nu ; ci tiîulu teu este celu morţii, şi fiîulu
meu celu viii. Aşa vorbiră ele înaintea regelui.
Atuucea dise regele: Acesta dice: Acesta, 23
celu viu, este fiîulu meu, şi celii mortu fiîulu
teii; şi aceea dice: Ba nu; ci acelu mortu
este tiîulu teu şi celii viu fiîulu meu. Şi 24
regele dise: Aduceţi-mî o sabia; şi aduseră
sabia înaintea regelui. Şi regele dise: Ta- 25
îaţî pre copilulii celu viu in duoe; şi daţi '
jumătate uneia şi jumătate celei-l^lie. A- Ăfi
tuncea dise femea, a căreia îîuTucelti viii/ \
era, cătră rege, căci '' i se turbura anima de
milă pentru fiîulu ei, şi ea diso: Rogu-te,
Domuulu msu, dă-î ei pre copilulii celii
viu, şi nu-lii omorî; eru acea dise: Să nu
fie nicî alu meii, nici alu teii, tăîaţi-W.
Şi respunse regele, dicendu: Daţi-î pre co- 27
pilulii celu viu, şi uu-lu omorîţî, că ea este
muma luî.
Şi toţii Israelulu audi judecata, ce o 28
judeca regele, şi se temură înaintea regelui;
căci vedură, ' că înţelepciunea luî Dumnedeu
era îutr'îusulu, de a face judecată.
Curtea şi diregetorii lui Solomonu; întinderea
şi prosperitatea regatului şeii.
V ŞA a foştii regele Solomoiiu rege preste 4
toţii Israelulu. Şi aceştia aii foştii cei 2
mal mari aî luî: Azaria, tiîulu lui Zadoku,
preutiilii; Elihorefu şi Ahia, fii aî luî Şişa, 3
Iac. 1. S.
|
Beci. 1. 16.
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Onea 11. 8.
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CAP. 4, 5.
scriitori; ° loşafatu, fiîulu lui Ahiludu, can4 celariii; * Benaia, fiîulu luî lehoiada, preste
5 oste ; şi Zadoku şi ' Abiataru, preuţî ; Şi
Azaria, fiîulu luî Natanu, preste d diregetorî; şi Zabudîi, lîîulu luî Natanu, ' preutu,
6 'amicualu regelui; Şi Ahişaru preste casă:
şi * Adouiramu, tiîulu luî Abda, preste dărî.
7
Şi Solomonu avea duoî-spre-dece diregetorî preste totu Israelulu, cari aduceau bu
cate regelui şi casei sale : o luuă în anu
8 avea câte uuulîi de adusu venituri. Şi acestea sunt nuuiile lorii: Benu-Huru, preste
9 muntele Efraimii ; Benu-Decharii, preste
Makaţu şi preste Şaalbimu şi Betu-Şemeşu şi
10 Elonu-Betu-Hananu; Benu-IIesedu, preste
Arubotii ; şi elii avea Şecoulu şi totu pă11 mentulii Referii; Benu-Abiuadabu, preste
totu cuprinsulu Dorului; pre Tafatu, fiica
l 'i luî Solomouu, avea elu de femeă; Baana,
fiîulu luî Ahiludu, preste Taanatu şi Meghido
şi toţii Betu-Şeanulu, celu de lungă Ţartana, de desuptulu Ezreeluluî, de la BetuŞeanii până la Abelu-Mehola, până dincolo
13 de lokneamu; Benu-Gheberu, preste Romotu-Galaadu; elii acea h satele luî lairii,
fiîulu luî Mânase, cele din Galaadîi; elii
avea ţi ' cuprinsulu Argobu celu din Basanîi,
şese-^lecî cetăţi inarî cu ziduri şi zevore
14 de aramă; Ahinadabii, fiîulu luî Ido, era
15 preste Mahânaimu; Ahimaaţu era preste
Neftali, şi elu avea pre fiica luî Solomonu de
16 femeă; Baaua, fiîulu luî Huşaî, preste As17 serii şi Alotii; loşafatu, fiîulu lui Parua, pre18 ste Isacharii; Şimeiu, fiîulu luî Ela, preste
19 Beniaminii; Gheberu, fiîulu luî Uri, preste
pămentulu Galaadu, J pămeutulii luî Sihonii,
regele Amoreiloru, şi alii luî Ogu, regele
din Basanu; că numai elu era diregetorii in
acesta ţeră.
20
Iuda şi Israelii erau numeroşi la mul
ţime, * ca nesipulu do pe lungă mare, ' mân21 cându şi beudu şi desfătându-se. Şi m Solo
monu domnia preste tote regatele de la
" fluviulii Evfraţii până la păineutulu Filistenilorii şi până la hotarulu Egiptului ; " Şi-î
aduceau daruri, şi-î servîau luî Solomonu
in tote dilele vieţeî sale.
22
Şi hrana luî Solomonu pentru o di era:
treî-deci core de florea fainei, şi şese- deci
23 core de altă făină; ţ)ece boi îngrăşaţi, şi
duoe-decî boi păşunaţî, şi o sută ol; afara
de cerbi, şi de căpriore, şi de ciute, şi de
24 paseri îngrăşate. Că domnia preste tote
Capulu 4.
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ferele de d'incpce de fluviu, de la Tifsahu
până la Gaza, preste * toţi regii de d'incoce
de fluviu. Şi «avea pace pretutiudenea împrejurulu luî. Şi Iuda şi Israelu r locuiau
iu siguranţă, ' fie-cine suptu via sa şi supţii
smochinulu şeii, de ' la Danii până la BeeriiŞeba, în tote dilele lui Solomonu.
Şi " avea Solomonu patru-decî mii staule
de "cai pentru trăsurele sale, şi diioe-spredece mii de călăreţi. Şi x diregetoriî aceia
aduceau bucate regelui Solomonu, şi tuturoru, cari veniau la mesa regelui Solomonu,
fie-care pe luna sa; şi nu lăsau să fie vre-o
lipsă. Aduceau încă şi ordu şi paiu pentru
cai şi catâri, iu loculii unde se aflau, fie
care dupre însărcinarea sa.

25

26
27

28

Marea înţelepciune a luî Solomonu ; proverbele
ţi poemele luî.

Şi y Dumuedeu a daţii luî Solomonu înţelepcîune şi înţelegere mare forte, şi sciinţă în
tinsă ca nesipulu de pe ţermulii măreî. Şi
întrecu înţelepciunea luî Solomonu înţelep
ciunea tuturora fiilorii * resărituluî, şi totă
a înţelepciunea Egiptului. Căci era * mai înţeleptii decâtu toţi omenii, mai mulţii " decâtu
Etanii, Esraheulii, dşi decâtu Hemanii şi Chalcolîi şi Darda, fiii luî Maholu ; şi numele luî se
respândi iniprejurîi la tote poporele. Şi ' elu
a spusii trei miî de proverbe, şi •''cânturile
luî eraii o mie şi cinci. Şi vorbi despre
arbori, de la cedrulii Libanului până la
isopulu, ce cresce pe ziduri; vorbi încă
despre cele cu patru picîore şi despre pa
seri şi despre teretore şi despre pescî. Şi
» veniau de la tote poporele, ca să audă înţe
lepciunea luî Solomonu, de la toţi regii păinentuluî cari audiserâ înţelepciunea luî.

29
30
31

32
33

34

Pregătirea pentru templu; redicarea fi sfârşirea acestuia.

SI ° Hiramii, regele Tirului, trămese pre
servii şei la Solomonu; căci audise, că
l'a unsiî pre elii rege in loculii părintelui
seu ; * că a iubiţii Hirainu pre Davidu in tote
dilele. Şi c Solomonii trămese cătră Hiramii,
ţlicendu : Tu sciî, că Davidu, părintele meii,
n'a pututîi să zidescă casă numelui luî lehova, Dumnedeulu seu, d de resbele ce l'au
încuujuratii, până ce lehova a pusu pre
neamicii seî supţii picîorele sale. Şi acumii
lehova, Damnedeulu meu, 'mi dădu ' repausii
de jurii împrejuru; nu amu nici neamicii,
2 Cron. 1. U. : b Cap. 3. 12.
c 1 Cron. 15. ia.
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5 nici intimpinare rea. t Şi ecce, eu cugetu
să zidescu casă numelui luî lehova, Dumnedeulu meu, » dupre cumii lehova a promisu luî Davidii, pariatele meu, diceudu:
Fiîulu teu, pre care-lii voiu pune iu loculu
teu pe tronulu teii, acela va zidi casă nu6 meluî meii. Şi a cuinii dă ordinii, să-mî
taie mie * cedri din Libauii ; şi servii meî
vorii fi împreună cu servii tei, şi-ţî voiii
da plată pentru servii tei, cumii veî dice
mie tu; că tu sciî, că între 1101 nu este cine
să sciă a tăia lemne, ca Sidoiiem'î.
7
Şi cumii audi Hiramu cuvintele luî Solomonii, se bucura forte, şi dise: Bine-cuventatii fie lehova astă-dî, care a daţii luî
Davidii fiiu înţelepţii preste acestu poporu
8 mare. Şi trămese Hiramu cătră Soloniouii, |
dicendu: Audit'amu tote câte mî-aî ordinatu; şi voiii face totă voîa ta pentru lem
nele de cedru şi pentru lemnele de pinii:
9 Servii rneî le vorii pogorî din Libanii la
mare, * şi eu le voiu pune pe mare in plute
la loculu ce-mî veî hotărî, şi le voiii des
face acolo ; şi tu le veî lua ; dară sâ-mî faci
şi tu voîa mea, i dându hrană casei mele.
10
Şi Hiramu dădu luî Solomonii lemne de
1 1 cedru şi lemne de pinii, câte voi. * Şi Solomonu dădu luî Hiramu duoe-decî mii core
de grâu pentru hrana casei luî, şi duoedecî core de oleiu curaţii; atâta a daţii
12 Solomonii luî Hiramu pe anii. Şi lehova
dădu luî Solomonii înţelepciune, ' precumu
î-a promisu ; şi era pace intre Hiramu şi
Solomonii : şi amînduoî încheîară legănientii.
13
Şi regele Solomonu redicâ birnicî din
toţii Israelulu, şi biruiţi a foştii de treî-decî
14 mii bărbaţi. Şi a trămesii pre eî in Libanii
pe rondu, câte dece mii pe lună; o lună
şedeau in Libauii, ?t diioe luni in casele
15 lorii; wşi preste biru /»*£'« Adoniramu. "Şi
Solomonu avea şepte-decî inii purtători de
sarcini şi optu-deci mii de tăîătorî pe munte ;
1 6 Afară de diregetorî puşi de Solomouu preste
lucrări, treî mii şi trei sute la nuateru, cari
17 ordinau poporului ce lucra. Şi ordina re
gele, şi aduseră petre mari, petre alese
?i "petre cioplite, spre a pune temeliele caseî.
18 Şi ciopliră zidarii luî Solomonii şi zidarii
luî Hiramu şi Ghibliţiî, şi pregătiră lemnele
şi petrele spre zidirea caseî.
6aT7lOST'A in amilii patru sute optu-decî de
l la eşirea fiiloru luî Israelii din păinentulu Egiptului, şi anulu alii patrulea alîi
domnireî luî Solomouu asupra luî Israelu,
j Ve\liE7.ra3.7. » Cap. 9. 21.
Ezec. 27. 17.
2 Cron. 2. 17,
Fapt. 12. UO.
18.
* Ve'.li 2 Cron. o 1 Crou. as!, i.
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2 Cap. 3. 12.
Capulu ti.
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in luna Zifu, care este a duoa lună, că * incepu a se zidi casa luî lehova.
Şi c casa ce regele Solomonu o zidi luî
lehova, avea lungimea sa de şese-decî coti,
şi lăţimea sa de duoe-decî, şi înălţimea sa de
treî-decî coţi. Şi porticulii, ce era înaintea
templului casei, acea lungimea de duoe-decî
coţi, in lăţimea caseî, >ţi lăţimea de dece
coţi înaintea caseî. Şi făcu la casă d ferestre, largi din lă-îutru şi strimte din afară.
Şi zidi lipită de zidulu caseî e ronduri de
cămări, unulu p-reiite altulu jurii împrejurii,
sprijinite de zidurile caseî de jurii irnprejurulii
templului ^ şi a ora cuiului; aşa făcu cămări
jurii împrejură. Lăţimea rondului de joşii
era de cinci coţi, şi lăţimea celuî din medîlocii de şese coţî, şi lăţimea celuî alu treilea
de şepte coţî; căci pe dinafară caseî făcu
arcade strimte împrejura, ca yrinţlele să
nu fie prinse in zidulu caseî. Şi » casa in
clădirea sa se făcea din petre, pregătite mai
'nainte de a fi acolo aduse ; aşa că nicî
ciocanii, nicî secure, nici altă uneltă de
ferii, nu se audia la casă la clădirea sa.
Şi intrarea rondului de medîlocii era la
laturea dreptă a caseî, şi se suiau la rondulu
de medîlocii pe o soară spirale, şi at<a de
la celu din medîlocii la celu de alii treilea.
'' Aşa zidi elii casa, şi o sfârşi pre ea ; şi
acoperi casa cu scendurî şi cu grîndî de
cedru. Şi clădi rondurile împrejurulu întregeî case, de ciucî coţî înălţimea; şi prin
deau de casă prin lemnele de cedru.
Şi cuveutulu luî lehova a foştii cătră
Solomonu, dicendu: Pentru casa acesta ce
tu o zidescî, ' dacă veî âmbla dupre legile
mele, şi veî face judecatele -mele, şi vei
păzi tote ordinele mele, âmblândii dupre ele,
voiu întări cu tine cuveutulu •> ce l'amu vor
biţii cătră Davidii, părintele teii ; Şi * voiu
locui in medîloculii fiiloru luî Israelu, şi
nu voiu 'părăsi poporalii meu Israelu. '"Aşa
zidi Solomouu casa, şi o sfârşi pre ea.
Şi îmbrăca păreţii casei pe din lă-întru
cu sceudurî do cedru, de la pardosela caseî
până la acoperimeutulu eî; cu lemne 'î îm
brăca pre eî pe din lă-îutru, şi pardosela
caseî a îoibrăcat'o cu scendurî de pinii.
Şi mai îmbrăca cu scGudurî de cedrii duoedecî coţî in fuiidulii caseî, de la pardosela
pâuă la crevcetulu zidurilorii; şi-lîi îmbrăca
pe din lă-întru, ca să fie oracululii : " Sânta
Sâuteloru. £rii casa, adecă templulii, de
d'inainte era de patru-decî coţî. Şi lem< VoţlIEzoe. 41. |
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nele de cedru din lă-întru casei erau de
colocinte, cu sepăturî şi cu flori deschise;
tote erau de cedru, patra nu se vedea. Şi
găti oracululii in fundulu casei, ca să pună
acolo chivotulu legeî luî leliova. Şi oracululu avea in faţă duoe-decî coţi lungime,
şi duoe-decî coţi lăţime, şi duoe-decî coţi
înălţime: şi-lu acoperi cu aurii curaţii: şi
acoperi şi altarulucu cedru. Şi Solomonu
acoperi casa pe din lă-întru cu aurii curaţii;
şi întinse lanţuri de aură d'inaintea oracululuî, şi-lu acoperi cu aurii. Aşa totă casa
o acoperi cu auru, până ce sfârşi totă casa ;
acoperi cu auru şi " toţii altaralu, ce era
înaintea oracululuî.
Şi in lă-întrulu oracululuî p făcu duoî clierubimî de lemnii de olivii, fie-care de dece
coţi înălţime. Şi era de cinci coţi o aripă a cherubimului, şi de cinci coţi cea-1-altă
aripă a cherubimuluî ; de la verfulii unei
aripi până la verfulu celeî-l-«lte aripi erau
dece coţi. Şi cela-1-altu cherubimu de dece
coţi; de aceaşu mesură şi in acelaşu chipii
eraii amînduoî cherubimiî. înălţimea unui
cherubimu era de dece coţi, toţii aşa şi a
celuîa-1-altu cherubimu. Şi puse pre cherubimî in fundulu celu mai din lă-întru alu
casei ; şi « se întinseră aripele cherubimiloru
aşa, că aripa unuia atingea de unii părete,
şi aripa celuîa-1-altu cherubimu atingea de
cela-1-altu părete.
Şi aripele lorii se atingeau intre sine in medîloculu casei. Şi
acoperi şi pre cherubimî cu aurii.
Şi pe toţi păreţiî casei jurii împrejurii
făcu chipuri sepate, de cherubimî şi de fenicî şi de flori deschise, in partea din fundii
şi din faţă. Şi pardosela casei o acoperi
cu aurii in partea din fundii şi din faţă.
Şi la intrarea in oraculu făcu uşi de lernuu
de olivii; a$a şi pragulu de susii, ţi uşîoriî
uşeloru in cinci muchi. Făcu deci uşa in
duoe canaturi de lemnii de olivii, şi sepâ chi
puri de cherubimî şi fenicî şi flori deschise,
şi le acoperi cu aurii, puncndu aurii preste
cherubimî şi fenicî. Aşa făcu şi la intrarea
templului uşîorî de lemuu de olivu iu patru
muchi; Şi ammduoe uşele eraii de lemnii
de pinii ; şi cele r diiod bucăţi ale unei uşe
eraii canaturi, şi cele-1-alte duoe bucăţi ale
uşeî a diioa eraii canaturi. Şi sepâ pe ele
cherubimî şi fenicî şi flori deschise, şi le
polii cu aurii bine întocmiţii preste sepăturî. Zidi şi curtea cea din lă-întru cu trei
ronduri de petre cioplite şi cu unii rondii
de grîndî de cedru.
' In anulu alu patrulea, luna Xifii, s'au
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pusu temeliele casei lui lehova; Şi in a- 38
nulu alu unii-spre-decelea, luna Bum, care
este luna a opta, se sfârşi casa, cu tote păr
ţile ei şi ronduelele ei ; aşa in ' şepte ani
a zidit'o pre ea.
Cele-l-alte zidiri mari ale lui Solomonii.

SI zidi Solomonu şi casa sa in ° treî-spredece ani, şi sfârşi totă casa sa.
Şi /idi casă numită Pădurea Libanului;
lungimea ei eri de o sută coţi, şi lăţimea ei
de cincî-decî coţi, şi înălţimea ei de treî-decî
coţi; cu patru şiruri de stâlpi de cedru, cu
grîndî de cedru preste stâlpi. Şi făcu acoperimentii cu lemnii de cedru de-asupra
cămărelorîi, cari se redămâ pe patru-decî şi
cinci stâlpi, câte cinci-spre-dece la sirii. Şi
erau trei şiruri de ferestre, şi respundea
ferestră la ferestră de trei ori. Şi tote uşele şi uşîoriî lorii pătrate craii, ca şi pra
gurile ; şi respundea ferestră la ferestră de
trei ori. Şi făcu unii porticii de stâlpi ; Iungimea luî de cincî-decî coţi, şi lăţimea luî
de trei deci coti; şi porticulu era d'inaintea
acelora; că stâlpii şi grîudele eraii d'ina
intea acelora. Şi mai făcu unii porticii
pentru tronu, unde era să judece, numiţii
porticulu judecatei ; şi era aşternuta cu cedru
de la o margine a pardoseleî până la alta.
Şi casa sa, unde şedu, avea o altă curte in
lă-întru porticului in acelaşu chipii zidită.
Solomonu mai făcu o casă, ca şi porti
culu acesta, pentru feta luî Faraonii, pre
6 care o lua de femeă.
Tote acestea erau de petre de preţu,
dupre mesură cioplite, ferestruite cu ferestreulu pe din lă-întru şi pe din afară, din
temelia până la streşină, şi pe din afară
până la curtea cea mare.
Şi temelia
era de petre de preţu, petre mari: petre
de dece coţi, şi petre de optii coţi. Şi pe
de-asupra erau petre de preţu, dupre me
sură cioplite, şi cedre. Şi curtea cea mare
era făcută jurii improjuni din trei şiruri de
petre cioplite, şi dintr'unii sirii de grîndî
de cedru, ca şi curtea cea din lă-întru a
casei luî iehova, "şi ca şi porticulu casei.

7
2

3
4
5
6

7

8

9

10
11
12

Uneltele templului.

Şi trămese regele Solomonu, şi aduse pre 13
d Hiramii din Tiru. e Acesta era fiîulu unei 14
femee veduve, din seminţia luî Neftali; şi
-''părintele luî fusese bărbaţii Tirienii, arămaru; şi 3 era plinii de maeştrii, de înţelep
ciune, şi de pricepere in a lucra orî-ce in
aramă.
Capulii 7.
a Cap. 9. 10.
2 Cron. 8 1.

l Cap. 3. 1.
2 Cron. S. 11.
c loau 10. 23.

Fapt. 3. 11.
ii 2 Cron. 4. 11.
< 2 Cron. 2. 14.

/ 2 Crou. 4. 16.
g Esod. 31. 3.4
36. 1.
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Şi elu veni la regele Solomonu, şi lucra făcute să spendure. Şi fie-care pedestalu 30
15 tote lucrurile luî. Căci elii vărsa * duoî stâlpi avea patru roţi de aramă şi osie de aramă;
de aramă, de optu-spre-dece coţi înălţimea şi cele patru unghiuri ale luî aveau mnefie-câruî stâlpii, şi unu firu de duoî-spre-dece rare; şi umerarele eî erau versate supţii
coţi arii fi încunjuratu pre fie-care diu ei. spălătore, alăturea cu fie-care ghirlandă.
16 Şi făcu duoe căpiţele de aramă versată, de Şi gura eî de din lă-întru capitelului şi 31
pusu in capulu stâlpiloru; înălţimea unui ca- până de-asupra era unu cotii; şi gura eî
pitelii de cinci coţi, şi înălţimea celuî-1-altu era rotundă, lucrată ca bnsenulii, de unu
17 capitelu toţii de cinci coţi. Asemenea făcu cotii şi jumătate; şi pe de-asupra acestei
înlănţuituri in chipulii reţelelorii, împletite ca guri erau săpături; şi privazele lorii erau
lanţuri, peiitra capitolele de pe capulu stâlpi pătrate, nu rotunde. Şi supţii privaze erau 32
loru ; şepte peutru unu capitelu şi şepte pen- patru roţi, şi osiele roţeloru xe uniaii cu
18 tru cela-1-altu capitelu. Şi tăcu stâlpii, şi pedestalulii; şi înălţimea Jîe-cărei roţi era
duoe şiruri de inere-granate imprejurulu re unu cotu şi jumătate de cotii. Şi făptura 33
ţelei, ca să acopere cu ele capitelele de pe ca roţeloru era ca cea a roţeloru de trăsură;
pulu stâlpiloru; aşa făcu şi la alu dîioilea osiele lorii, şi obedele lorîi, şi spiţele lorii
19 capitelu. Şi capitelele cele de pe capulu şi butucii lorii, urau toţii versate. Şi erau 34
stâlpiloru porticului eraţi lucrate IM chipvlu patru umerare la cele patru unghiuri ale
20 crinului, de patru coţi. Şi capitelele de pe fie cărui pedestalu; umerarele erau trase din
ceî duoî stâlpi aveau mere-yranate pe de pedestalu. Şi de-asupra pedestaluluî era o 35
asupra preste pântecele, de lungă reţele; şi înălţime rotundă împrejuru, de o jumătate
merele-granate erau ''dîioe sute, înşiruite îm- cotii; şi de-asupra pedestaluluî marginile
21 prejurulu fie-căruî capitelu. i Şi aşedâ stâlpii şi privazele pedestaluluî craii dintr'însuiu
in *porticulu templului; puse deci unii stâlpu trase. Şi pe plăcele laturiloru eî şi pe pri- 36
la drepta, şi-lu numi lachinulu, şi pre cela- vazele eî elu săpa cherubimî, lei şi feuicî,
1-altii stâlpu 'Iu puse la stânga, şi-lu numi in fie-care locii deşerţii, şi ghirlande împre
22 Boazulu. Şi pe capitelulu stâlpiloru erau juru. Aşa făcu elu cele dece pedestale; tote 37
chipuri de crinii. Aşa se sfârşi lucrulu stâl aveau aceaşî vărsătură, aceaşi măsură, ţi
acelaşii chipu. Şi f elii mai făcu şi dece 38
piloru.
23
Şi elu mai făcu ' o mare versată, de dece spălători de aramă; în fie-care spălătoria
coţi de la o margine până la cea-1-altă iucăpea patru-decî baturî; fie-care spălătoria
margine, ţi împrejura rotundă; şi înălţimea era de patru coţi; $i pe fie-care din cele
flî de cinci coţi; şi unii firii de treî-decî dece pedestale sta unu spălătoria. Şi aşedâ 39
24 coţi arii fi încunjurat'o împrejura. Şi supţii pedestalele, cinci la laturea drepta a casei,
marginea eî juru împrejuru o încingeau şi cinci la laturea stângă a casei ; şi puse
sculpturi in chipulii colociuteî, câte dece marea la laturea drepta a casei spre re
la cotii ™ încingeau marea jurii împrejuru ; săritu diu partea de medă-di. Şi Hiramii 40
duoe şiruri de colocinte, turnate odată cu făcu spălători şi lopeţî şi cupe.
25 marea. Sta pe " duoî-spre-dece boi ; dintre
Aşa sfârşi Hirauiu facerea tuturora lucari trei priviau cătră medă-di, şi trei pri- cruriloru, ce făcuse pentru regele Solomouu,
viaii cătră apusu, trei priviau cătră medă- pentru casa luî lehova: Duoî stâlpi şi sfe- 41
nopte, şi trei priviau cătră resăritu; şi marea rele capiteleloiu de pe capulu celorii duoî
ţedea, pe eî; şi tote dosurile lorii erau în- stâlpi ; şi duoe 7 reţele, ca să acopere cele
26 torse in lă-îutru. Şi grosimea eî era de unii dîioe sfere ale capitelelorîi de pe capulu
laţii de palmă, si marginea eî lucrată ca stâlpiloru; Şi patru sute de mere-granate 42
marginea potirului, ca florea crinului; şi i pentru cele dîioe reţele, duoe şiruri de
încăpea ° dîioe mii de baturî.
; inere-grauate peutru fie-care reţe, ca să a27
Şi elii mai făcu dece pedestale de a- copere cele dîioe sfere ale capiteleloru de
rainâ; de patru coţi lungimea unui pedestalu, ! stâlpi; Şi cele dece pedestale, şi cei dece 43
şi de patru coţi lăţimea luî, şi de trei coţi spălători de pe pedestale; Şi o mare, şi 44
!28 înălţimea luî. Şi făptura pedestaleloru era ! ceî duoî-spre-ijece boi de suptu mare; 'Şi 45
astu-feliu: avea privaze, şi priva/ele erau l olele şi lopeţile şi cupele: tote aceste vase,
29 încheiaturi. Şi pe privazele d'iutre încheia i ce Hiramii le făcu regelui Solomouu penturi erau lei, boî, şi cherubimî; şi de-asupra i tru casa luî lehova, erau de aramă lustruită.
pe încheiaturi era unu baseuii; şi de de- • ' In şesulu Iordanului le versâ regele, iu 46
suptulii leilorii şi a boiloru erau ghirlande, | pămentu •argilosu. intre 'Succotîi şi "Ţartanii.
h - K, . ••.. 17.
--• Cron. 3. 15.
& 4. 13.

Ier. M. ai.
i Votff » Cron.
3. 16. *4.13.

Ier. 52. 2.1.
/ i Cron. 3. 17.
k 0»p. 6. 3.

l t Reg. 2'). 1.1.
î Cron. 4. 8.
Ier. 5». 17.

m •> Cron. 4. 3. i o Veijî 2 Cron. | 7 Vers. 17, 18. «2 Cron. 4. 17.
n SCrou. 4. 4,5.
4. 5.
r Kuxl. 27. 3. i t Fac. 33. 17.
Ier. 52. 80.
p 2 Cron. 4. 8. i
* Cron. 4. 16. l u Iot. 3. 16.

CAP. 7, 8.
47 Şi Solomonu lăsă tote aceste vase necumpenite, căci eraii multe forte, şi greutatea aramei
nu se putea socoti.
48
Şi Solomonu făcu tote vasele casei lui
lehova : " altarulii cehi de aurii, şi x mesa cea
de aurii, pe care se puneau ^pânile de pu49 nere înainte; Şi candelele de aurii curatu,
cinci de-a drepta, şi cinci de- a stânga,
înaintea oracululuî, şi florile şi lampele şi
50 mucările de aurii; Şi tipsiele şi cuţitele şi
cupele şi lingurile şi căţuele de aurii cu
raţii, şi ţiţinele de auru, de la uşele casei
celei din fundii, adecă ale Sântei Sânteloru,
ţi de la uşele casei, adecă a templului.
51
Şi sfârsiiidu-se toţii lucrulii, ce-lii făcu
regele Solomonu pentru casa lui lehova, aduse Solomonu intr'însa tote cele z consacrate
de Davidii părintele seu : argintulu şi aurulii şi vasele ; punendu-le in tesaurele casei
lui lehova.
Consacrarea templului; rugăciunea şi sacrifictulu
lui Solomonu.

8 Cil regele ° Solomonu aduna in lerusaliinii
J^ pre bătrânii lui Israelu şi pre toţi capii
scminţieloru, pre mai marii caseloru pârinţescî ai fiiloru lui Israelu la sine, * ca să aducă chivotulu legeî lui lehova c din cetatea
lui Davidu, adecă Sionulu.
2
Şi aşa se adunară toţi bărbaţii lui Israelu
la regele Solomonu in d serbătorea din luna
3 Etanimii, care este luna a şeptea. Şi ve
niră toţi bătrânii lui Israelu, " şi preuţiî re4 dicară chivotulu. Şi aduseră chivotulu lui
lehova, şi f cortulu intrunireî, şi tote vasele
cele sacre, cari eraii in cortii; preuţiî şi
5 Leviţiî le aduseră pre ele. Şi regele So
lomonu şi totă comunitatea luî Israelu cea
adunată la elii, împreună cu elu » sacri
ficară înaintea chivotului oi şi boi, de nu
se puteau nici socoti, nici numera, de mul6 ţimea lorii. Şi preuţiî h aduseră chivotulu
legeî luî lehova '"la loculu şeii, in oracululu casei, in Sânta Sâutelorii, •>' supţii ari7 pele cherubimiloru. Că cheruhimii awau
aripele intinse preste loculu chivotului, şi
cherubimiî acoperiaii chivotulu şi pârghiele
8 liiî pe de-asupra. Şi k pârghiele aşa de lungi
erau, incâtii capetele pârghielorii se vedeau
din sanctuaru de d'inaintea oracululuî; dară
de afară nu se vedeau; şi ele se află acolo
9 până in diiia de astă-^î. *In chivotu ni
v Eood. 37. 23,
ete.
x Esod. 37. 10,
etc.
y EBO<!. 25. 30.
Lov. 24. 5—8.
< i Şam. f. It.
i Cron. 5. 1.
.M

Capulii 8.
a t Cron. 5. 2,

etc.
b 3 Şam. 6. 17.
c i Şam. 5. 7,
9. &6. 12,16.
d Lev. 23. 34.
2 Cron. 7. 8.
e Num. 4. 15.
Deut. 31. 9.
IOB. 3. 3, 6.
1 Cron. 15. 14,
15.

/ Cap. 3. 4.
Deut. 10. 2.
1 Cron. 1. 3. j m Deut. 10. 5.
g 1 Şam. 6. 13. i Ebr. 9. 4.
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34.
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mica era m decâtii cele duoe table de petră,
pre cari Moisi le " pusese acolo in Horebu,
0 unde lehova încheia legămentu cu fiii luî
Israelu, cânclu eşiră din pămentulu Egip
tului.
Şi a foştii, cându eşirâ preuţiî din sanc- 10
tuariu, că nourii p împlu casa lui lehova ;
Şi nu putură preuţiî să stee, ca să servescă, 11
de nourii ; că mărirea luî lehova împluse
casa luî lehova,
?Atuncea dise Solomonu: lehova a disii, 12
că va locui in rintunerecu. 'Zidit'amu ţie casă 13
de locuinţă, ' locu ca să locuescî in eternii.
Şi întorcendu-şî regele faţa sa, "bine-cu- 14
ventâ totă adunarea luî Israelu, (şi totă adunarea luî Israelu sta.) Şi elu dise : * Bine- 1 5
cuventatu fie lehova, Dumnedeulii luî Israelu,
carele îndeplini prin mâna sa ceea ce a
x promisu cu gura sa luî Davidu, părintele
meii, diceudu : yDin diiia, in care amii scoşii 16
pre poporulu meii Israelu din Egiptti, nu
amii aleşii d'intre tote seminţiele luî Is
raelu nici o cetate, in care să se zidescâ
casă, şi zin care să fie numele meii; ci pre
" Davidu amii aleşii, ca elii să fie preste po
porulu meu Israelu. Şi b era in anima lui 1 7
Davidu, părintele meii, ca să zidescă casă
numelui luî lehova, Dumuedeulii luî Israelu.
' Dară lehova dise luî Davidu, părintele meu : 18
Fiindii-că este in anima ta să zidescî casă
numelui meu, bine faci, că este acesta in
anima ta. Dară rftu să nu zidesci casa; ci 19
fiîulii teii, care va eşi din copsele tale, acela
să zidescă casă numelui meii. Şi lehova 20
îndeplini cuventulii seu, pre care l'a pro
misu; şi m'amu redicatu eii in loculu luî
Davidu, părintele meii, şi sedii pe tronulu luî
Israelu, 'dupre cumu a promisu lehova; şi
amii zidiţii casă numelui luî lehova, Dumnedeulu lui Israelu. Şi amu însemnata acolo 21
locii pentru chivotulu, in care se află /legămentulu luî lehova, ce-lu încheia cu pă
rinţii noştri, cându î-a scoşii pre ei din pămentulu Egiptului:
Şi stându Solomonu înaintea .» altaruluî 22
luî lehova, înaintea întregeî adunări a luî
Israelu, 'şi h intinse manele sale cătră ceriii ;
Şi ^ise : lehova, Dumnedeulu luî Israelu! 23
•nu este Dumnedeii asemene ţie, in ceriii
susii şi pe păinentii joşii, «M, J carele păstrezi
legămentulii şi indurarea cătră servii tei,
ce * âmblă înaintea ta din totă anima lorii ;
14. & 7. 2.
25.
| c 2 Cron. 6. 8, 9.
g î Cron. 6. 1, y 2 Şam. 7. 6.
d 2 Şam. T. 9,
etc.
2 Cron. 6. 5,
IS, 13.
r Lev. 16. 2.
etc.
Cap. 5. 3, 5.
PB. 18. 11. & | z Vers. 29.
e 1 Cron. 28. !>,
Deut. 12. 11.
i)7. 2.
6.
j 2 Şam. 7. 13. a 1 Şam. 16. 1. f Vers. 8.
l ft. 132. 14.
2 Şam. 7. 8.
Deut. 31. 26.
» 2 Şam. 6. 18.
1 Cron. 28.4. g 2 Cron. 6. 1»,
v Lnr. 1. 68.
b 2 Şam. 7. 2.
etc.
x 2 Şam. 7. 5,
1 Cron. 17.1. A Esod. 9. 33.

Ezra 9. S.
Isa. 1 15.
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2 Şam. 7. »».
j Deut 7. 9..
Neem. 1. 5.
Dan. 9. 4.
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24 Celii ce aî împliniţii servului teii Davidu, pă
rintele meii, toţii ce aî promisii luî: tu aî
promisii cu gura ta şi cu mâna ta aî in25 deplinitîi, cumii este in diiia acesta. Şi acumii lehova, Dumnedeulu lui Israelu, iudeplinesce servului teu Davidu, părintele
meii, aceea ce aî promisului, dicendii: !Nu
va lipsi din tine bărbaţii de d'iuaintea mea,
şedătoriu pe tronulu luî Israelu; numai de
vorii lua aminte fiii tei la căile lorii, ca să
âmble înaintea mea, cumii aî âmblatii tu
26 înaintea mea. ™Şi acumii, Dumnedeulu luî
Israelu! rogu-ină, să se adeverescă cuventulii
teu, pre care l'aî promisii servului teii Da
vidu, părintele meu.
27
Că ore cu adevăraţii "va locui Dumnedeii
pepămentu? fiece, cerîulu şi "cerîurile ceriurilorii nu te incapii; cu câtii maî puţinii
28 casa acesta, pre care amu zidit'o eu! To
tuşi privesce la rugăciunea servului teii şi
la cererea lui, lehova, Dumnedeulii meii,
să audi strigarea şi rugăciunea, cu care se
29 rogă servulu teii înaintea ta astă-dî; Fie
ochii tei deschişi spre casa acesta noptea
şi diiia, spre loculu, de carele aî disii: Nu
mele meu va fi acolo: ca să audî rugăciunea,
cu care servulu teu se rogă pm loculu acesta.
30 ? Şi ascultă cererea servului teii şi a popo
rului teii Israelu, cu care se voru ruga iu
loculu acesta; şi ascultă-î tu- din loculu şedereî tale, din ceriu, şi ascultându-î, ertă-î.
31
De va păcătui vre-unu omii asupra apropeluî şeii, şi ri seva impune jurămentu,
şi-lu va face să se jure, şi jurămeutulu va
veni înaintea altarului teii in casa acesta;
32 Atuncea tu ascultă din ceriu, şi fă, şi ju
decă pre servii tei, * condemnându pre celii
vinovaţii, aşa ca să se intorcă preste capulu
luî fapta lui ; şi îndreptândii pre celii drepţii,
aşa ca să faci luî dupre dreptatea luî.
33
' Gândii va fi loviţii poporulii teii de ne
amici, pentru-că aii păcătuită ţie, şi "se
va re'ntorce cătră tine, şi va mărturisi nu
mele teu, şi va aduce ţie rugi şi cereri in
34 casa acesta; Atuucea audî din ceriu, şi
ertă păcatulii poporului teii Israelu, şi adă-î
din noii iu păinentulii, pre care l'aî daţii
părinţiloru lorii.
35
l'Cându se va închide cerîulu, şi nu va
fi ploîă, pentru-că au păcătuiţii ţie, de te
vorii ruga in loculu acesta, şi vorii mărturisi
numele teii, şi se voru re'ntorce de la pă
catele lorii, după ce î-aî umiliţii pre ei:
36 Atuncî ascultă-* din ceriu, şi ertă pe1 3 Şam. 7. 12,
16.
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* Lev. 26. 17.
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Deut. 28. 21,
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căţele servilorii tei şi ale poporului teii
Israelu, zînveţându-î» calea cea bună, pe care
se cade să âmble ; şi dă ploîă pe pămentulu
teu, ce tu l'aî daţii poporului teii de moscenire.
"Fomete de va fi pepămentu, ciumă de
va fi, arsură in grâu, pălitură, locustâ, seu
omidă de va fi, neamiculii lorii in cetăţi
de î-arii impresura pre eî in cuprmsulii loru,
in orî-ce plagă, in orî-ce boia de voru fi ;
Totă rugăciunea, totă cererea ce va face
vre-unu omii, şeii întregii poporulii teii Israelii, cândii va cunosce fie-care rana âuimeî sale, şi va intinde manele sale cătră
casa acesta, Atuncea tu audi din ceriii,
din loculu şedereî tale, şi ertă, şi fa, şi dă
fie-căruîa dupre căile luî, dupre cumii vei
cunosce anima lorii ; (căci tu, numai tu,
" cunoscî ânimele tuturoru fiilorii omenilorii ;)
6 Ca să se temă de tine in tote dilele, câte
voru trăi pe pămentulu, pre care l'aî daţii
păriuţiloru noştri.
Şi pre străinulu, carele nu este din poporulii teu Israelu, dară pentru numele teii
vine din pămentii depărtaţii; (Căci voru
audi numele teu celu mare, şi "mâna ta
cea tare, şi brac,îulii teii celu întinsu, şi
voru veni, şi se voru ruga iu casa acesta),
Audi-iw din ceriu, din loculu şedereî tale,
şi fă Ivi tote, pentru cari străinulu strigă
cătră tine; <* ca să cunoscă tote poporele
pământului numele teu, şi să se Hemă de
tine, ca şi poporulii teu Israelu; şi ca să
cunoscă, că dupre numele teii se uumesce
casa acesta, ce eu amii zidiţii.
Cândii poporulii teii va eşi la luptă asupra neamicilorii şei, acolo unde 'Iii vei trămete pre elu, şi se va ruga luî lehova
spre cetatea ce tu aî aleşii, şi spre casa ce
amii zidiţii numelui teii, Atuncî ascultă
din ceriu rugăciunea luî şi cererea luî, şi
fă-î dreptate.
Cândii voru păcătui ţie, (•''căci nu este
omii, care să nu păcătuescă), şi te vei mâ
nia asupra loru, şi-î vei da in manele ne
amicului, aşa că învingetoriî lorii 'î voru
duce prinşi » in pămentulu neamiculuî, de
parte seu aprope, A Şi atuncea vorîi veni in
sine-şî in pămentulu, unde fură duşi prinşi,
şi se vorîi întorce, şi se vorîi ruga ţie in
pămentulu acelora, cari î-au duşii prinşi,
'diceudu: Amii păcătuiţii, amii nelegiuita,
amii nedreptăţiţii ţ Şi aţa -"'se vorii întorce
cătră tine din totă anima lorii, şi din toţii
52.
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sufletulu lorii, in păinentulu neamicilorii lorii,
cari î-aii dusu prinşi, şi *se vorii ruga ţie,
privindu cătră pămentulu lorii, ce tu l'aî
datu părinţilorii lorii, cătră cetatea ce aî
aleşii, şi cătră casa ce amii zidiţii numelui
49 teu, Atuncea ascultă din ceriu, din loculii
şedereî tale, rugăciunea loru şi cererea
50 lorii, şi fă lorii dreptate ; Şi ertă pre po
poralii teii, ce a pecătuitii ţie, şi tote fărăde-legile, prin cari vinovaţi s'aii făcuţii îna
intea ta, şi ' fă ca ci să afle îndurarea îna
intea colorii, ce i-ati dusu pre eî prinşi, ca
5 1 să aibă mila de eî ; Că m eî poporulu teii
sunt, şi moscenirea ta, pre care tu l'aî scosu
din Egiptii, " din medîloculu cuptorului de
52 ferii. Fie deci ochiî tei deschişi spre ce
rerea servului teu şi spre cererea poporului
teii Israelu, ca să-î audî pre ei in tote
53 strigările lorii cătră tiue. Căci deosebit'aî
pre eî de tote poporele pămentuluî, «z să
jie moscenirea ta, " dupre cumii aî promisu
prin Moisi, servulii teu, cândii aî scosu
pre părinţii noştri din Egiptii, Domne lehova.
54
Şi sfârşindii Solomonii totă rugăciunea
şi cererea acesta cătră lehova, se scula de
d'inaintea altarului lui lehova, unde era îngenunchiatii pe genunchii şei cu manele sale
întinse cătră ceriii.
55
Şi stătu, şi ' bine-cuventâ totă adunarea
56 lui Israelu cu voce tare, dicendii: Binecuventatii fie lehova, carele a daţii repausu
poporului seu Israelu, dupre tote câte a pro
misu; i n'a cădutii nici unulii din tote cu
vintele cele bune, pre cari le-a promisu lui
3 7 Moisi, servulii şeii. Fie lehova Dumnedeulii
nostru cu noi, cumii a foştii cu părinţii
noştri! rSă nu ne lase pro noi, nici să
58 ne părăsescă. * Să plece âuimele nostre
spre elii, ca să âmblămu in tote căile lui,
si să păzimii tote ordinele luî şi legile lui
şi judecatele luî, ce le, dădu părinţiloru no59 stri! Şi aceste cuvinte ale melc, cu cari
m'amii rugaţii înaintea luî lehova, să fie
diiia şi noptea aprope d'iuaintea luî lehova,
Dumnedeulii nostru, ca să tacă dreptate
servului şeii, si dreptate poporului şeii I60 sraelu, dupre trebuinţa fie-căreîa dile : ' Ca
să cunoscă tote poporele pămentuluî, că
"lehova, elu singurii este Dumnedeu, fi ni61 menea altulii. Fie deci "anima vostră întregă cătră lehova, Dumnedeulii nostru, ca
să âmblaţî in legile lui, şi să păziţi ordinele
lui, ca şi in diiia acesta.
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Şi * regele, şi toţii Israelulu cu elu, aduseră sacrificiu înaintea luî lehova. Şi sacrificîulu de bucuria, ce aduse Solomonu luî
lehova, a foştii : duoe-decî şi duoe mii de
boi, şi o sută duoe-decî mii de oî. Aşa
sânţiră regele şi toţi fiii luî Israelu casa
luî lehova. * In aceaşî di sânţi regele medîloculii curţeî cea din facă casei luî lehova;
că acolo aduse olocauste şi daruri de pane
şi grăsircea sacrificieloru de bucuria; fiindiică z altarulu celii de aramă de d'inaintea luî
lehova era pre micii, spre a cuprinde olocaustulii şi darulii de pane şi grăsimea sacrificieloru de bucuria.
Şi Solomonu serba atuncea ° serbătore,
si toţii Israelulu împreună cu d'îusulii; adunare mare a /ostu (de * la intrarea Haiii:i 1 1 1 până la c rîulii Egiptului) înaintea luî
lehova, Dumnedeulii nostru, d şepte dile şi
alte şepte dile, patru-spre-dece in totutu.
Şi " a opta ţii dădu drumu poporului, şi eî
bine-cuventară pre rege, şi se duseră la
corturile lorii, bucurându-se şi voioşi pen
tru tote bunătăţile, ce lehova făcu cătră
Davidti, servulii şeii, şi cătră Israelu, popo
rulu şeii.
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Respunsulii Zu» Dumnezeii la rugăciunea Itâ
Solomonii,.

SI ° sfârşiudii Solomouu de zidiţii casa luî
lehova * şi casa regelui şi c tote câte elu
dori şi voi să facă, Se aretâ lehova luî
Solomonu a duoa oră, ^precuuiu i s'a aretatii in Ghibeonu.
Şi dise lehova cătră elu: 'Amu audiţii
rugăciunea ta şi cererea ta, cu care te-aî
rugaţii înaintea mea; amii sâuţitii casa acesta, ce aî zidit'o, f ca să punii acolo nu
mele meii in eternii; > şi ochiî mei şi anima
mea vorii fi acolo totii-dea-una. Şi tu, de
veî * âmbla înaintea mea, ' cumii a âmblatu
Davidu, părintele teu, in întegrimea ânimeî
şi in dreptate; de veî face tote câte amu
ordinatii ţie: de veî păzi legile mele şi ju
decatele mele; Atuucea voiii întări tronulii
regatului teii in eternii de-asupra luî Israelu,
J cumii amu promisu lui Davidu, părintele
teii, dicendii: Nu va lipsi din tine bărbaţii
de pe tronulii luî Israelu. * Dară de ve veţi
abate de la mine, voi şi fiii voştri, şi nu veţi
păzi ordinele mele şi legile mele, ce amii
puşti înaintea vostră, ci veţi merge, şi veţi
servi altoru deî, şi ve veţi închina lorii, l Atuncea voiii sterpi pre Israelu de pe pămend * Cron. 7. 8.
e S Croo. 7. 9,
10.
—
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tulii, ce Famu daţii lorii; şi casa acesta, ce
amu sânţitii m numelui meii, voiu arunca- o de
la faţa mea ; " şi Israelu va fi de prnverbu şi
8 de deridere între tote poporele. Şi ° casa
acesta, câtu de înaltă este, toţii celu ce va
trece pe lungă ea, va reruâue încremeniţi!,
şi va şuera, şi va dice : f Pentru ce făcu le
hova aşa pâmenteluî acestuia şi casei a9 cesteîa? Şi se va respunde: Fiiudu-că pă
răsiră pre lehova, Dumnedeulii lorii, care
scose pre părinţii lorii din pămentulii Egip
tului, şi se lipiră de alţi deî, şi se inchinară
lorii, şi serviră lorii, pentru acesta lehova
a a duşii asupra loru toţii reulu acesta.
Afacerile lin Solomonii cu Hiramti; dările plă
tite lui, şi flota luî.
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Şi q la sfârşitulu celoru duoe-decî de ani,
in cari Solomonii zidi cele diioe case: casa
luî lehova şi casa regelui, T (Şi Hiramii, re
gele Tirului, ajuta pre Solomonii cu lemne
de cedru, şi cu lemne de pinii, şi cu aurii,
dupre totă dorinţa lui,) atuncea regele So
lomonu dădu luî Hiramii duoe-decî de cetaţi in pămentulii Galileeî. Şi eşi Hiramii
din Tiru, ca să vedă cetăţile, ce Solomonu
'î le dădu ; şi nu-î plăcură luî. Şi dise :
Ce sunt cetăţile acestea, ce-mî le-aî daţii,
fratele meii ? « Şi elu le numi pre ele pă
mentulii Cabulu (Neplăcută} până in diiia
acesta. Şi Hiramii trămese regelui o sută
duoe-decî talente do aurii.
Şi cuv«$ntulu, pentru care regele Solo
monu ' a pusii darii, afostu, ca să zidescă ca
sa luî lehova şi casa sa şi " Millo şi zidulfi
Ierusalimului, şi " Hazorulu şi x Meghiddoulu şi
^Ghezerulii. Căci Faraonii, regele Egiptului
se suise, şi cucerise Ghezerulii, şi l'a arşii
cu focii; şi pre ' Cananeiî, ce IOCUKIU in
cetate, î- a ucişii, şi-lu dăduse dostre
fiicei sale, femea luî Solomonu. Şi zidi
Solomonu Ghezerulu şi ° Betii-Horonulu de
joşii, Şi * Baalatulii şi Tadmorulu in pustiiii, in ţeră, Şi tote intăririle caseloru
pentru provisiune ce Solomouu avea, şi in
tăririle pentru ' care, şi intăririle pentru că
lăreţi, şi orî-ce d dori Solomonu să zidescă in
lerusalimu şi in Libauii şi in toţii pămen
tulii stepănirei sale.
'Şi câtu pentru poporulii remasii din Amoreî ţi Heteî ţi Ferizeî şi Heveî şi lebuşei, cari nu erau din fiii luî Israelu: Câtu
pentru fiii acelora, 'ce remaseseră in ţeră după
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ei, ţi pre » cari fiii luî Israelu n'au pututii a-î
nimici, A asupra acestora Solomonu a pusii
' dare de muncă până in diiia de astă-dî. Dară
din fiii luî Israelu Solomonu pre nimenea
n'a J făcuţii servii ; căci erau bărbaţi de resbelii şi servi aî seî, şi mai marii şi căpitanii
şei, şi capi aî carelorii, şi călăreţii seî. Şi suEraveghiătoriî mai mari preste toţii lucrulu
ii Solomonu erau * cinci sute cincî-decî,
stândii preste poporulii ce servia la lucru.
Şi ' fiica luî Faraonii se sui din cetatea
luî Davidii iu m casa sa, ce se zidise pentru
ea, " cândii se zidi Millo.
"Şi aducea Solomonu de treî-orî pe anii
olocauste si sacrificii de bucuria pe altarulii,
ce zidise lui lehova, şi tămăîâ pe altarulii,
ce stă înaintea luî lehova; aşa sfârşi casa.
Şi p regele Solomonu mal făcu şi o corabiă la « Eţionu-Gheberu, celii aprope de
Elatii, la ţermulii Măreî Roşie, in pămen
tulii Edemului. T Şi Hiramu trămese in corubia cu servii luî Solomonu pre servii seî
marinari, corăbiorî deprinşi cu marea. Şi
veniră la * Ofirii, şi luară de acolo patru sute
duoe-decî de talente de aurii, şi le aduseră
la regele Solomonu.
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Visita reginei din Şeba la Solomonii.

S"l "regina din Şeba, audindii de renumele 10
luî Solomonu ţi de numele luî lehova,
veni, *ca să-lii incerce prin întrebări grele.
Şi veni la lerusalimu cu o svită mare forte, cu 2
cămile încărcate cu aromate şi aurii pre
mulţii şi petre preţiose. Şi venindii la So
lomonu, a vorbiţii cu elii de tote ce erau
in anima ei. Şi Solomonu deslegâ tote în- 3
trebările ei, nu era nimica ascunşii regelui,
care să nu fie deslegatu ei. Şi vedendu re- 4
gina din Şeba totă înţelepciunea lui Solo
monu, şi casa ce o zidise ; Si bucatele 5
mesei luî, şi locuinţa servilorii lui, şi ronduela casniciloru seî, şi vestmintele lorii, şi
cuparii luî, şi ' olocaustele ce le aducea in
casa luî lehova, remase in uimire. Şi dise 6
regelui : Adevăraţii era cuventulu, ce in ţeră
mea amu audiţii de lucrurile tale şi de în
ţelepciunea ta. Dară n'amu credutu ace- 7
loru cuvinte, până ce amu veniţii şi aii vedutu ochii mei, şi ecce, nici jumătate nu mi
s'a spusu ; înţelepciunea ta şi fericirea ta
intrecii faima ce o audiiii. d Fericiţi sunt 6- B
menii tei, fericiţi aceşti servi aî tei, ce puru
rea staii înaintea ta ţi ascultă înţelepciunea
25, 26.
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CAP. 10, 11.
9 ta. • Bine-cuventatu fie lehova, Dumnedeulii
teu, că a bine-voitu intru tine, punendu-te
pe tronulu lui Israelu ! Fiindu-că lehova a
iubiţii in totu-de-una pre Israelu, de aceea
te-a aşedatu pre tine rege, •'ca să faci ju10 decatâ şi dreptate. Şi ea »dădu regelui o
sută duoe-decî talente de aurii, şi aromate
multe forte şi petre preţiose; n'a mai so
siţii in urmă atâtea aromate, ca cele ce re
gina din Şeba a datu regelui Solomonu.
U
A încă şi corabia lui Hiramu, care aduse
aurii de la Ofiru, aduse de la Ofirii şi mare
câtime de lemne de alrnughimu şi petre
1 2 preţiose. ' Şi regele făcu din lemnele de
J'almughimu îngrădiri la casa lui lehova şi
la casa regelui, si citare şi harpe pentru
cântăreţi; astii-feliu de lemne de almughimu
n'a mai sosiţii, nici s'a mai vedutu, până in
13 diua de astă- di. Şi regele Solomonu dădu
reginei din Şeba tote câte dori, câte 'î ceru,
pe lungă cele ce-î dădu de la sine regele
Solomonu; şi aşa ea se înturnâ şi se duse
in pâmentulu ei, ea şi servii ei.
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Aşa i s'a măriţii regele Solomonu in avere şi in înţelepciune mai pre susii de toţi
regii pămentuluî. Şi toţii pămentulu căuta
la fac,a lui Solomonu, ca să audă înţelep
ciunea lui, pre care Dumnedeu o pusese in
anima lui. Şi pe toţii amilii aducea fie-care
din ei darulu şeii: vase de argintii, vase de
aură, şi vestminte, şi armături, şi aromate,
şi cai, si catâri.
Şi ' Solomonu a ' adunaţii care şi călăreţi,
şi avea o mie patru sute de care şi diioespre-dece mii de călăreţi, pre cari 'î aşedâ
in întăririle pentru care, şi aprope de rege,
in lerusalimii. ' Şi regele făcu argintulu să
fie in lerusalimii ca petrele, şi cedri să fie ca
Sicomorii cei din vale, prin mulţimea lorii.
" Şi aduseră lui Solomonu cai şi toţii feliulu
de marfă din Egiptu; neguţiătoriî regelui
cumpărau acesta marfă cu preţiii. Şi se
aduse unu carii din Egiptu pentru şese sute
sicii de argintă, şi unii calu pentru o sută
cincî-decî; " şi aşa se aduseră şi pentru toţi
regii Heteiloru şi pentru regii Siriei, prin
manele acelorii neguţiătorl.
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Avuţia, mărimea, comerţulti şi fatma lut Solomonu.
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Femeele cele străine ale lui Solomonu si idolatria
lui ; mânia lui Dumnezeii : impotrivitoriî Iu* So
lomonu ; profeţia lui Ahija.

Şi greutatea aurului, ce pe fie-care anii
venia la Solomonu, era de şese sute şesedeci şi şese talente de aurii; Afară de celu
strînsu de la neguţiătoriî cei mari * şi de la
mărfurile neguţiătoriloru celoru mici, şi de la
toţi regii Arabieî, şi de la guvernatorii ţereî.
Şi a făcuţii regele Solomonu diioă sute
scuturi de aurii cîocănitu; şese sute sicii
de aurii a pusu de toţii scutulu ; Şi ' trei sute
scuturi mici de aurii cîocănitu; trei mine
de aurii a pusu de totu scutulu ; şi le aşedâ
regele in "casa •numită: Pădurea Libanului.
"Şi mal făcu regele unii trouîi mare de
fildişu, şi-lii acoperi cu aurii curaţii. Tro
nulu avea şese trepte, şi verfulii tronului
era rotundă pe dinapoîa sa, şi rădămătorî
erau de o parte şi de altă a scaunului, şi diioi
lei stăteau la rădămătorî. Şi pe cele şese
trepte duoî-spre-dece lei de o parte şi de
altă stăteau; unii astii-feliu nu s'a făcuţii
in nici unii regatu. ° Şi tote vasele de băuţii
ale regelui Solomonu erau de aurii ; şi tote
vasele casei, numită Pădurea Libanului, erau
de aurii curaţii; nimicii de argintii; argintulu
drepţii nimicii se socoti iţi dilele lui Solomonii. Că regele avea pe mare o cora
bia * tarsică cu corabia lui Hiramu ; o dată
la trei ani venîa corabia tarsică, aducendii
aurii şi argintii, fildişii şi momiţi şi păuni.
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SI "regele Solomonu pe lungă feta lui Faraonu *îubi multe femei străine: Moabite,
Ammoaite, Edomite, Sidonene şi Hetee, Din
poporele, despre cari lehova disese fiiloru
lui Israelu: "Să nu intraţi la ele, nici ele să
intre la voi, ca nu cumii-va să plece ânimele
vostre după deiî lorii. De acestea se lipi
Solomonu cu iubire. Şi avea femei princese şepte sute, şi concubine trei sute : şi femeele lui aii abătuţii anima lui. Căci s'a întemplatu, cândii a mbetrânitii Solomonu, d femeele lui î-aii abătuţii anima lui la alţi deî; şi
aţa' anima lui nu era întregă cu lehova, Dumnedeulii şeii, f ca anima lui Davidii, părintele
şeii. Şi a âmblatu Solomonu după chipulii
f Astarteeî, deiţa Sidouenilorii. şi după Milcomu, urîcîunea Ammoniţiloru, Şi Solornonii făcu rele înaintea lui lehova, şi n'a
âmblatii cu desevârşire după lehova, ca Da
vidii părintele seu. * Atuncea zidi Solomonii
o înălţime lui ' Chemoşii, urîcîunea Moabuluî,
in J muntele din faţa Ierusalimului, şi lui Molochu, urîcîunea fiiloru lui Ammonii. Şi aşa
făcu pentru tote femeele sale cele străine,
cari tâmăîaii şi sacrificau deilorii lorii.
Şi s'a mâniaţii lehova asupra lui Solomonii, fiindu-că * anima lui se abătuse de la
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lehova, Dumnedeulu lui Israelu, l care se a10 ratase lui de diioă ori; Şi-î m dăduse ordinii
pentru lucrulu acesta : să nu mergă nici cumii
după alţi deî ; dară elii nu păzi ceea ce-î or11 dinase lehova. Pentru acesta dise lehova
lui Solomonii : Fiindii-că tu aî făcuţii acesta,
şi nu aî ţinuţii legâmentulii meu şi ordinele
mele, ce ţî-amu ordinatu ţie, " voiu rumpe
regatulu de la tine, şi-lu voiii da servului
12 teu. Dară nu voiu face acesta in dilele tale,
pentru Davidii părintele teii : din manele fi13 înluî teii 'Iu voiu rumpe. ° Decâtii nu voiii
rumpe toţii regatulu : o p seminţia voiu da
fiîuluî teii, peatru Davidii, serv ulii meu, şi
pentru lerusalimii, pre » care l'amii aleşii.
14
Şi r rădica lehova impotrivitoru lui Solo
monii, pre l l:i (l.-iil u. Edomitulu ; acesta era
1 5 din semînţa regiloru Eclomului. * Căci s'a în
tâmplaţii, cândii Davidii fu in Edomii, şi
loabii, mai marele osteî, se suise să îmmormenteze pre cei ucişi, şi ' ucise pre totă par16 tea bărbătescă din Edomii; (Căci şese luni
şedu acolo loabu cu toţii Israelulii, până ce
sterpi totă partea bărbătescă din Edomii);
17 Atuucea Hadadu a fugiţii însuşi, şi cu d'însulii câţî-va Edomiţî din servii părintelui şeii,
ca să mergă in Egiptu; erii Hadadu era
18 copilii micii. Şi purceseră din Madianii, şi
veniră la Paranii ; şi şî-au luată cu sine
omeni din Paranii, ?.i veniră in Egiptu la
Faraonii, regele Egipt aluî, carele 'î dădu casă,
şi-î rondui ale hranei, şi-î dădu lui pămentii.
19 Şi afla Hadadu mare trecere la Faraonii,
şi-î dădu de femeă pre sora femeeî sale,
20 pre sora reginei Tahpenesa. Şi sora Tahpeneseî născu lui pre (rhonubatii, fiîulii şeii,
pre care Tahpenesa 'Iii înţercâ in casa lui
Faraonii ; şi era Ghenubatii in casa lui Fa2 1 raonu cu fiii lui Faraonii. Şi " audindu Ha
dadu in Egiptu, că a adormiţii Davidii cu
părinţii seî, şi că a muritii loabii, mai ma
rele ostcjî, dise Hadadu cătră Faraonii: La22 să-me sa mă ducii in ţera mea. Şi dise
cătră elii Faraonii: Dară ce-ţî lipsesce lungă
mine, de ceri să te duci in ţera ta? Şi
respunse : Nimica : dară lasă-me, rogu-te.
23
Şi rădica Dumnedeii lui Solomonii şi
altă impotrivitoru, pre Resonu, fiîulii luî
Eliada; carele fugise de la domnulu şeii
24 "Hadadezerii, regele din Toba. Elii adunându
la sine bărbaţi, se făcu capulu unei cete,
* cândii Davidii ucise pre cei din Toba; şi
ei inerseră la Damascii, şi locuiră acolo,
25 şi domniră in Damascu; Şi fu neamicii
luî Israelu in tote dilele luî Solomonii, şi-î
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făcu rele multe, pe lungă reulu ce-lii făcu
Hadadu; şi urî pre Israelu, domnindu in
Siria.
Şi 'J leroboamii, fiîulii luî Nebatii, Efraimenii din Ţereda, servulii luî Solomonu, a
căruia mumă era Ţeruea, femea văduvă, * ră
dica şi acesta mâna asupra regelui. Şi
acesta fu cuventulii, pentru care redicâ mâna
asupra regelui : ° Solomonii zidi Millo, ţi în
funda spărturele cetăţeî luî Davidii, părintele
şeii; Şi Ieroboamu era bărbaţii vitesii; si
Solomonu vedendu, că tenerulii era munci
torii, 'Iii puse preste totă sarcina casei luî
losefu.
Şi s'a întâmplaţii in timpulii acela, cândii
Ieroboamu eşîa din lerusalimii, că-lu afla
pe cale profetulii 6Ahija, Şilonitulii, îmbră
caţii in vestmentu noii; şi ei amîndiioî nu
mai erau pe câmpii. Şi apuca Ahija vestnientulu celii nou, ce purta, şi-lii c rupse in
diioe-spre-dece bucăţi; Şi dise cătră Ieroboamii: lea-ţî dece bucăţi; căci daşa dice
lehova, Dumnedeulu lu'i Israelu: Ecce, voiii
rumpe regatulu din mâna luî Solomonu, şi
voiu da ţie dece seminţii; (Dară va remâne luî o seminţia, pentru servulii meii
Davidii, şi pentru lerusalimulii, cetatea ce
amu aleşii din tote seminţiele luî Israelu);
1 Fiindii-că mă părăsiră pre mine, şi se închinară Astarteeî, deiţa Sidoneniloru, lui
Chemoşii, deulii Moabiţiloru, şi luî Milcomu,
deulu fiiloru luî Ammonu. Şi nu âmblară
in căile mele, ca să facă drepte înaintea
mea, ţi să păzescă legile mele şi judecatele
mele, ca Davidii părintele seu. Dară nu
voiii lua toţii regatulu din mâna luî, ci-lu
voiii ţine pre elii domnii in tote dilele vieţeî
luî, pentru Davidii, servulii meii, pre care
l'amu aleşii, fiindii-că elii pă/îa ordinele mele
şi legile mele. Dară/ voiii lua regatulu din
mâna fii ului seu, şi voiu da tio dece se
minţii. Erii fiîuluî seu voiii da o seminţia,
ca » Davidii, servulii meii, să aibă lumină pu
rurea înaintea mea in lerusalimii, cetatea
ce amu aleşii mie, ca să punii numele meu
acolo. Şi te voiii lua, şi vei domni dupre tote câte va dori sufletulii teii, şi vei
fi rege preste Israelu. Şi va fi, de vei asculta de toţii ce-ţî voiii ordina, şi vei âmbla in căile mele, şi vei face drepte îuaiiitea mea, păzindu legile mele şi ordi
nele mele, cumii a făcuţii Davidii, servulii
meii, atuncea '' voiii fi cu tine, şi 'voiu zidi
ţie casă statornică, cumii amii zidiţii şi luî
D;widu; şi pre Israelu 'Iu voiii da ţie. Şi
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voiii umili semînţa luî Davidu pentru acesta, dară nu pentru totu-de-una.
De aceea căuta Solomonu să omore
pre Ieroboamu. Şi sculându-se Ieroboamu,
fugi in Egiptu la Şişaku, regele Egiptului,
şi fu in Egiptii până la mortea lui So
lomonu.
Şi J'cele-1-alte lapte ale luî Solomonu şi
tote câte le făcu, şi înţelepciunea luî, ore
nu sunt scrise in Cartea Faptelorii luî Solomonii ? * Şi dilele ce a domniţii Solomonu
in Ierusalimu preste toţii Israelulii fură
patru-decî ani. * Şi adormi Solomonu cu
părinţii seî, şi se îmmormentâ in cetatea luî
Davidu, părintele seu; şi domni in loculu
seu " Rehoboamu, fiîulu seu.
Suirea la trona a Iul Rehoboamu; rescularea
celortt dece seminţii.
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° Rehoboamu se duse la Şechemii; căci
la Şechemii venise toţii Israelulii, ca
să-lîi facă rege.
Şi cumii audi acesta 'Ieroboamu, fiîulu
luî NebatO, carele era încă in c Egiptu, (căci
fugise de faţa regelui Solomonu, şi leroboamii locui in Egiptu), Că trămeseră, şi-lii
chiămară ; şi veni Ieroboamu şi totă adunarea
luî Israelu, şi vorbi cătră Rehoboamu, dicendu: Părintele teu a îngreuiaţii d jugulii
nostru; deci tu uşureză acumu servicîulu
celii aspru alu părintelui teii, şi jugulii luî
celii greu, ce elu a pusu asupra nostră ; şi
vomu servi ţie. Şi elu li dise: Duceţi-ve
pe trei dile, şi înturnaţi-ve la mine; şi poporulii se duse.
Şi se sfătui regele Rehoboamu cu betrâniî, cari stătuseră înaintea luî Solomonu,
părintele seu, pre-cândîi încă trăia, dicendu :
Cumu sfătuiţi voi, să respundu poporului
acestuia? Şi eî 'î respunseră, dicendu: 'Dacă
tu vei fi servii astă-dî poporului acestuia,
Sfi-I vei servi, şi-î vei respunde, şi-î veî
vorbi cuvinte bune, atuncea va fi ţi elu servulii teii pururea.
Dară elii părăsi sfatulii ce betrâniî î-aii
daţii, şi se sfătui cu teneriî, cari crescu
seră cu elii, fi cari statură înaintea luî.
Şi a disii lorii: Cumu sfătuiţi voi să respuiidemu poporului acestuia, carele 'mi vorbi,
dicendu: Uşureză jugulii, pre care părintele teii a pusii asupra nostră? Şi aii respunsii luî teneriî, cari crescuseră cu elii,
diceudu: Aşa veî vorbi poporului acestuia,
carele ţî-a vorbiţii, dicendu: Părintele teii
a îngreuiaţii jugulii nostru, dară tu uşurezăm-lu; aşa vorbesce lorii: Deyetulu meu celii
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micii va fi mai groşii, decâtu copsele pă
rintelui meu. Şi acumii părintele meu de 11
a pusii asupră-vî jugu greii, eu jugulii vo
stru mai greu 'Iu voiii face; fi de v'a pedep
siţii părintele meii cu bice, eii cu scorpione
ve voiu pedepsi.
Şi a treia di veniră Ieroboamu şi totu 12
poporulii la Rehoboamu, după cumii ordi
nase regele, dicendu: întorceţi-ve la mine
a treia di. Şi regele respunse aspru po- 13
porului, şi părăsi sfatulii ce betrâniî i l'au
daţii; Şi li vorbi dupre sfatulu teneri- 14
lorii, dicendu: Părintele meu de a îngreu
iaţii jugulii vostru, eii ţi mai greii voiii face
jugulii vostru; fi de v'a pedepsiţii părintele
meii cu bice, eu cu scorpione ve voiii pe
depsi.
Şi nu asculta regele pre poporii; căci 15
aşa 's'a daţii de la lehova, ca să se adeverescă cuventulu şeii, ce lehova » vorbi
prin Ahija, Şilonitulii, luî Ieroboamu, fiîulu
lui Nebatu.
Şi vedendii toţii Israelulu, că regele nu 16
î-a ascultaţii, poporulu respunse regelui, di
ceudu : * Ce parte avemii noi in Davidu ?
Nici o moscenire n'avemii in fiîulu luî Işaî ;
Israele, la corturile tale! acumu, Davide,
privesce la casa ta. Şi aţa se duse Israelu la
corturile sale. iCâtu pentru fiii luî Israelu, 17
ce locuiau in cetăţile luî Iuda, preste acestia domni Rehoboamu.
Şijtrămese regele Rehoboamu pre Ado- 18
ramii, care era preste dări, şi-lii ucise toţii
Israelulu de muri. Şi se grăbi regele Rehoboamii a se sui in carulu şeii, ca să fugă
la Ierusalimu. Aşa s'a * rupţii Israelu de 19
la casa luî Davidu până in $ma. de astă-dî.
Şi cumii audi totu Israelulu, că Iero- 20
boamu s'a întorşii, trămeseră şi-lii chiămară
la adunare, şi-lii făcură rege preste totu
Israelulu; n'a urmaţii casei lui Davidu de
câtu ' singură seminţia luî Iuda.
Şi venindu m Rehoboamu la Ierusalimu, 21
a adunaţii totă casa luî Iuda şi seminţia
luî Beniaminu: o sută optu-decî mii de
luptători aleşi, ca să se lupte cu casa lui
Israelu, şi spre a reduce regatulii suptă stepânirea luî Rehoboamu, fiîulu luî Solomonu.
Dară " cuventulu luî Dumnedeu a foştii câtră 22
Şemaia,omulii luî Dumnedeu, dicendu : Vor- 23
besce cătră Rehoboamu, fiîulu luî Solomonu,
regele luî Iuda, şi cătră totă casa lui Iuda
şi a luî Beuiaminu, şi cătră cela-1-altii po
porii, dicendu: Aşa dice lehova: Nu ve 24
suiţi, nici ve luptaţi cu fraţii voştri, fiii luî
Israelu: întorceţi-ve fie-care la casa sa;
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Şi audindu Ieroboamu, regele, cuventulu
0 căci de la mine se făcu lucrulu acesta. Şi
a ascultaţii de cuventulu luî lehova, şi s'a otnuluî luî Dumnedeii, ce a strigaţii spre
întorşii, să se ducă, dupre cuventulu luî altarulu din Betii-Elu, întinse mâna sa de
lehova.
pe altariii, dicendu: Prindeţi-lu. Şi a secatii mâna luî, pre care a întins'o cătrâ
Jdololatria lui Ieroboamu, ţi mustrarea pentru ea d'însulu, de nu putu să o întorcă la sine.
de unii profeţit, a căruia neascultare mai pe urmă Si se despica altarulu, şi se versâ cenuşa
căşună marţea lui.
de pe altariii, dupre semnulu, ce dăduse
Atuncea xidi Ieroboamu ' Şechcmulii pe omulii luî Dumnedeii prin cuventulu luî le
muntele Efraimu, şi locui in elu ; apoi eşi hova. Şi a respunsu regele, şi dise cătră
de acolo, şi zidi * Penuelulu. Si ^ise lero- omulii luî Dumnedeu : e R6gă-te luî lehova,
boainii in anima sa : Acumu se va re'ntorce Dumnedeulii teii, si cere-î pentru mine, ca
regatulii la casa luî Davidu ; Dacă popo să se re'ntorcă mana mea la mine. Şi s'a
ralii acesta r se va sui, să aducă sacrificiu rugaţii omulii luî Dumnedeu cătră lehova,
in casa luî lehova in lerusalimii, atunci â- şi s'a întorşii mâna regelui la sine, şi a foştii
nima poporului acestuia se va re'utorce la ca şi maî 'nainte. Şi regele dise cătră odomnulii seu, la Rehoboamu, regele luî Iuda, niulu luî Dumnedeu: Vino cu mine a casă,
şi me vorii ucide pre mine, şi se vorii re'n- şi te inchiripeză, şi-ţî ^ voiii da darii. Dară 8
torce la Rehoboamu, regele luî Iuda. Decî omulii luî Dumnedeu dise regelui : " Jumăta
regele se sfătui, şi • făcu diioî viţei de aurii, te din casa ta de-mî veî da, nu voiii intra
şi dise cătră poporu : Pre mulţii este vofiî la tine; nicî voiii mânca pane, nici voiii be
de a ve sui in Ierusalimu ; ' ecce deiî teî, apă in loculu acesta. Căci aşa 'mî este orIsraele, cari te-aii scoşii din pămentulu E- dinatii prin cuventulu lui lehova, dicendu :
giptuluî! Şi puse pre unulu in "Betu-Elii, şi * Să nu mânâncî pane, şi să nu bei apă, şi
pre altulu 'Iii puse in "Danii, Şi se făcu să nu te int.orcî pe calea, pe care aî mersu.
fapta acesta x ocasiune de pecătuire ; căci Şi se porui pe altă cale, şi nu se întorse 10
mergea poporalii până la Danu, sa să se în- pe calea, ce venise la Betii-Elu.
chine înaintea unuia. Şi făcu 'J casă de înăl
Eru in Betii-Elu locuîa unii bătrânii 11
ţime, • şi puse preuţî din mulţimea poporului, profeţii; şi aii veniţii fiiî seî, şi-î spuseră
cari nu erau din fiiî luî Levi. Şi întocmi Ie tote faptele, ce le făcuse omulu luî Dum
roboamu serbătore in luna a opta, in diua nedeu in diua aceea in Betu-Elii; aii spusii
a ciucî-spre-decea din lună, ca ° serbătorea părinteluî lorii şi cuvintele, ce le-a vorbiţii
cea din Iuda, şi sacrifica pe altariii. Aşa cătră rege. Şi dise cătră eî părintele lorii : ] 2
făcu in Betii-Elu, sacrificându viţeiloru, pre Pe ce cale a plecaţii? Că fiiî luî vedură
cari î-a făcuţii, * şi a aşedatu iu Betu-Elii pe ce cale a plecaţii omulu luî Dumnedeu,
preuţî aî înălţimilorii, pre cari elu le-a fă- carele venise din Iuda. Şi disc fiiloru seî: 13
cutii. Şi sacrifica pe altarulu, ce-lu făcu Puneţi-mî şeiia pe asinii: şi-î puseră şeiia
in Betii-Elu, a cincî-spre-decea di a luneî pe asinii, şi elu încăleca pe elii. Şi se 14
a opta, in luna ce elu c născoci din anima duse pe urma oinuluî luî Dumuedeii, şi-lii
sa ; şi făcu serbătore fiilorii luî Israelii ; şi afla şedendii supţii unii stejarii, şi-î dise:
a sacrificaţii pe altariii, şi d tăinâîâ.
Tu CKCI omulu luî Dumnedeu, carele a ve
OI ecce, " veni unu omii alii luî Dunmedeii niţii din Iuda? Şi elu dise: Eii svnt. Şi a 15
O din Iuda la Betii-Elu prin cuventulu luî disii luî: Vino cu mine a casă, şi mănâncă
lehova ; * şi Ieroboamu sta lungă altariii, ca pane. Erii elii a disii: ''Nu potii sa me în- 16
să tăraâîe/e. Şi a strigaţii spre altarulu prin torcii cu tine, nicî să me ducii cu tine ; nicî
cuventulu luî lehova, şi dise : Altare, altare! voiii mânca pane, nicî voiii be apă cu tine
aşa dice lehova: Ecce! fiiii se va nasce iu loculu acesta. Căci ordinatu-mi-s'a •>' prin 17
casei luî Davidu, cu numele c losia, şi va sa cuventulu luî lehova: Să nu mănânci pane,
crifica deasupra ta pre preuţiî nălţimiloru, nicî să beî apă acolo, nicî să te întorci pe
cari tămâîcză preste tine; şi ose de omii se calea, pe care aî mersîî. Dară elu 'î dise: 18
vorii arde preste tine. Şi in acea di dădu Si eu profeţii sunt ca tine; şi unii ângerîi
dunii seninii, dicendu: Acesta este semnulu, 'mî grăi mie prin cuventulu luî lehova, di
că lehova a vorbiţii: Ecce, altarulu se va cendu: Intorce-lu pre olu cu tine iu casa ta,
despica, şi cenuşa de pe elu se va versa.
spre a mânca pane şi abe apă; dară elu 'i
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.
Osna 4. Io.
„ Jude. 18. 29.
x C»p. 13. 34.
2 Reg. 17.111.
; y Cap. 13. Si.
a

Num. 3. 10.
C»p. ÎS. 3».
2 Rog. 17. W.
2Cron. 11.14,

15.
Ezec. 44. 7, 8.
Lev. 93. 33,

S4.
Num. «9. 12.
Cap. a. 2. 5.
b Amo.s 7. 13.
c Num. 15. 3fl.
d Cap. 13. 1.

—

Gipalu 13.
a 2 Rc(ţ. 23. 17.
6 Cap. ÎS. 32,
33.
c » Ret. S». 15.

16.
d l»a. 7. U.
Inan 2. 18.
1 Cor. 1. «!.
e Eiod. x. g. &
9. 28. «10. 17.

Nuri. M. 7.
Fapl. 8. 21.
Iac. 5. 16.
/ 1 S»m. n. 7.
2 Rec. 5. 15.
g Aşa Num. 22.

18. i- M. 13.
h 1 Cor. 5. 11.
i Vera. 8. 9.
j Cap. SO. 35.
1 The». 4. 15.

CAP. 13, 14.
19 minţi. Şi se întorse cu elii, şi a mâncaţii
pane iu casa lui, şi a băuţii apă.
20
Şi cândii şedea la mesă, veni cuventulu
luî lehova cătră profetulu, care-lii întor
21 sese; Şi a strigaţii cătră oinulu luî Dumnedeu, ce venise din Iuda, dicendu: Aşa
ţfiee lehova: Fiiudu-că u'aî ascultaţii de
vocea luî lehova, şi n'aî păzitu ordinulii,
2'2 ce-ţî dădu lehova, Dumnedeulii teu, Ci
te-aî întorşii, şi aî mâncaţii pane, şi aî băuţii
apă, in loculîi * de care ţî-a disu : Să nu mânânci pâue, nici să bei apă ; cadavrulii teu
nu va veni iu mormentulu părinţiloru tei.
23 Şi după ce a mâncata pane şi a beutu, pus'au
eî şeua pe asiuu pentru profetulu, pre care
24 l'a întorşii. Şi elu a plecaţii, şi-lu întimpinâ ' unii leu pe cale, care-lu omorî ; şi ca
davrulii luî rămase aruncaţii în cale, şi
asinulu stătu lungă elu, şi leulu stătu lunga
25 cadavru. Şi ecce, bărbaţi trecură, şi vădură cadavrulu aruncaţii in cale, şi leulu,
ce sta lungă cadavru; şi veuindu, aii spusii
acesta in cetatea, unde locuia profctulii colii
26 bătrânii. Şi cândîi audi profetulu, ce l'a
întorşii din cale, disc : Acesta exte omulii
luî Dumnedeii, carele nu asculta de vocea
luî lehova ; pentru acesta lehova 'Iii dădu
pre elii leuluî, care l'a sfăşcîatii şi l'a omorîtu, dupre cuventulu luî lehova, ce clii
27 a disu luî. Şi vorbi cătră fiii seî, <Jicendu:
puneţi-mî şeua pe asinii; şi eî î-aii pusu
şeua.
28
Şi se duse, şi a aflată cadavrulii aceluîa aruncaţii in cale, şi asinulu şi leulii
stându lungă cadavru; dară leulu nu mân29 case cadavrulii, nici sfâşcîase asinulu. Şi
a rădicaţii profetulu caduvrulu omuluî luî
Dumnedeii, şi Fa pusii pe asinii, şi l'a adusii înapoi, şi veni in cetate profetulu celii
bătrânii, ca să plângă şi să-lu îmmormen30 teze. Şi a pusu civdavrulii aceluia in mor
mentulu şeii, şi l'a plânsu, dicendu : m Vaî,
31 fratele meii! Şi după ce-lu îmmormentâ,
a vorbiţii Morii seî, ţlicendii : După ce voiii
muri, îmmormentaţi-me şi pre mine in mor
mentulu, unde se îmmormeutâ omulii luî
Dumnedeii; ţi "puneţi osele mele lungă osele
32 luî. " Căci se va împlini aceea, ce vorbi
prin cuventulu luî iehova despre altarulii
din Betu-Elu, şi despre tote casele înălţimiloru, cari sunt in cetăţile f Samarieî.
33
* După înteinplarea acesta nu se întorse
Ieroboamu diu calea luî cea rea, ci făcu
eră-şî din mulţimea poporuluî preuţî pentru
înălţimi; pre cine voi 'Iii consacra, şi eî se
*
l
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n

Vern. 9.
C»p. SO. 3fi.
Ier. 22. 18.
2Kcg. 23. 17,
18.
o Vers. i.

8 Rog. S.1. 16,
19.
p Ve^î cap. 16.
84.
a Cap. 18. 31,
32.

gCron. 11. 15;
& 13. 9.
r Cap. 12. 30.
t Cap. 11. 10.

Oapulâ 14.
a Cap. U. 31.
6 Vec.li l Şam.
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făcură preuţî aî înălţimilorii. rŞi se făcu a- 34
cesta ocasiuue de păcătuire caseî luî Iero
boamu, *ca să se sterpescă şi să se nimicescă de pe păinentu.
Profeţia lui Ahija despre leroboamU ţi familia sa.

IN acelii timpii se 'nboluăvi Ahija, fiîulu luî 14
Ieroboamu. Şi dise Ieroboamu cătră ţj
femea sa: Rogu-te, scolă-te, şi schiinbă-ţî
vestmintele, ca să nu se cunoscă, că tu escî
femea luî Ieroboamu ; şi mergi la Silo ; ecce !
acolo este Ahija, profetulu, carele spusumi-a, că "voiuji rege preste poporulii acesta.
6 Şi ie in mâna ta dece pâuî şi turte şi unu 3
vasii de miere, şi du-te la elu; elu 'ţî va
spune ce are să se întâmple copilului. Şi 4
făcu aşa femea luî Ieroboamu; şi sculându-se, c se duse la Silo, şi veni in casa luî
Ahija. firii Ahija nu putea să vedă, căcî
ochii luî se întunecaseră de bătrâneţă. Şi 5
lehova a disu luî Ahija: fiece, femea luî
Ieroboamu vine să te întrebe ceva pentru
fiîulu seu, căcî este bolnavii; aşa şi aşa veî
vorbi eî; căcî, cândii va intra, se va pre
face a fi alta.
Şi cumii audi Ahija vuetulu picîore- 6
lorii eî, pre-cândii intra pe uşă, dis'a elii :
Intră, femea a luî Ieroboamu! Pentru ce
te prefaci a fi alta? sciri aspre amu a-ţî
da. Mergî de di luî Ieroboamu: Aşa dice 7
lehova, Dumueţleulu lui Israelii: "^Fiindu-că
eu te-amii înălţaţii din medîloculii popo
rului, şi te-amii aşedatu domnii preste po
porulii meii, Israelii, Şi «rumpâudu rega- 8
tulii de la casa luî Davidii, l'amii daţii ţie,
şi tu nu te-aî arătaţii ca servulii meu Davidu, f care păzi ordinele mele, şi urma după
mine din totă anima sa, făcendii numai
drepte in ochii meî; Ci aî întrecuţii in 9
reutate pre toţi câţi aii foştii înaintea ta;
» căcî aî rnersu, şi ţî-aî făcuţii ţie alţi deî
şi chipuri vărsate, spre a mă mânia, şi pre
mine * m'aî aruncata dinapoîa ta ; Pentru l O
acesta, ecce, ' voiii aduce nefericire asupra
caseî luî Ieroboamu, şi •> voiii sterpi diu aî
luî Ieroboamu pre toţii sufletulu de partea
bărbătescă, * pre celii închişii şi pre celii li
berii din Israelii, şi voiu mătura in urma
caseî luî Ieroboamu, cumii mătură cineva
gunoîulu până la curaţii. 'Cine din aî luî 11
Ieroboamu va muri iu cetate, câniî Vw vorii
mânca; şi cine va muri in câmpii, paserile
ceriului Vă vorii mânca ; că lehova a$a vorbesce. Tu decî, scolă-te, du-te la casa ta; 12
cândii picîorele tale vorii intra in cetate,
e Cap. 11. 39.
d Ve',!t 2 Şam.
li. 7. 8.
Cap. 16. 2.
e Cap 11. 31.

/ Cap. 11. 33,
38. & 15. 5.
g Cap. 12. 88.
îCron. 11.15.
h Neem. 9. »6.

Ps. 50. 17.
Ezec. 83. 35.
i Cap. 15. 29.
j Cap. 21. 21.
2 Reg. 9. 8.

k Deut 32. SG.
2. Reg 14. 36.
( Cap. 16. 4. &
21. 24,
m Vers 17.

302

l REGIÎ.

13 copilulu va muri.
Şi-lii va plânge toţii
Israelulu, şi-lii voru îmmonnenta ; căci acesta numai din ai luî Ieroboamu va veni
in mormentu; peutru-că numai in elu din
casa luî Ieroboamu " se află ceva bunu îna
intea luî lehova, Dumnedeulu luî Israelu.
14 ° Şi-şî va rădica lehova rege preste Israelu,
carele va sterpi casa luî Ieroboamu in diiia
15 aceea; şi ce fiică? chîarii acumu. Căci le
hova va lovi pre Israelu de se va clătina, ca
trestia de apă, şi va f desrădecina pre Israelu
din acestu « pămentii bunu, ce-lu dădu părinţilorii lorii, şi-lu va împrăscia r d'incolo de
fluviu, * fiindu-că 'şî făcu Astartee, mâniându
16 pre lehova. Şi va părăsi pre Israelu pen
tru pecatele luî Ieroboamu, ' carele pecătui,
şi trase şi pre Israelu in pecatu.
17
Şi se scula femea luî Ieroboamu, şi se
duse, şi veni la " Tirţa; ţi v cumu atinse pra18 gulii uşeî, muri copilulu. Şi-lu îmmormentară,
i-lu plânse toţii Israelulu z dupre cuventulu
uî lehova, ce elu a vorbiţii prin servulu
seu Ahija, profetulu.
19
Şi cele-1-alte fapte ale luî Ieroboamu,
cumu * se lupta, şi cumii domni, ecce, aceste
scrise sunt iu Cartea Croniceloru regiloru
20 luî Israelu. Şi dilele ce domni Ieroboamu
fură duoe-decî şi duoî de anî; şi adormi
cu părinţii seî, şi in loculu seu domni Nadabu, fiîulu şeii.
Domnia lui Rehoboamu, a lui Abijamă şi a luî
Aşa in Iuda.

21

22

23
24
25
26

Şi Rehoboamîi, fiîulu luî Solomonu, domni
preste Iuda. * De patru-decî şi unu de anî
era Rehoboamu, cându se făcu rege, şi domni
şepte-spre-dece anî in Ierusalimu, cetatea,
0 pre care lehova a ales'o sie-şî, ca să pună
numele seu acolo. * Şi numele mumei luî
era Naarna, Ammonită. c Dară şi Iuda făcu
rele înaintea luî lehova, şi d întărită gelosia
luî prin pecatele loru, ce pecătui maî pre
susu de catu părinţii lorii. Căci şi aceştia
'şî zidiră e înălţimi şi stâlpi şi f Astartee pe
totu delulii înalţii şi * supţii toţii arborele
verde. '' Eraii şi sodomiţi in ţeră, $i făceau
tote urîcîunile poporelorii, pre cari lehova
le alungase de d'inaintea fiilorii luî Israelu.
' Şi iu anulu alii cincilea alii regelui Re
hoboamu, Şişakii, regele Egiptului, se sui
asupra Ierusalimului ; J' Şi lua tesaurele casei
luî lehova, şi tesaurele casei regelui: tote
le lua; lua iucă şi tote scuturile de aurii

n iCrou. 12. 12.
& IU. 3.
o Cap. 15. 27,
28, »!).
p 2 Keg. 17. G.
Pi. 5*. 6.
ţ Io». 23. 15, 1«.
r 2 Reg. 15. 2».
> Eeod. 34. 13.

Deut. 12.3,4.

( Cap. 12.30. &
13. 34. & 1.1.
30, 34. & Iii.
2.

u c;ap. 1G. G, 8,
15, 23.
Cânt. 6. 4.
v Vei-s. 12.
x Vers. 13.
y 2 Cron. 13. 2,

ctc.
iOvon. 12.13.
Cap. 11. 3C.
Vers. 31.
2. Cron. 12.1.
Dotlt. 32. 21.
Ps. 78. 58.
1 Cor. 10. 22.
< Deut. 12. 2.

z
a
l>
c
d

E/.cc. 16. M;
15.
/ 2 Kog. 17. 9,
10.
g I.*a. 57. 5.
h Doilt. 23. 17.
Cap. 15. 12. &
22. 1«.
2 Kog. 13. 7.

* ce Solomonu le făcuse. Şi in loculu aces- 27
tora regele Rehoboamu făcu scuturi de aramă, şi le dădu in manele capiloru alergătorilorii, cari păziau uşa casei regelui.
Şi a foştii, că orî-cându întră regele in casa 28
luî lehova, alergătorii le purtau ; şi eră-şî
le puneau in cămara alergâtorilorii.
' Şi cele-1-alte fapte ale luî Rehoboamu, 29
şi tote câte le făcu, ore nu siî.nt scrise iu
Cartea Croniceloru regiloru luî Iuda ? Şi fu 30
™ resbelii intre Rehoboamu şi Ieroboamu in
tote dilele loru. " Şi Rehoboamu adormi cu 3 1
părinţii seî, şi fu îmmormentatu cu părinţii
seî in cetatea luî Davidu. ° Şi numele mumei
luî era Naama, Ammonită. Şi in loculu seu
domni p Abijamii, fiîulu seu.
SI Abijamii domni preste Iuda ° pe la opţii- 15
spre-decelea anii alii domniei luî Iero
boamu, fiîulu luî Nebatii. Trei anî domni 2
elu in Ierusalimu ; b şi numele mumei luî era
" Maaca, fiica luî Abişalomu. Şi âinbla in 3
tote pecatele, ce înainte făcuse părintele
seu; şi nu era d anima luî intregăcu lehova,
Dumnedeulu luî, ca anima luî Davidu, pă
rintele seu. Dară * pentru Davidu, lehova 4
Dumnedeulu seu, 'î dădu candelă in Ie
rusalimu, înălţându pre fiîulu şeii după elu,
şi cruţându lerusalimulii : Fiindii-că Da- 5
vidii f făcuse cele drepte in ochii luî lehova,
şi nu se abătu in tote dilele vieţeî sale de
la tote, câte 'î ordinase luî, s afară de fapta
cu Uria, Heteulu. * Si resbelii fu intre Re- 6
hoboamu şi Ieroboamu in tote dilele vieţeî luî.
' Şi cele-1-alte fapte ale luî Abijamii şi 7
tote câte le făcu, ore nu sunt scrise iu Cartea
Croniceloru regiloru luî Iuda V Şi fu resbelii
intre Abijamii şi Ieroboamu. •»' Şi Abijamii 8
adormi cu părinţii seî, şi-lu îmmormeutară
in cetatea luî Davidu ; şi iu loculu şeii domni
Aşa, fiîulu şeii.
Şi in anulu alii duoe-decelea alu luî Ie- 9
roboamu, regele lui Israelu, domni Aşa pre
ste Iuda. Şi elii domni in Ierusalimu pa- 10
tru-decî şi unu de anî; şi numele inumeî
luî era Maaca, fiica luî Abişalomu. * Şi Aşa 1 1
făcu cele drepte in ochii luî lehova, ca şi
Davidu, părintele şeii. ' Şi alunga din ţeră 12
pre sodomiţii, şi depărta toţi idolii, ce fă
cuseră părinţii seî. încă şi m pre muma sa 1 3
Maaca o depărta, ca să nu mal fie regină;
fiindu-că ea făcuse chipu Astarteeî ; si Aşa
sfârimâ chipulu ei, şi-/« " arse lungă pereulii
n 2 Cron. 12. Iii.
i Cap. 11. 40.
2 i>on. 12. 2. o Vers. 11.
j 2 Crou. 18. 9, p 2 Cron. 12. 1G.
—
10, 11.
k Cap. 10. 17.
Capulă
16.
l 2 Cron. 12. 15.
m Cap. 12. 21. & a 2 Cron. 13. 1.
15. G.
b 2Cron. 11.20,
» Cron. 12. 15.
21. 22.

c 2 Crou. 13. 1. i 2 Cron. 13. 2,
3. 22.
d Cap. 11. .1.
> 2 Crou. 14.1.
Ps. 119. 80.
Ic
2 Crou. 14. 2.
e Cap. 11.32, 311.
2 Cron. 21. 7. ( Cap. 14. 21.
/ Cap. 14. 8.
& 22. 4S.
g 2 Şam. 11. 4, t» 2 Cron. 15. IC.
n Aţa Esod. 32.
15. & 12. U.
h Cap. 14. 30.
10.

CAP. 15, 16.
14 Kedronu. "Dară înălţimile nu fură depărtate ;
totuşi p âuima luî Aşa era întregă cu lehova
15 in tote dilele sale. Şi elii aduse iu casa
lui lehova tote cele consacrate de părintele
şeii şi cele consacrate de siue: argintii, aurii
şi vase.
16
Şi fu resbelu intre Aşa şi Baaşa, regele
1 7 lui Israelu, in tote dilele lorii. Şi « se sui
Baaşa, regele luî Israelu, asupra luî Iuda,
şi zidi T Rama, * ca să nu lase pre nimene să
esă seu să intre la Aşa, regele luî Iuda.
18
Atuncea lua Aşa toţii argintulii şi aurulii, ce rămăsese in tesaurele casei luî le
hova şi in tesaurele casei regelui, şi-lu dădu
in manele servilorfi seî, şi-lîi trăinese re
gele Aşa cătră ' Beuhadadii. fiîulii lui Tabrirnoiiu, fiîulu luî Heţionu, regele Siriei, care
19 locuia in " Damascu, diceudu: fia fie legămentu intre mine şi tine, cumu a fostă in
tre părintele meu şi părintele teu; eccă, 'ţi
trămetu darii de argintii şi aurii; mergi,
desfă legămentulu teii cu Baaşa, regele luî
20 Israelu, ca să se tragă de la mine. Şi Benhadadu asculta pre regele Aşa, şi trămese
pre mai marii ostilorii sale asupra cetăţilorîi
luî Israelu, şi bătură "Ijonulu şi x Danulu, şi
y Abelu-Bethu-Maaca, şi toţii Chinnerotulu,
21 dimpreună cu toţii pămentulu Neftali. Şi
cumu audi Baaşa de ace'sia, se opri de la
zidirea Ramei, şi stătu in Tirţa.
22
z Atuncea chiămâ regele Aşa pre intregulii Iuda, nimenea nu fu cruţaţii; şi rădi
cară de la Rama petrele şi lemnele ei, cu
cari Baaşa zidise ; şi regele Aşa zidi cu d'însele "Gheba a luî Beniaminu şi *Miţpa.
23
Tote cele-1-alte fapte ale luî Aşa, şi totă
puterea luî, şi tote câte a făcuţii, şi cetăţile
ce a zidiţii, ore nu sunt scrise in Cartea
Croniceloru regiloru luî Iuda? firii 'in timpulu betrâneţeloru sale se'nbolnăvi de pi24 cîore. Şi Aşa adormi cu părinţii seî, şi
se îmmormentâ cu părinţii seî in cetatea
luî Davidu, părintele seu; d şi in loculu şeii
domni e losafatii, fiiulu şeii.
Domnia luî Nailabîi, a lui Baaşa, a lui Ela
şi a Im Zimri in Israelu.

25

Şi domni Nadabu, fiîulu luî leroboamu,
preste Israelu in alu diioilea anii alii luî Aşa,
regele luî Iuda; şi elu domni preste Israelii
26 duoî ani. Şi făcu rele in ochii luî lehova,
şi âmblâ pe calea părintelui seu şi iu •'pecatulu luî, prin care a traşii pre Israelu
in păcatu.
o Cap. 22. «.
i Crou. 15. 17,
18.
p Ve^tî vers. 3.
9 2 Cron. 16, 1,
etc.
r Iot. 18. 25.

a Vo^li cap. 18.
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Cap. 11.23,21.
2 Reg. 15. 29.
Jude. 18. 29.
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r 2 Cron. 16. 6.
a los. 21. 17.
& Iun. 18. 26.
c 2 Cron. 16. 12.
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e Mat. l. 8.
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»Şi Baaşa, fiîulu luî Aliija, din casa luî Isacharu, conjura in contra luî, şi-lu bătu Baaşa
in *Ghibetonulii Filisteniloru ; căci Nadabu
şi toţii Israelulii împresurară Ghibetonulu.
Şi-lu ucise Baaşa in alu treilea anii alu luî
Aşa, regele luî Iuda, şi domni iu loculu seu.
Şi cumu se făcu rege, sterpi totă casa luî
leroboamu; nu lăsa din aî luî leroboamu
nimicii viu, până ce-lii nimici, dupre ' cuventulu ce lehova a vorbiţii prin servulu seu
Ahija, Şiloneulii ; J Peutru păcatele luî Ieroboamu, ce elu a păcătuiţii, şi prin cari
trase pre Israelu iu păcatii, ţi pentru mâ
nia, cu care mânia pre lehova, Dumnedeulii
luî Israelu. Şi cele-1-alte fapte ale luî Nadabii, şi tote câte făcu, ore nu sunt scrise
in Cartea Croniceloru regiloru luî Israelu?
*Şi resbelu fu intre Aşa şi Baaşa, regele lui
Israelu, in tote dilele loru.
In alu treilea anii alu lui Aşa, regele
luî Iuda, domni Baaşa, fiîulu lui Ahija, pre
ste totu Israelulu in Tirţa ; ţi elu domni duoedecî şi patru de ani. Şi făcu rele iu ochii luî
lehova, şi âmbla in l calea luî leroboamu şi
in păcatele luî, prin cari trase pre Israelu
in pecatii.
SI a foştii cuventulu luî lehova cătră °Iehu,
fiîulu luî Hanani, in contra luî Baaşa,
dicendu : * Fiindu-că te-amu rădicaţii din
ţerâna, şi te-amii pusu domnii preste poporulu meii Israelu, şi ctu aî âmblatii in
cf.lea luî leroboamu, şi aî trasă pre poporulu meu Israelu in păcatu, mâniându-me
prin păcatele lorii; Ecce, eu de totu voiu
d sterpi pre Baaşa şi casa luî, şi voiii face
casa ta ca şi e casa luî leroboamu, fiîulu
luî Nebatu: •''Cine din aî luî Baaşa va muri
in cetate, cânii Vi? vorii mânca; şi cine din
aî luî va muri in câmpii, paserile cerîulii 'te
vorii mânca.
Şi cele-1-alte fapte ale luî Baaşa, şi
câte făcu, şi puterea sa, » ore nu sunt scrise
in Cartea Croniceloru regiloru luî Israelu?
Şi Baaşa adormi cu părinţii seî, şi se îmmormentâ in ''Tirţa; şi in loculu şeii domni
Ela, fiîulu seu.
Şi a foştii eră-fi cuveutulu luî lehova
prin 'lehu, profetulu, fiîulu luî Hanani, in
contra lui Baaşa şi iu contra casei luî, pen
tru tote răutăţile ce făcuse in ochii luî le
hova, mâniându-lu prin faptele muneloru sale,
fiindii ca şi casa luî leroboamu; şi chiaru şi
pentru aceea, că J elu a lovit'o pre ea.
In anulii alu duoă-decî şi şeselea alii luî
j Cap. 14,9, 16.
* Ver» 16.
1 Cap. 12. 28,29.
Ic 13. 33. & 14.
16.
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a Vers. 7.
H Cron. 19. 2.
& 20. Si.
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Aşa, regele luî Iuda, incepu a domni i '.hi. ii ai i u
lui Baaşa, şi domni preste Israelu in Tirţa duoî
9 anî. * Şi conjura contra luî servulii şeii Zimri,
mai marele jumătăţeî careloru de resbelii, precându era in Tirţa, îmbetându-se iu casa luî
10 Arta, maî marele preste casa lut in Tirţa. Şi
intra Zimri, 'Iii lovi, şi-lu ucise, in anulu
alu duoe-decî şi şeptelea alu luî Aşa, regele
luî Iuda, şi domni in loculu şeii.
11
Şi cumîi se făcu rege, îndată ce şeţlu
pe tronulii seu, lovi totă casa lui Baaşa ; nu
lăsa din al lui l nici unii sufletu parte băr12 bătescă, nici din rude, nici din amicii luî. Ci
Zimri sterpi totă casa luî Baaşa, n dupre cuveutulu, ce l'a vorbiţii lehova in contra luî Ba13 aşa "prin lehu, profetulu; Pentru tote pecatele luî Baaşa, şi pentru păcatele luî Ela,
fiîulu seu, ce pecătuiră, şi prin cari traseră
pre Israelu in pecatu, mâniândii pre lebova,
Dumnedeulu luî Israelu, ° prin deşertăciu
nile lorii.
14
Şi cele-1-alte fapte ale luî Ela, şi tote
câte făcu, ore nu sunt scrise in Cartea Croniceloru regiloru luî Israelu?
15
In auulu alu duoe-decî şi şeptelea alu
luî Aşa, regele luî Iuda, domni Zimri şepte
dile in Tirţa. Şi poporulu tâberândii ' asupra
l B Ghibetonuluî, ce era alu Filisteniloru, Şi
audindu poporulu, ce se afla in taberă, dicendu-se: Zimri a conjurata, şi chiaru a
loviţii pre rege; atuncea toţii Israelulii făcu
pre Oniri, maî marele osteî, rege in diiia
17 aceea in taberă. Şi se uui Omri, şi totu
Israelulii cu elu, de la Ghibetonii, şi im18 presurară Tirţa. Şi cumu vedu Zimri, că
cetatea era luată, intra in intăritura casei
domnescî, şi aprinse cu focii deasupra sa
19 casa domnescă, şi muri; Pentru pecatele
sale, ce păcătui, făcendii rele in ochii luî
lehova ; « fiindii-că âmblâ in calea luî leroboamii şi in pecatele luî, ce a făptuiţii,
trăgendu pre Israelu in pecatu.
20
Şi cele-1-alte fapte ale luî Zimri, şi conjurarea ce o făcu elii, ore nu sunt scrise
in Cartea Cronicelorii regiloru luî Israelu?
21
Atuncea se despărţi poporulu luî Israelu
iu duoe părţi; jumătatea poporului urma
pre Tibni, fiîulu luî Ghinatu, ca să-lu facă
22 rege; şi jumătate urma pre Omri. Dară
poporulu, ce urma pre Oniri, repuse pre
poporulu ce urma pre Tibni, fiîulu luî Ghi
natu; şi aşa Tibni muri, şi Omri domni.

Omri, şi domni preste Israelu diioî-spredece anî; in Tirţa domni elu şese anî. Şi
cumpăra de la Şemeru muntele Samarieî
cu diioă talente de argintii, şi a zidiţii cetate
pe munte, şi chiămâ numele cetăţeî ce a zidiţii,
dupre numele luî Şemeru, stăpâuulii munteluî: r Samaria. Şi 'Omri făcu rele in ochii
luî lehova, făptuindu maî rele decâtu toţi
înaintaşii seî ; Căci ' âmblâ in tote căile
luî Ieroboamu, fiîulu luî Nebatu, şi in pe
catele luî, prin cari trase pre Israelu in
pecatu, şi mâniară pre lehova, Dumnedeulu
luî Israelu, prin " deşertăciunile lorii.
Şi cele-1-alte fapte ale luî Omri, ce le
făcu, şi puterea, ce o arăta, ore nu sunt
scrise in Cartea Cronicelorii regiloru luî
Israelu? Şi Omri adormi cu părinţii şei,
şi se îmmormeutâ in Samaria; şi in loculu
şeii domni Ahabu, fiîulu seu.
Şi Ahabii, fiîulu luî Omri, iucepu a domni
preste Israelu in anulii alu treî-decî şi optulea
alu luî Aşa, regele luî Iuda; şi Ahabii, fiîulu
luî Omri, domni preste Israelu in Samaria
duoe-decî şi duoî de anî. Şi Ahabu, fiîulu
luî Omri, făcu rele in ochii luî lehova, maî
mulţii decâtu înaintaşii seî. Şi ca şi cumu
î-arii fi foştii puţinii lucru a âmblâ in peca
tele luî Ieroboamu, fiîulu luî Nebatu, ' elu
lua şi de femeă pre lezabelu, fiica luî
Etbaalii, regele x Sidonenilorii, » şi merse, şi
servi pre Baalii, şi-î se închina; Şi rădica
altariii luî Baalu in lă-întrulu - casei luî
Baalii, ce o zidi in Samaria. ° Şi Ahabii
făcu di 1 1 HI Astarteei; si ca să mânie pre
lehova, Dumnedeulu luî Israelu, * făcu Ahabu
rele maî mulţii decâtu toţi regii luî Israelu,
cari aii foştii înaintea luî.
In dilele luî rezidi Hielu din Betii-Elâ
lerichonulii; pus'a elu temeliele acestuia
asupra luî Abiramii, ânteîu-născutulu şeii,
şi pus'a portele sale asupra luî Segubu, maî
miculii şeii /i.iu, c dupre cuventulu, pre care
lehova l'a vorbiţii prin losua, fiîulu luî Nunii.
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llie predică o uscăciune; se hrănesce intr'unu
modu minunată; invieză pre fituliî unei
veduve.

SI Uie, Tişbitulii, din locuitorii Galaaduluî,
dise luî Ahabii : ° Viu este lehova, Dum
nedeulu luî Israelu, * înaintea căruia stau,
c nu va fi d in anii aceştia nici rouă, nici ploîă,
fără numai dupre cuventulu meii.
Şi a foştii cuventulu luî lehova cătrâ
Domnia lui Omri ţi a lui Ahabii in Israelu; im elii, dicendii: Du-te de aicea, şi apucă
portarea cultului Iul li.Ki/,!, şi alte crime.
cătră resăritîi, şi te ascunde lungă pereulu
23
In anulu alu treî-decî şi unulea alu Cheritu, ce este in faţa Iordanului. Şi vei
luî Aşa, regele luî Iuda, incepu a domni be din pereu; dis'amii şi corbiloru să te
*
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5 nutrescă acolo. Şi se duse elu, şi făcu îutr'însulu, şi trăi. h Şi llie lua pre copilu,
dupre cuventulu lui lehova; că merse, şi şi-lu pogorî din cămara de susu in casă,
şedu lungă pereulu Cheritu, din faţa lor- şi-lu dădu mumei sale. Şi llie dise: fiece,
6 danului. Şi-î aduceau luî demâneţă corbii fiîulii teii trăesce! Şi femea dise cătră
pane şi carne, şi sera pane şi carne; şi elu llie: Acurnii din acesta ' cunoscii, că tu escî
1 bea din perei. Şi trecendu ^ile, seca pe omu alu luî Dumnedeu, si că cuventulu luî
reulu, fiindu-că nu era ploiă pe pămentulu lehova in gura ta este adeverii.
acela.
8
Şi a foştii cuventulii luî lehova cătră llie intimpină pre Ahabu : ucide pre profeţii lut
Baalu şi aî Astarteeî, şi la rugăciunea sa
9 elu, dicendu: Scolă-te, du-te la ' Ţarepta
se redă ploîa.
Sidonuluî, şi şedî acolo; ecce, dis'amu acolo
10 unei femei veduve să te nutrescă. Şi scu- SI după "multe dile fost'a cuventulu luî
lându-se, se duse la Ţarepta; şi cumu veni
lehova cătră llie, in anulii alu treilea,
la porta cetăţeî, ecce, acolo era o femeă dicendu: Du-te, aretă-te luî Ahabu; şi 6voiu
văduvă strîngendu vrescurî, şi striga cătră da ploîă pe pămentu. Şi se duse llie să
ea, şi dise: Adă-mî, rogu-te, puţină apă in se arete luî Ahabu.
11 vasu, ca să beu. Şi pre-cându mergea să-î
Şi era fomete mare in Samaria. Şi Aaducă, striga elu la d'însa, si dise: Adă-mî, habii chiâmâ pre Obadia, care era preste
rogu-te, ţi o bucată de pâue in mâna ta. casa sa; (erii Obadia se temea de lehova
12 fira ea dise: Viu este lehova, Dumnedeulu forte ; Căci cându lezabelii sterpi pre
teu, azimă nu amii, ci numai o mână de profeţii luî lehova, Obadia lua o sută de
făină intr'o vedră, şi puţinii oleiu intr'unii profeţi, şi-î ascunse pre eî, câte cincî-decî
ulcîoru; şi ecce, eu strîngu duoe lemnişore, intr'o pesceră, şi-î nutri cu pane şi cu apă) ;
ca să mergUi şi să pregătescii acesta pen Şi Ahabu dise cătră Obadia: Cutrieră ţera
tru mine şi fiîulii meii; şi o vomu mânca, j la tote isvorele apeloru şi la tote rîurile;
13 şi vomu muri. firii llie 'î dise: Nu te teme; pote vomii afla erbă, spre a păstra vieţa
mergi, fi fă, cumii aî disu; dară fă mai cailoru şi a catârilorii, ca să nu ne lipsimu
ânteîu o mică azimă pentru mine, adă-mi-o, de dobitoce. Deci 'şi impărţiră ţera, ca să
1 4 şi apoî fa şi pentru tine şi fiîulu teu. Căci o cutriere pre ea; Ahabu merse pe o cale
aşa dice lehova, Dumnedeulu luî Israelii: deosebi, şi Obadia merse pe altă cale de
Vedra de făină nu va scade, şi ulcîorulu de osebi.
oleiu nu se va împuţina, până in diiia in
Şi mergându Obadia pe cale, ecce, 'Iu
15 care lehova va da ploîă pe pămentu. Şi ea îiitimpinâ llie; şi acela 'Iii cunoscu, şi câdu
merse, şi făcu dupre cuventulii luî llie; şi pe faţa sa, şi dise: Tu escî, domnulu meii
16 mânca ea şi elu şi casa eî dile multe; Ve llie? Şi elii a disu luî: Eu sunt; du-te, di
dra de făină nu scădu, şi ulcîorulu de oleiu domnului teii: Ecce, llie este aicea ! Silise
nu se împuţina, dupre cuveutulu luî le acela: Ce amii păcătuiţii, ca să daî pre
servulu teii in mâna luî Ahabu, să me ohova, pre care 'Iii vorbi prin llie.
17
Şi după acestea, se'nbolnăvi fiîulii fe- more? Viii este lehova, Dumnedeulu teul
meeî, stepâna casei, şi boia luî era grea nu este poporu, nici regata, unde să nu fie
18 forte, că nu mai rămase suflare in elii. Şi trămesu domnulu meii, ca să te caute; şi
ea dise luî llie : f Ce este mie si ţie, omule cându i s'a spusii: Nu este; atuncea făcut'a
alu luî Dumnedeii? Venit'aî ore la, mine, ca elii să jure regatulii şi poporulu, că nu te
să rechiămî in amintirea mea nelegiuirile aflară; Şi acumu tu dicî: Mergi, di dom19 mele, şi să omorî pre fiîulu meu? Şi elu nuluî teii: fiece, llie este aicea! Şi va fi,
dis'a eî: Dă-mî pre fiîulu teu. Şi-lu lua îndată ce eii voiu pleca de la tine, " Spiritulu
pre d'însulii din siuulii eî, şi-lu sui in că luî lehova te va duce, unde eu nu sciu; şi
mara de susu, unde lociua elu, şi-lii culca pe câudu voiu merge, şi voiu spune luî Ahabu
20 patulu şeii; Şi striga cătră lelio va, şi dise: de tine, şi elu nu te va nfla, me va omorî.
lehova, Dumnedeulu meii! Ore tu dus'ai Dară eii, servulu teii, me temu de lehova
reulu şi preste veduva, la care locuescu eu, din tenereţa mea. Au nu s'a spusii dom21 omorîndu pre fiiulii eî? • Şi se intinse de nuluî meii ce amii făcutu eii, cându leza
treî orî preste copilu, şi striga cătră le belii ucise pre profeţii luî lehova, in ce
hova, şi dise: lehova, Dumnedeulu meii, chipu amu ascunşii o sută de bărbaţi din
să se re'ntorcă, rogu-to, sufletuîu copiluluî profeţii luî lehova, câte cincî-decî intr'o
22 acestuîa într'însulii! Şi lehova audi vocea pesceră, şi î-amu nutriţii pre eî cu pane şi
luî llie; şi se re'ntorse sufletulu copili'luî cu apă? Şi acumii tu dicî: Du-te, de spune
< Obad. 20.
Lac. 4. i«.
f VeJILuc.5.8.
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domnului teii: fiece, Ilie este aicea; şi elii
15 me va omorî. Şi Ilie dise : Viu este lehova,
Dumnedeulu oştiriloru, înaintea căruia stau !
ăst:) ..li mă voiu areta lui.
16
Pleca decî Obadia spre intimpinarea luî
Ahabu, şi spusu-i-a. Şi Ahabu merse spre
17 intimpiuarea luî Ilie. Şi curau vedu Ahabu
pre Ilie, dise cătră elu Ahabu : •* Tu escî celu
18 ce e amărescî pre Israelu? firu elu dise:
Eu nu amărescu pre Israelu, ci tu şi casa
părintelui teu, •''pentru-că aţi părăsita ordi
nele luî lehova, şi aţî âmblatu dupre Baalî.
19 Şi acumu trămete, ţi adună la mine pre toţii
Israelulu pe muntele g Carmelu, şi pre cei
patru sute cincî-decî de profeţi aî luî Baalu,
şi *pre ceî patru sute de profeţi aî Astarteeloru, cari mănâncă la mesa le/abeleî.
20 Şi trămese Ahabii cătră toţi fiii luî Israelu,
şi ' aduna pre profeţi pe muntele Carmelu.
21
Şi se apropia Ilie de toţii poporulu, şi
dise: •>' l'ână cându veţi şchiopăta? Dacă le
hova este Dumnedeu, urmaţi-lu pre d'însulu ;
eru dacă Baalu, * urmaţi pre acesta. Şi po
porulu nu respunse luî nici unii cuventu.
22 Atuncea dise Ilie cătră poporii: 'Numai eu
amu remasu profeţii ulu luî lehova, m eru
profeţii luî Baalii sunt patru sute cincî-decî
23 de bărbaţi. Decî să ni se dee duoî juncî,
şi eî să-şî alegă unu juncu lorii, şi să-lu
bucăţescă, şi să-/i* pună pe lemne, dară
focii să nu pună; şi eu voiu pregăti cela1-altu juncii, şi-/w voiii pune pe lemne, dară
24 focii nu voiu pune. Şi să chiămaţi numele
deiloru voştri, şi eii voiii chiăraa numele
lui lehova; şi va fi, că deulu, carele " va
respunde cu focu, acela .*<î fie Dumnedeu.
Şi respunse totu poporulu, şi dise: Bunii
este cuventulu.
25
Şi dise Ilie cătră profeţii luî Baalu: Alegeţi-vî unii juncu, şi pregătiţi-/» ânteiii voi,
căci sunteţi mulţi; şi chiămaţî numele dei26 lorii voştri, dară focii să nu puneţi. Şi eî
luară junculu, ce-lu dădu lorii, şi-J« pregă
tiră, şi chiămară numele luî Baalii de demâneţă până la amedă-di, diceudu: Ascultă-ne pre noi, Baale ! dară nu era " nici voce,
nici ascultare; şi sărîau împrejurulu altarului,
27 pre care-lu zidiseră. Şi la amedă-di, Ilie
bătendu-şî jocudo eî, dicea: Ghiămaţî cu voce
mal tare, căcî deii este elu : şeii vorbesce,
şeii se află in trebă, şeii este in călătoria,
28 xeu, pote, dorme, şi se va trezi. Şi-lii chiămau cu voce tare, şi f se tăîară dupre datina
lorii cu cuţite si cu lance, până ce sângele
•.!!) se reversa presto eî. Şi trecendu me^ulu
d C«p. 21. 20.
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dileî, şi eî profeţindu până la ora pentru aducerea sccrificîuluî de seră, toţii nu veni i nici
voce, nici ascultare, nici luare aminte.
Atuncea dise Ilie cătră toţii poporulu:
Apropiaţi-ve de mine. r Şi totu poporulu se
apropia de d'însulu. Şi a diresu altarulu
luî lehova celii resipitu. Şi lua Ilie duoespre-dece petre, dupre numerulu seminţieloru
fiiloru luî lacobu, cătră carele a foştii cu
ventulu luî lehova, diceudu: * Israelu va fi
numele teu ; Şi cu petrele zidi altariu in
numele luî lehova; şi a făcutu gropă injurulu altarului, dupre lărgimea de duoe mesurî de semeuătură; Şi 'aşedâ lemnele, şi bucăţi junculu, şi-W puse pe lemne ; Şi dise :
Impleţî cu apă patru vedre, şi le u versaţi
preste olocauste şi presto lemne. Şi dise :
Faceţi aşa şi de a diioa oră; şi aii făcuţii
a diioa oră. Şi dise: Faceţi aşa şi de a treia
oră; şi aii făcuţii a treia oră. Şi curgea
apa împrejurulu altarului, şi " gropa o împlu
cu apă.
Şi in ora cândii se aducea sacriticîulu
de seră, se apropia Ilie, profetulu, şi dise :
lehova, * Dumnedeulu luî Abraamu, alu luî
Isaacu şi alu luî Israelu, yfie sciutii astă-dî,
că tu escî Dumnedeu in Israelu, şi eu serviilu teu, şi că dupre cuventulu teu * amu fă
cuţii tote aceste lucruri. Audi-me, lehova;
audi-me, ca să cunoscă poporulu acesta,
că tu, lehova, escî Dumnedeulu, şi tu întorce
anima loru înapoi. Atuncea " a cădutu focii
de la lehova, şi a mistuiţii olocaustulu şi
lemnele, şi petrele şi terână, şi a supţii şi
apa din gropă.
Şi vedendu toţii poporulu, cădu pe faţa
sa, şi dise: * lehova, acesta este Dumnedeulu;
lehova, acesta este Dumue^leulu. Şi dise
loru Ilie: ''Prindeţi pre profeţii luî Baalu;
nici unulii din ei să nu scape ; şi-î prinseră ;
şi-î pogorî Ilie la pereulii Kişonii, şi-î djunghiâ acolo.
Şi Ilie dise cătră Ahab ii: Sui-te, mănâncă
şi bea, căci se aude vuetu de mare ploîă. Şi
se sui Ahabii să mănânce şi să bee; şi
Ilie se sui in verfulii Carmeluluî, ' şi s'a ple
caţii la pământii, şi-şî puse faţa sa in geuuuchîele sale; Şi <jise servului şeii : Sui-te
acumu, *i caută spre mare; şi se sui şi
căuta, şi dise: Nu e nimica. Şi Ilie dise:
Mergi eră-şî, până la a şoptea oră. Şi a
şeptea oră dise : Ecce, unu uiioru micii, c»
o palmă de onui, se redicâ din mare ! Şi
elu disc : Sui-te, di luî Ahabu : înhamă, şi
te pogoril, ca să nu te oprescă ploia. Şi
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CAP. 18, 19, 20.
g'a întemplatu intre acestea, cerîulu se în
tuneca de ploîă şi da vântu, şi s'a făcuţii
ploîă mare. Şi se sui Ahabu in trăsura sa,
46 şi se duse la Ezreelu. Şi mâna luî lehova
a fostu preste Ilie, şi f încingendu-şî copsele
sale, alerga înaintea luî Ahabu până la in
trarea in Ezreelu.
Fuga luî Ilie in pustiiă : descoperire dumnedetscă
la Horebit; chiămarea luî Eliseî.

19 Ol a spusu Ahabu lesabeleî tote câte le
^ făcu Ilie, şi cumu a "omorîtu cu sabia
2 pre toţi profeţii. Şi trămese lesabelu pre
cine-va la Ilie să-î dică: *Aşa să-mî facă
deiî şi încă maî mulţii, dacă mâne pe la
ora acesta nu voiu face vieţa ta, ca vieţa
3 unuia d'intre aceia. Şi vedendu elu acesta,
s'a sculatu, şi se duse, spre a-şl feri vieţa
sa, şi veni la Beeru-Şeba din Iuda, şi lăsa
4 acolo pre servulu seu. Eru elu se duse in
pustiiu cale de o di, şi a sosiţii, şi a şei.l » t u supţii unu jeniperii, şi c doria in sine
sa moră ; şi dise : De ajunsu acumii, lehova,
ie sufletulu meu; căci nu sunt maî bunii
5 decâtii părinţii mei. Şi culcându-se, adormi
suptu jeniperu. şi ecce! unii ângeru 'Iu a6 tinse, şi î-a disu : Scolă-te, mănâncă ! Şi s'a
uitaţii, şi ecce, aprope de capulu seu o azimă
coptă pe cărbuni, şi unu ulcîorii cu apă.
Şi a mâncata, şi a băuţii, şi eră- şi s'a cul7 catii. Şi se întorse ângerulu luî lehova a
duoa oră, şi l'a atinsu, şi dise: Scolă-te,
8 mănâncă ! căci lungă forte este calea ta. Şi
sculându-se, a mâncata şi a beutu ; şi in
puterea mâncăreî aceleia călători dpatru-decî
de dile şi patru-decî de nopţi până la ' Horebu, muntele luî Dumnedeu.
9
Şi a intraţii acolo intr'o pesceră, şi
mase acolo; şi ecce l a fostu cuvântulii luî
lehova cătrâ elu, şi-î dise: Ce faci aicea,
10 Ilie? Şi elu dise: 'Amu foştii «zeloşii forte
pentru lehova, Dumuedeulu oştirilorii; că
fiii luî Israelu au părăsiţii legămentulu teu :
altarele tale le derîmară, şi *pre profeţii tei 'î
uciseră cu sabia, şi ' amu remasu eii singuru,
11 şi ei căută a-mi lua vieţa. Şi dise: Eşî,
şi stă •*' pe munte înaintea luî lehova. Şi
ecce, lehova trecea, şi * ventu tare şi pu
ternicii despica muuţiî, şi sfărimâ stâncele
înaintea luî lehova; e'ru lehova nu era in
ventu; şi după ventu cutremură; e'ru lehova
12 nu era in cutremura; Şi după cutremuru
focii; eru lehova nu era in focii; şi după
13 focii o voce blândă fi subţire. Şi cumu audi Ilie, 'acoperi faţa sa cu mantia, şi eşi, şi
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stătu la intrarea pescereî; "şi eece, voce a
fostu cătră elu, dicendu : Ce faci aicea, Ilie ?
"Şi elu dise: Fost'amu zeloşii forte pentru
lehova, Dumnedeulu oştiriloru; că fiii lui
Israelu au părăsita legâmentulu teii: altarele
tale le derîmară, şi pre profeţii tei 'î uciseră
cu sabia, şi amu remasu eu singuru, şi ei
caută a-mî lua vieţa. Şi dise lehova cătră
elu: Mergi, intorce-te pe calea ta, cea că
tră pustiiulii Damascului ; ° şi cându vei ajunge, unge pre Hazaelu rege preste Siria;
Şi pre plehu, fiîulu Iul Nimşi 'Iu vei unge
rege preste Israelu ; şi pre i Eliseî, fiîulu luî
Şafatu,,de la Abelu-Mehola, 'Iii vei unge de
profeţii in loculu teu. T Şi se va întempla,
că celii ce va scăpa de sabia luî Hazaelu, 'Iu
va ucide lehu, şi celu ce va scăpa de sabia
luî lehu, 'Iii *va ucide Eliseî. 'Şi opritu-miamii in Israelu şepte mii, tote genunchîele,
câte nu s'aii plecaţii luî Baalu, " şi totă gura,
care nu l'a sărutatu.
Si ducendu-se de acolo, aflat'a pre Eliseî,
fiîulu luî Şafatii, care ara, ţi duoe-spre-dece
părechî de bol erau d'inaintea lui, şi elu
era la alii diioe-spre-decelea ; şi trecu Ilie pe
lungă elu, şi arunca asupra luî mantia sa.
Şi elu lăsa boii, şi alerga in urma luî Ilie,
şi dise : Rogu-te, " să sărutu pre părintele
meu şi pre muma mea, şi apoi te voiu urma
pre tine ; şi elu dis'a luî : Du-te, întorce-te :
căci ce amu făcuţii ţie? Si se întorse de
d'inapoîa luî, şi lua o părechiă de boi, şi-i
junghîâ, şi cu uneltele boiloru * a fripţii car
nea lorii, şi o dădu poporului, care a mâncat'o. Atuncea sculându-se, a mersii in urma
luî Ilie, şi-î servi luî.
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Ahabii bate pre regele Siriei de duoe ort; 'Iu
\ea prinşii, yi apoi 'Iu elibereză.

SI Benhadadu, regele Siriei, aduna totă 20
oştea sa ; şi cu elu erau treî-deci şi duoi
de regi, şi cai şi care; şi s'a suita, şi a
împresurată Samaria, şi se lupta in contră-î.
Şi trămese soli in cetate cătră Ahabii, re- 2
gele luî Israelu, şi dise luî: Aşa dice Ben
hadadu : Argintulu teii şi aurulii teu este alu 3
meu, şi femeele tale şi copiii tei cei frumoşi
sunt ai mei. Şi respunse regele luî Israelu, 4
şi dise: Dupre cuventulu teu, domne, rege,
alii teii sunt eu şi tote câte amu.
Şi se întorseră solii, şi diseră : Aşa re- 5
spunde Benhadadu, dicendu : Fiindii-că amii
trămesu cătră tine, dicendu: Argintulu teu
şi aurulu teii, femeele tale şi copiii tei,
să-î dai mie : Mâne pe la ora acesta tră- 6
k Ezec. 1. 4. &
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mete-voiii servii meî la tine, şi voru cerceta
casa ta şi casele serviloru teî; şi ori-ce va
fi plăcuţii ochiloru teî, se va da in manele
lorii, şi eî voru lua. Atuncea chiămâ re
gele luî Israelu pre toţi bătrânii ţereî, şi
dise : Luaţi aminte, rogu-ve, şi vedeţi, cumii
acesta caută răutate; căci trămese cătră
mine pentru femeele mele şi copiii meî, argintulu meu şi aurulu meii, şi nu î-amu
opriţii nimica. Si diseră luî toţi cei betrânî şi totu poporulu: Să nu asculţi, nici
să-î învoesci. Deci dis'a elu cătră solii luî
Benhadadu: Spuneţi domnului meu, regele:
Tote pentru câte aî trămesu la servulu teii
la începutii voiu face; dară acestii lucru nu
potu să facii. Şi solii merseră, şi aduseră
luî respunsulu.
Şi trămese din nou Benhadadu cătră
elu, şi dise : ° Aşa să-mi facă deiî şi încă mai
mulţii, dacă ţerâna Samarieî va ajunge spre
a împle mâna a toţii poporulu, care stă la picîorele mele. Şi-î respunse regele luî Is
raelu, şi dise: Spuneţi-t: Celu ce încinge
armele să nu se mândrescă, ca celu ce le scote.
Şi cându Benhadadu audi cuventulu acesta,
se afla &bendu, elu şi regii, in corturi, şi dise
serviloru şei: Inşiraţi-ve de bata'iă; şi s'au
iuşiratu de bătaia împotriva cetăţeî.
Şi ecce, se apropia de Ahabu, regele luî
Israelu, unu profeţii, diceudu: Aşa <;lice lehova: Vedî totă mulţimea acesta mare?
Ecce, c eu o voiu da in mâna ta astă-dî, si
vei cunosce că eu mnt lehova. Şi Ahabu
dise: Prin cine? Şi elu respuusc: Aşa dice
lehova : Prin teneriî mai mariloru preste
provincii. Atuucea dise Ahabu: Cine va incepe
bătaia? Şi elii respunse: Tu. Atuucea elii numerâ pre tenerii raaî mariloru preste pro
vincii ; şi aii fostă diioe-sute treî-decî şi duoî ;
şi după eî numerâ pre totu poporulu, pre toţi
fiii luî Israelu, şepte mii. Şi aii eşitu pe
la medă-di. firii Beuhadadu d bea şi se îrnbeta in corturi, elii şi regii, cei treî-decî şi
duoî de regî, cari-lu ajutau. Si eşiră te
neriî mai mariloru preste provincii ; şi Ben
hadadu trămese, şi se spuse luî, diceudu:
Bărbaţi aii eşitu din Samaria. Şi elu dise :
De aii eşitu spre pace, prindeţi-î vii ; şi de
au eşitu spre resbelu, prindeţi-î vii. Eşit'aii
deci din cetate aceşti tenerî aî rnai mari
loru preste provincii, şi oştea, care-î urma
pre ei; Şi lovi fie-carele pre omulu şeii;
şi Sirienii fugiră, şi-î urmări pre eî [sraelii;
şi Beuhadadu, regele Siriei, scăpa pe unu
cală, împreună cu călăreţii. Şi a eşitu re
gele luî Israelu, şi a loviţii călăreţii şi ca
rele, şi făcu intre Sirieni ucidere mure.

Oapulii *>.
O Cap. 19. 2.

l Ver» 1«.
c Vor» 1(8.

d Veri 18.
Cap. IC. 9.

Şi se apropia profetulii de regele luî 22
Israelu. şi ţlis'a luî : Dji-te, re'ntăresce-te, şi
cugetă, şi vedî ce faci : * căci după împli
nirea anului regele Siriei se va sui asupră-ţî.
firu servii regelui Siriei diseră acestuia : 23
Deulu lorii estt deulu munţiloru, pentru acesta
ne-a repusii; eru dacă ne vomu lupta cu
d'înşiî in şesu, de sigurii noî 'î vomii repune
pre ei. Fă deci lucrulu acesta: Scote pre 24
tie-care rege din loculu şeii. şi pune in loculii lorii capiteniî. firii tu numeră armata, 25
pe câte aî perdutii, calu in locu de călii,
şi caru in locii de carii; şi să ne luptămii cu
d'îuşiî in şesu ; ţi de sigurii 'î vomu repune.
Şi elii asculta de vocea loru, şi făcu aşa.
Şi după trecerea anului, numerâ Ben- 26
hacladu pre Sirienii, şi se sui la •'Afeku, să
se lupte cu Israelu. Şi fiii luî Israelu se 27
numerară, şi provedendu-se cu ale hranei,
se duseră spre întimpiuarea loru; şi tăb6râră fiii lui Israelu in faţa loru ca diioe
turme mici de capre; erii Sirienii împlură ţera.
Şi se apropia unu ornii alii lui Dumnedeu, 28
şi vorbi cătră regele luî Israelu, şi dise :
Aşa dice lehova: Fiindu-că Sirienii diseră:
lehova este deulu munţiloru, eru nu deulu
văilorii, de aceea 'voiu da in mâ/ia ta totă
acesta mare mulţime ; şi veţi cunosce, că eu
simt lehova.
Şi eî statură in taberă fac.a uuulu cătră 29
altulii şepte dile; şi in diua a şeptea în
cepură lupta, şi bătură fiii luî Israelu din
Sirienii o sută de mii de pedestri intr'o di.
Eru cei remaşî fugiră la Afcku spre cetate ; 30
şi cădu zidulii preste diioe-decî şi şepte de
mii din bărbaţii remaşî. Şi Benhadadu fugi,
şi intra in cetate, ţi se ascunse iu cămara
cea mai din lă-întru. Şi diseră cătră elii 31
servii luî : fiece, audit'amu, că regii casei
luî Israelu mnt regî miloşi: Să ni "punemu
deci saci preste copsele nostre şi funii pe
căpiţele nostre, şi să eşimu înaintea regelui
luî Israelu ; pote lăsa-va ţie vieţa. Se în- 32
cinseră deci cu saci preste copsele lorii şi
cu funii pe capetele loru, şi veniră la re
gele luî Israelu, şi diseră : Servulu teu Ben
hadadu dice: Kogu-te, lasă-me să trăescu.
Şi elu dise: Tranşee încă? Fratele meu este.
Şi bărbaţii aceştia socotiră acesta drepţii 33
seninii bunii, şi se grăbiră a prinde cuventulii, ce elu a scăpaţii a d/ce, şi diseră:
Fratele teu Benhadadu! Şi Ahabîi a disu:
Duceţi-ve, aduceţi- iu. Şi cându veni la d'însulu rienLadadu, 'Iii sui in c;u-ulu seu. Şi 34
Be.ihadodu a disu cătră elu: 'Cetăţile, ce a
luaţii părintele meu de la părintele teu, le
voiu înapoi; şi-ţi vei face uiiţî ir. Damascii,

Şam. 11. 1. l / Io». 13. 4.

l g Vers 13.

A Fac. 37. W.

. i Cap. 15. «O.

CAP. 20, 21.

309

cumu a făcuţii şi părintele meu in Samaria. Şi veni la elii lezabelu, femea sa, şi dise 5
Şi eu, tfia'a Ahabu, te voiii lăsa să pleci cu luî: Pentru ce anima ta este tristă, şi nu
acestu legămentu. Aşa elu făcu legămentu mânâncî pane? Şi elii a respunsii eî: Pen- 6
tru-că amu vorbiţii luî Nabotu, Ezreelenulu,
cu d'însulu, şi-lu lăsa să plece.
35
Şi unu bărbaţii din •>' fiii profeţiloru dis'a şi amu disii luî: Dă-mî via ta pentru ar
cătră apropele şeii * dupre cuventulii luî le- ginta, şeii, de voîescî, 'ţî voiii da altă via
hova : Lovesce-me, rogu-te ; eru acestu omii in loculii eî; eru elii a disii: Nu-ţî voiii da
36 nu voi să-lîi lovescă. Atunci elu a disii luî : ţie via mea.
Şi-î dise lezabelu, femea sa: Ore mai 7
Fiindu-că n'aî ascultata de vocea luî lehova, ecce, ducendu-te de la mine, unii leii doninesci tu preste Israelii? Scolă-te, mâte va ucide. Şi cumu se duse de la elu, nâucă pane, şi fie voîosă anima ta ; eii 'ţî
37 ' 'Iu afla unu leu, şi-lii ucise. Aflându elu voiii da via luî Nabotu, Ezreelenulu. A- 8
pre alţii omu, dis'a : Lovesce-me, rogu-te ; şi tun-îea scrise ea epistole in numele lui
38 omulii 'Iu lovi, şi-iw râni. Atuncea dusu- Ahabii, si le sigila cu sigilulu luî, şi trăs'a profetulu, şi asceptat'a pre rege in cale, mese epistolele cătră betrâniî şi câtră dişi prefăcutu-s'a, punendu vfilii pe ochii seî. legetoriî, cari erau in cetatea luî Nabotu,
39 Şi m cându regele trecea, elii strigat'a cătră l cari locuîau acolo împreună cu elii. Şi ea 9
rege, şi dis'a : Servulu teii eşit'a la resbelu, l scrise in epistole, dicendu: Prochiămaţî unii
şi ecce, unu ornii retrăgendu-se, adus'a la 1 postii, şi puneţi pre Nabotu in fruntea po
mine unu omu, şi dise: Păzesce pre omulii porului ; Şi puneţi diioî omeni nelegiuiţi 10
acesta; şi dacă eumii-va va lipsi, atuncea in faţă cu elii, ca să mărturisescă in contra
71 vieţa ta va respunde pentru vieţa luî, lui, dicendu: Tu 'aî blăstematii pre Dum40 seu vei plăti unii talentu de argintii. Şi ne$eu şi pre rege. Atuncea scoteţi-lu, şi
pre-cându servulii teu făcu ceva incoce d ucideţi-lu cu petre, ca să moră.
Şi-î făcură bărbaţii cetăţeî sale, betrâniî 1 1
şi incolo, nu se inaî afla. Şi dis'a cătră
elii regele luî Israelii: Cutare este ccndem- şi diregetoriî, cari locuîau in cetatea luî,
41 narea ta, tu însu-ţî aî otârît'o. Atunci dupre cumii lî-.'i ordinatu lezabelu, ţi cumu
elii se grăbi, şi-şî redicâ velulu de la ochii era scrisii in epistolele, pre cari ea le trăseî; şi-lu cunoscu regele luî Israelii, că era I mesese lorii : e Eî prochiămură unu postii, şi 12
42 d'intre profeţi. Şi dis'a cătră elii: Aşa ţiice ! puseră pre Nabotu in fruntea poporului;
lehova: ° Fiindu-că tu aî daţii drumu din l Şi intrară diioî omeni nelegiuiţi, şi şedură 13
ni.'inti ta omului, pre carele eu 'Iu hotărî- i iu faga luî, şi mărturisiră omenii cei nele
stmii perdereî; de aceoa vieţa ta va re giuiţi i'i contra luî Nabotu înaintea popo
spunde pentru vieţa aceluîa, şi poporuîii teii rului, dicendu: Nabotu blăstemâ pre Dum43 pentru poporulu seu. Şi regele luî Israelii nedeii şi pre rege. } Atuncea 'Iii scoseră din
•Pdusu-s'a la casa sa tristu şi nemulţumiţii, şi cetate, şi-lu uciseră cu petre, până ce muri.
Şi trămeseră cătră lezabelu, ţlicendu: Na- 14
sosi iu Samaria.
boţii s'a ucişii cu petre, şi a muritii. Şi 15
Omorirea luî Nabotu; Ilie preface judecăţi acumu audi lezabelu, că Nabotu s'a ucişii
supra Iul Ahabu.
cu petre, şi că a muritii, dise lezabelu luî
21 TT^OST'A după aceste, ca Nabotu, Ezree- Ahabu: Scolă-te, stepânesce via luî Na
* lenulii, avea via in Ezreelu, aprope de botu, Ezreelenulu, care se impotrivi a o da
2 palatul u luî Ahabu, regele Sa măriei. Şi ţie pentru argintii; că Nabotu nu mai trăvorbi Ahabii cătră Nabotu, dicendu : Dă-mî esce. ci a muritii. Şi cumii audi Ahabu, 16
mie " via ta, ca să-rnî fie grădină de verde că Nabotu a muritii, elii se scula, şi se poţuri, că este aprope de casa mea ; si-ţî voiu gorî in via luî Nabotu, Ezreelenulu, ca să
da pentru d'însa o via mai bună decâtu a- o stepâneEcă.
cesta; seu de-ţî place, 'ţi voiu da preţulu
»Şi a foştii cuventulii luî lehova cătră 17
3 eî in argintii. firii Nabotu yise luî Ahabii : Ilie, Tişbitulu, dicendu: Scolă-te, şi te po- 18
Să me l'erescă lehova * a-ţî da moscenirea goră spre întimpinarea luî Ahabu, regele
părinţiloru mei.
luî Israelii, * care domnesce. in Samaria ; ecce,
4
Şi îutrâ Ahabii tristu şi nemulţumita in in via luî Nabotu este, unde se pogorî, ca
casa sa de cuveutulu, ce-î vorbise Nabotu, să-o stepânescă ! Si vei vorbi cătră d'în- 19
Ezreelenulu, dicendu: Nu-ţî voiii da mosce- sulii, dicendu: Aşa dice lehova: Ucis'aî,
n rea părinţiloru meî. Şi se culca pe patulii stepânit'aî? Şi vei mai vorbi cătră d'înseu, şi-şî întorse faţa sa, şi nu mânca pane. i sulu, dicendu: Aşa dice lehova: In •' loculii,
; » Pfg. t. 3,
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18.
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unde cânii au linsu sângele luî Nabotu,
voru linge cânii şi sângele teu, da, pre
ulii teii.
Şi dise Ahabii cătră Ilie: i Ce, me aflaşî,
neamice? Şi elu respuns'a luî: Tfc-amu aflaţii;
căci * te-aî vendutii pre tine, ca să faci rele
in ochii luî lehova. fiece, vorbesce lekova:
1 Răutate voiii aduce preste tine, şi voiii metura in urma ta, şi voiu sterpi din aî luî
Ahabu pre m toţii sufletulii parte bârbătescă,
şi "pre celii inchisii şi pre celu liberii din
Israelu; Şi voiu face casa ta ca şi ° casa
luî Ieroboamu, fiîulu luî 'Nebatu, şi ca şi
casa luî p Baaşa, fiîulu luî Ahija, pentru mâ
nia, cu care m'aî mâniaţii, trăgendu pre
Israelu in pecatu. « Şi pentru lezabelu încă
vorbesce lehova, dicendu: Cânii vorii mânca
pre lezabelu aprope de zidulu de la Ezreelii. r Cine din ai luî Ahabii va muri in
cetate, cânii VM voru mânca, şi cine va
muri in câmpii, paserile cerîuluî 'Iu voru
mânca.
.
(Cu adevăraţii ' nimenea fusese asemenea
ca Ahabii, care se vendu pre sine, ca să facă
rele in ochii luî lehova, dupre cumu ' 'Iii întărîta pre elii lezabelu, femea luî. Şî elii
făcu fapte urîcîose forte, âmblândii după
idoli, in totulu u cumu aii făcuţii şi Amoreiî,
pre cari lehova 'î alunga de d'inaintea fiilorii lui Israelu).
Şi cumu audi Ahabu cuvintele acestea,
'şî sfăşcia vestmintele sale, şi " puse sacii pe
carnea sa, si posti, şi se culca în sacu, şi
âmblâ umilita. Şi a foştii cuvântulu luî
lehova cătră Ilie, Tişbitulu, dicendu: Veduşî, cumii s'a umiliţii Ahabii înaintea mea V
Pentru-că s'a umilită înaintea mea, nu voiu
aduce rele in dilele sale, ci x in dilele fiîuluî
seu voiu aduce rele preste casa sa.
face legămentti cu losafatu ; Upedă sfatulti
lui Micaia, şi este ucisă la luptă.

22 C EDURĂ trei
tre ani fără resbelii intre Siria
2 O şi israelii.
Israelu. Şi in alu treilea auu " losa
fatu, regele luî Iuda, se pogorî cătră re3 gele luî Israelu. Şi dise regele luî Israelu
cătră servii seî: Cunosceţî, că * Ramotu-Galaadulii este alii nostru, şi noi tăce-vomu,
fi nu-lii vomii lua din mâna regelui Siriei?
4 Şi dise elu cătră losafatu: Merge-veî cu
mine la luptă pentru Ramotu-Galaadii? Şi
a disu losafatu cătră regele luî Israelu:
' Eu sunt ca şi tine, poporalii meii ca şi po
poralii teu, şi caii mei ca şi caii teî.
5
Şi a disu losafatu cătră regele luî Ij C»p. 18. 17. m 1 Şam. 25. »8.
k * Reg. 17. 17. n Cap. U. 10.
Rom. 7. 14.
o Oap. 15. !9.
t Cap. 14. 10. p i'..,,. 16. 3, 11.
•; 1 Bag. 9. 86.
» R«g. 9. 8.

r Cap. U. 11. &
16. 4.
f Oap. 16. M,
ete.
( Oap. 16. SI.

u Fac. la. 16.
i Reg. !1. 11.
v Fac. 37. M.
x » Rag. 9. 85.

sraelii : întrebă, rogu-te, cuventulu luî lehova
astă-dî. Şi •* aduna regele luî Israelu pre
profeţi, ca la patru sute de bărbaţi, şi a
disu cătră ei: Merge-voiii asupra RamotuGalaaduluî la laptă, seu me voiii lăsa? Şi
eî aii disu : Sui-te, şi domnulii 'IU va da in
mâna regelui.
Şi " a disu losafatu: Ore nu mai este
aicea vre-unu profeţii alii lui lehova, ca
să-lii întrebămu? Şi regele luî Israelu dise
cătră losafatu; Mai este unii bărbaţii, Mi
caia, fiîulu luî linia, prin carele putemu să
întrebămu pre lehova ; dară 'Iii urescii, căci
nu profeţesce despre mine bine, ci reii. Şi
losafatu dise: Să nu dică aşa regele.
Şi chiămâ regele lui Israelu unii diregetoriu, şi dise: Grăbesce-te a aduce pre
Micaia, fiîulu luî Imla. Şi regele luî Israelu
şi losafatu, regele luî Iuda, şedură fie-carele pe tronulii seu, îmbrăcaţi in vestminte
regeşti, in locu deschisă la intrarea portei
Samarieî; şi toţi profeţii profeţiră înaintea
lorii. Şi Zedekia, fiiulii lui Chenaana, 'şî
făcuse corne de ferii, şi dise: Aşa dice le
hova: Cu aceste vei împunge pre Sirieni,
până 'î vei nimici. Şi toţi profeţii profeţiră aşa, dicendu: Sui-te la Ramotii-Galaadu, şi prospereză; că lehova 'Iii va da
in mâna regelui.
Şi trămesulu, care se dusese să chiăme
pre Micaia, vorbi cătră elu, dicendu: Ecce,
cuvintele profeţiloru tote într'una spunu bine
pentru rege; fie şi cuventulu teii ca cuven
tulu unuia d'intre eî, şi vorbesce-t de bine.
Erii Micaia dise: Viii este lehova! -''ce-mî va
dice lehova, acesta voiii vorbi. Şi elu veni
cătră rege.
Şi regele 'î dise: Micaia, merge-vomii
la Ramoţu-Galaadu la luptă, seu ne vomii
lăsa ? Şi elii a respunsu luî : Sui-te, şi pro
spereză; că lehova 'Iu dă pre elii in mâna
regelui. Şi regele a disu luî: De câte-orî
jura-te-voiii, ca să nu-mî spunî decâtii adeverulii in numele lui lehova? Şi elu a disu:
Amii vedutu pre toţii Israelulu » împrâscîatu
pe munţi, ca oile ce nu au păstorii. Şi le
hova a disii: Aceştia n'au domnii: să se întorcă fie-care la casa sa iu pace.
Şi a disu regele luî Israelu cătrâ losafatii . Nu ţî-amii spusu ore, că nu va profeţi
bine despre mine, ci reu?
Şi Micaia mal dise: Asculta deci cuventulu luî lehova: * Amu vedutu pre lehova şedendu pe tronulii şeii, * şi totă oştirea ce
riului stându împrejurulu luî, de a drepta
Capulă li.
a 3 Cron. U. »,
ete.
b Deat. 4. 49.

c i Reg. 3. 7.
d Cap. 18. 19.
e 2 Reg. 3. 11.
/ Nuin. 22. 38.
g Mat. 9. 36.

h I». 6. 1.
Dan. 7. 9.
i Iov 1. 6. &
2. 1.
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Pa. 103.20, 21.
Dan. 7. 10.
Mat. 18. 10.
Ebr. 1. 7, 14.

CAP. 22.

311

20 luî şi de a stânga luî. Şi lehova a disă : in acea di, şi regele Iul Israelu stătu pe
Cine va amăgi pre Ahabu, ca să se sue şi carii in faţa Sirienilorii, şi cătrâ seră muri ;
să cadă in Ramotă-Galaadă? Şi unuîă di- şi sângele curgea din rană in lă-întrulă ca
21 cea aşa, şi altuia aşa. Şi eşi unii spiritu, rului. Şi pe la apusulă soreluî se făcu strişi stătu înaintea lui lehova, şi dise : Eu 'Iu gare in taberâ, Dicendu: Fie-carele să se
22 voiu amăgi. Şi lehova disu-i-a: Cu ce? retragă la cetatea sa, şi fie-carele in păŞi elii a respunsu: Voiu eşi, şi voiu fi spi mentulu seu. Şi aşa muri regele, şi fu duşii
ritu mincinoşii in gura tuturora profeţilorii la Samaria; şi îmmormentară pre rege in
luî. Şi a disu lehova : i 'Iu vei amăgi, şi veî Sainaria. Şi spălară carulii in ezulă Sa23 şi isbuti, eşî deci şi aşa fa: * Şi acuma, ecce, măriei ; spălară încă şi armele luî. Şi cânii
lehova a pusă spiritu mincinosă in gura tu au linsă sângele seu, p dupre cuventulu lui
turoru acestorîi profeţi aî tei, şi lehova a lehova, care elă l'& vorbiţii.
Şi cele-1-alte fapte ale luî Ahabu, şi tote
vorbiţii rele de tine.
24
Atuncea se apropia Zedekia, fiîulu luî câte le făcu, şi * casa de fildişu, ce o zidi,
Chenaana, şi lovi pre Micaia presto faţă, şi tote cetăţile, ce le zidi, ore nu sunt scrise
şi dise : l Pe ce cale trecu spiritulu luî le in Cartea Cronicelorii regiloru luî Israelu?
hova de la mine, spre a vorbi cu tine? Şi adormi Ahabu cu părinţii seî, şi in Io25 Şi a disu Micaia: Ecce, veî vede in diua culă şeii domni Ahazia, fiîulu şeii.
aceea, cându veî întră in cămara cea maî din
losafatu domnesce preste Iuda, si ,\H«n<i
lă-întru, ca să te ascundî.
preste Israelu.
26
Şi a disu regele luî Israelu: Ie pre Mi
Şi
T
losafatu,
fiiulii
luî Aşa, incepu a domni
caia, şi-lu du înapoi la Ammonă, gubernă- j
torulă cetăţeî, şi la loaşă, fiîulu regelui; ! preste Iuda in ala patrulea ană ala luî Ahabu,
27 Şi di: Aşa dice regele : Puneţi pre acesta regele luî Israelu. De treî-decî şi cinci de
in închisore, şi hrăniţi-lu cu pâuea întris- ani era losafatu, cându se făcu rege, şi elu
tăreî şi cu apa întristăreî, până ce me voiii domni dăoe-decî şi cincî de ani in lerusa28 re'ntorce in pace. Şi a disu Micaia: Dacă limii; şi numele mumei luî era Azuba, fiica
cu adevărată tu te veî re'ntorce in pace, luî Şilhi. Şi ' elu âmblâ in tote căile luî
atuncea cu adevăraţii m lehova n'a vorbiţii Aşa, părintele şeii ; nu se depărta de la ele,
prin mine; şiadause: Ascultaţi voi, tote po- fâcendu cele drepte in ochii luî lehova.
porele !
Dară ' înălţimile nu se depărtară, că popo29
Şi se suiră regele lui Israelu şi losafatu, rulii sacrifica şi tâmăîa încă pe înălţimi.
30 regele luî Iuda, la Ramotu-Galaadu. Şi Şi u losafatu era in pace cu regele luî lregele luî Israelu dise cătră losafatu; Eu sraelii.
'mi voiu schimba vestmintele, şi voiu pleca
Şi cele-1-alte fapte ale lui losafatu, şi
la luptă; eră tu îmbracă vestmentulîi teii puterea ce o arăta, şi cumii se lupta, ore nu
(le rege. Şi-şî "schimba vestmintele regele luî sunt scrise in Cartea Cronicelorii regiloru
31 Lxaelu, şi pleca la luptă. Eră regele Si luî Iuda ? "Şi rămăşiţa celorîi sodomiţi, ce
riei a fostă daţii ordinii celorii treî-decî şi rămăsese din dilele luî Aşa, părintele seu,
două căpiteniî ale carăloru sale, dicendă: Nu o sterpi din ţeră.
x Atuncea nu era rege in Edomu, ci domvă luptaţi nici cu cela micii, nici cu celu
32 mare, ci numai cu regele luî Israelu. Şi uia unu gubernătorii. » losafatu " făcu şi cocumu vedură căpiteniele careloru pre losa răbiî tarşice, ca să mergă la Ofiru pentru
fatu, diseră : De sigurii acesta este regele aurii ; " dară nu merseră, căci corăbiele se
luî Israelu. Şi-lii împresurară, ca să se lupte sfărâmară in * Eţionii-Gheberu. Atunci Ah&33 cu d'însulii ; şi losafatu ° striga. Şi cându zia, fiîulu luî Ahabu, dise luî losafatu : Să
căpiteniele carelorii vedură, că nu era regele mergă servii mei d'impreună cu servii tei
34 luî Israelu, se întorseră de la elii. Dară pe corăbii; dară losafatu nu voi.
unu omii trâgendă din arculă seu din înŞi ° losafatu adormi cu părinţii seî, şi se
templare, lovi pre regele luî Israelu între îmmormentâ cu părinţii seî in cetatea lui
închieturele armătureî; şi elii dise cătrâ Davidii, părintele şeii ; şi in loculu seu domni
conducetorulu carului şeii: Intornă mâna lehoramii, fiîulu şeii.
d Ahazia, fiîulu luî Ahabu, incepu a domni
ta, şi scote-me din tabără, căci sunt rânitu.
preste Israelu in Samaria in anulă alu şepte35
Şi lupta s'a făcuţii toţii maî crâncenă spre-decelea ala luî losafatu, regele lui Iuda ;
j Jndc. 9. 23.
l 2 Cron. 18. 83.
m Num. 16. 29.
IOT 12. 16.
l " •". 18. 20,
Ezec. 14. 9.
i Thes. 2. 11.
21, 22.
k Ezec, 14. 9.
n 2Oron.35.Si.

o 2 Cron. 18. 31.
l'rov. 13. 20.
p Cap. 21. 19.
q Amoa 3. 15.

r 2 Cron. 20. 31.
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t Cap. 14. 23. &
15. 14.
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u 2 Cron. 19. 2. l z Fac. 25. 23.
2 Cor. 6. 14.
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52 şi elu domni diioî anî preste Israelu. Şi
făcu rele in ochii luî lehova, şi ' âmblâ in
calea părintelui şeii, şi in calea mumei sale,
şi in calea luî leroboamu, fiîulu lui Nebatu,

care a traşii pre Israelu in pecatu; Căci 53
f servi luî Baalii, şi se închina luî, şi mânia
pre lehova, Dumnedeulii luî Israelu, întoc
mai cumii făcu şi părintele şeii.

CARTEA A DUOA A KEGILORU.
SEC IN DE COMUNC, A PATRA A REGILORt.
Ilie urmteă a lucra; soirea ce o dădu lut Ahazia.

kUPĂ mortea luî Ahabii 6 se resculâ Moabulii in contra luî Israelu. Şi Ahazia
câdu pr'intre îngrădirile din cămara de susîi a
casei ce o avea in Samaria, şi se 'nbolnăvi; şi
trămese bărbaţi, dicendu-li: Duceţi-ve, intrebaţî pre Baalu-Zebubu, deulu " Ekronuluî,
3 dacă me voiii redica din boia acesta. Dară
ângerulu luî lehova dise luî Ilie, Tişbitulu:
Scolă-te, sui-te spre intimpinarea trămeşilorii regelui Samarieî, şi di-li: Au nu este
Dumnedeu in Israelu, de mergeţi şi între
baţi pre Baalu-Zebubu, deulu Ekronuluî?
4 Pentru aceea, aşa dice lehova: Nu te vei
pogorî din patulu, in care te-aî suiţii, ci vei
muri. Şi Ilie s'a dusa.
5
Şi se întorseră trămeşiî cătră d'însulu,
6 şi elii li dise: De ce v'aţî întorşii? Şi eî
'î diseră : Unu omii s'a suiţii spre intim
pinarea nostră, şi a disu nouî: Mergeţi, întorceţi-ve cătră regele, care ve trăinese, şi-î
diceţî: Aşa dice lehova: Au nu eate Dum
nedeu in Israelu, de trămeţi să intrebe pre
Baalii-Zebubu, deulii Ekronuluî? Deci nu
te vei pogorî din patulu, in care te-aî suitu,
7 ci veî muri. Şi intrebat'a pre eî: De ce
felia era omulu, care s'a suitu spre intim
pinarea vostră, şi care a disu cătră voi
8 cuvintele aceste? Şi eî 'î diseră: Unu omu
dperosu şi incinsii la copse cu unii brîii de
pele. Şi regele dise: Ilie, Tişbitulu, este.
9
Atuncea trămese regele c£trâ elii pre maî
marele preste cincî-decî cu cei cincî-decî
aî şei. Şi se sui cătră elii, şi ecce, elu
şedea pe vfirfulu unui munte. Şi dise cătră
elu: Omule alii luî Dumnedeu, regele a disu:
10 Pogoră-te. Şi respundendii Ilie, dise cătră
mai marele preste cincî-decî: De sunt omu
alu luî Dumnedeu, e să se pogore focii din
ceriii, şi să te mistue pre tine şi pre cei cincîdecî aî tei. Şi se pogorî focii din ceriu, şi-lii
mistui pre elii şi pre cei cincî-decî aî luî.
11 Şi eră-şî trămese cătră elii pre alţii maî
mare preste cincî-decî cu ceî cincî-decî aî
6 Cap. 15. 26.
3. 5.
4.
2 BEGIÎ. b. Cap.
/Jude. 3. 11.
l Şam. 5. 10.
Mat. 3. i.
O«p. 16. 81.

Capulv I.
a i Şam. 8. t.

d Ve^iZech.lS.

< Lac. 9. 54.

seî. Şi cuventâ şi dise cătrâ elu: Omule alu
luî Dumnedeu, aşa vorbesce regele: Grăbesce a te pogorî. Şi respundendu Ilie,
dise cătră d'inşiî: De sunt omii alu luî
Dumnedeu, să se pogore focii din ceriii,
şi să te mistue pre tine şi pre ceî cincî-deci
aî tei. Şi se pogorî focii de la Dumnedeu
din ceriu, şi-lu mistui pre elii şi pre ceî
cinci-decî aî lui. Şi maî trămese pre unii
mai mare preste o a treia cincî-decî cu
ceî cincî-decî aî seî. Şi suindu-se alii treilea
maî mare preste cincî-decî, veni şi ingenunchiâ înaintea luî Ilie, Iu ruga, şi-î
^ise: Omule alii luî Dumnedeu, /aibă preţii,
rogu-me, înaintea ochilorii tei vieţa mea,
şi vieţa servilorii tei, acestorii cincî-deci:
Ecce, se pogorî focii din ceriu, şi mistui
pre ceî duoî d'ânteî maî mari preste cincîdecî, şi pre cincî-decile lorii; şi acumu,
aibă preţii vieţa mea înaintea ochilorii tei.
Şi dise âugerulii luî lehova cătră Ilie: Pogoră-te cu elii, nu te teme de elu. Şi se
scula, şi se pogorî cu elii la rege. Şi-î dise:
Aşa ţlice lehova: Fiindii-că aî trămesii băr
baţi, să intrebe pre Baalu-Zebubii, deulu
Ekronuluî, ca şi cumii n'aru fi Dumnedeii
in Israelu, ca să întrebi cuventulu luî, pen
tru acesta nu te veî pogorî din patulii, in
care te-aî suiţii, ci veî muri.
Şi elii muri dupre cuventulu luî lehova,
ce-lii vorbise Ilie ; şi in loculu seu domni loramu, in alii diioilea anii alii luî lehoramii,
fiîulu luî losafatu, regele luî Iuda; că elii
nu avea fiiii. Şi cele-1-alte fapte ale lui
' Ahazia, câte le făcu, ore nu sunt scrise in
\ Cartea Cronicelorii regilorii luî Israelu?

12

13

14

15
16

17

18

înălţarea luî Ilie la ceriii.

SI cândii voi lehova să " rădice pre Ilie 2
la ceriu in vertejii de ventu, atunci Ilie
şi b Eliseî purceserâ de la Ghilgalu. Şi dise 2
, Ilie cătră Eliseî: Şedî "aicea, rogu-te; căci
i lehova me trămete la Betii-Elu. Erii Eliseî
' a Pac. 5. 84.

6 l Reg. 19. 11. !
c Vedî Rât 1.
15, 16.
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CAP. 2, 3.

3

4

5

6
7
8

9

10
11

dise: Viii este lehova, şi dviii este sufletulu
teu! nu te voiii lăsa. Şi se pogorîră la
Betii-Elu. Şi au eşitii ' fiii profeţiloru din
Betu-Elu la Eliseî, şi-î diseră: Sciî, că le
hova astă-dî răpesce pre domnulu teii de
pe capulu teu? Şi elii dise: Şi eii cunoscu
acesta, tăceţi. Şi a disii Ilie cătră elu:
Eliseî, şedî aicea, rogu-te; căci lehova me
trămete la lerichonu. Eru elii dise: Viu este
lehova, şi viu este sufletulu teii! nu te voiii
lăsa. Şi sosiră la lerichonu.
Şi s'aii apropiată fiii profeţiloru din leri
chonu la Eliseî, şi-î diseră: Sciî, că lehova
astă-dî răpesce pre domnulu teii de pe capulu
teu? Şi elu dise: Şi eu cunoscu acesta, tăceţî.
Şi dise Ilie cătră elu: Şedî aicea, rogu-te; căci
lehova me trămete la lordanu. Eru elu dise:
Viu este lehova, şi viii este sufletulu teu! nu
te voiii lăsa. Şi merseră amînduoi. Şi cincîdecî de bărbaţi din fiii profeţiloru merseră,
şi statura in faţă, departe; şi ei amînduoî
statură lungă lordanu. Şi lua Ilie mantia
sa, şi o induoi, şi lovi apele, şi f se despăr
ţiră intr'o parte şi intr'alta; şi trecură amîuduoî pe uscaţii.
Şi după ce trecură, dise Ilie lui Eliseî :
Cere ce să facii ţie, maî 'nainte de a fi
răpitii de la tine. Şi Eliseî dise: Să fie,
rogu-te, o induoită parte a spiritului teii
pe mine. Erii elu dise: Greu lucru aî ce
ruţii; dară de me vei vede răpindu-me de
la tine, 1ţî va fi aşa; erii de nu, nu va fi aşa.
Şi a foştii, pre-cându încă âmblau vorbindii, ecce, "unii carii de focii şi cai de
focii 'î despărţiră pre amînduoî; şi se sui
Ilie prin verteju de ventu la ceriii.
Lucrarea şi minunile lui Eliseî.
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Erii Eliseî vedea şi striga: * Părinte, pă
rinte, carulii lui Israelii şi călărimea lui!
şi nu-Iii maî vedu pre elii; şi apuca vest
mintele sale, şi le sfăşciâ in duoe bucăţi.
Şi redicându mantia lui Ilie, ce căduse de
de-asupra luî, se intorse, şi stătu pe ţermulii Iordanului. Şi luândii mantia luî Ilie,
ce căduse de de-asupra luî, lovi apele, şi
dise: Unde este lehova, Dumnedeulii luî Die?
Şi cândii lovi şi elii apele, 'se despărţiră
intr'o parte şi ritr'alta : şi Eliseî trecu.
Şi vedendu-lii fiiî profeţiloru J cei din
faţa Ierichonuluî, diseră: Spiritulii luî Ilie
s'a aşedatii preste Eliseî. Şi veniră spre intimpinarea luî, şi-î se închinară până la pămenţii. Şi diseră cătră elu: Ecce, cu servii
tei sunt cincî-decî de bărbaţi puternici ; ru-

d 1 Şam. 1. 2.'!.
Vers 4, 6.
Cap. 4. 30.
t 1 R*g. 20. 35.
V«ri 5, 1, 15.

Cap. 4. 1, 38.
& 9. 1.
/ Aţa Eiod. 14.
21.
Io». 3. 16.

Vers U.
g Cap. 6. 17.
Pa. 104. 1.
A Cap. 13. 14.
i Vera 8.

j Vera 7.
t VedI 1 Reg.
18. 12.
Ezec. 8. 3.
Fapt. 8. 39.

gămu-te, să mergă şi să caute pre domnulu
teu ; * pote, spiritulii luî Dumnezeu l'a redicatii, şi l'a aruncaţii pe vre-unu munte,
şeii in vre-o vale. Şi elii dise: Nu trămeteţî. Dară l' aii siliţii, până ce s'a ruşinaţii;
şi elii dise; Trămeteţî. Trămeseră deci cincîţlecî de bărbaţi, şi-lu căutară trei dile,
dară nu-lii afiară. Şi cândii se înturnară
cătră elii, (căci rămăsese in lerichonu), li
dise elu: Au nu v'amii spusii: Să nu mergeţi.
Şi diseră bărbaţii cetăţii câtră Eliseî :
Ecce, aşedarea cetăţeî este bună, precumu
domnulu meii vede, dară apele sunt rele,
şi pămeutulii sterpii. Şi elu dise: Aduceţi-mî unii vasii noii, şi puneţi sare in elu.
Şi ei 'î aduseră. Şi elu eşi la isvorulii apeloru, şi ' arunca acolo sarea, şi dise : Aşa
dice lehova: Amii vindecaţii apele acestea;
nu va maî fi din ele nici morte nici sterpicîune. Şi s'aii vindecată apele până in
diiia de astă-di, dupre cuventulii luî Eliseî
ce l'a vorbiţii.
Şi se sui de acolo la Betii-Elu; şi precândii mergea pe drumii, eşiră din cetate
nisce copii mici, şi-lii rîdeaii, şi-î diceau :
Sui-te, pleşuvule ! sui-te, pleşuvule ! Erii elu
se intorse, şi vedendu-î, 'î blăstemâ in nu
mele luî lehova. Şi eşiră din pădure diioî
urşi, şi sfăsciară dintr'înşiî patru-decî şi diioî
de copii. Şi se duse de acolo la muntele
Carmelii, şi de acolo se intorse la Samaria.

17
18
19
20
21

22
23
24

25

Lucrarea luî Eliseî; ajutorulv, minunaţii alu
armateloru unite ale luî Israelu, ale luî Iuda
si ale Edomulw.

"TORAMU, fiîulîi luî Ahabii, incepu a domni
J[ preste Israelu in Samaria in anulii alu
optu-spre-decelea alu luî losafatu, regele
luî Iuda; şi elu domni diioî-spre-dece ani.
Şi făcu rele in ochii luî lehova, dară nu ca
părintele seu şi ca muma sa; căci depărta
stâlpulii luî Baalii, 6 pre care-lii făcuse părin
tele şeii. Totuşi elii se lipi de " pecatele luî
leroboamii, fiîulu luî Nebatu, care a traşii pre
Israelu in pecatu; de la ele nu se depărta.
Şi Meşa, regele Moabuluî, avea turme
mari, şi dădu regelui luî Israelu o sută de mii
de d înneî şi o sută de miî de berbeci cu lâna
loi-u. Dară după ce ' muri Ahabii, se resculâ
regele Moabuluî in contra regelui luî Israelu.
Şi eşi regele loramii din Samaria in
timpulu acela, şi numerâ totu Israelulii.
Şi se duse, şi trărnese cătră losafatu, re: gele lui Iuda, dicendu: Regele Moabuluî se
resculâ contra mea: voi-veî tu să te duci
cu mine la resbelu in contra Moabuluî V Şi
j VedîEsod. 15.
25.
Cap. 4. 41. &
6. 8.

loan 9. 6.
Capulu 3.
a Cap. 1. 17.

6 1 Reg. 16. 31,
32.
c l Reg. 12. 28,
31, 32.

3

2
3
4
5
6
7

d V'edî Iia. 16.
< Cap. 1. 1.
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elii dise : Me voiu duce ; f eu ca tine sunt,
poporulu meu ca şi poporulu teu, ţi caii
8 meî ca şi caii tei. Şi elii dise : Pe ce cale
ne vomu sui? Şi elu respunse: Pe calea
9 pustiîuluî Edomuluî. Şi porniră regele lui
Israelu şi regele lui Iuda şi regele Edo
muluî, şi cutrierară cale de şepte dile; şi
nu era apă pentru armata şi pentru vitele,
ce urmau după eî.
10
Şi dise regele lui Israelu: Vai! lehova
a intrunitu pre aceşti trei regi, ca să-î de e
1 1 in mâna Moabuluî. Şi » losafatu dise : Ore
nu este aicea vre-unu profeţii alu lui lehova,
ca să intrebămu printr'însulu pre lehova ?
Şi respunse unulu din servii regelui lui Is
raelu, şi olise : Este aicea Eliseî, n'iulu lui
Şafatu, care a turnaţii apă pe manele lui
12 Ilie. Şi dise losafatu: Cuventulu luî le
hova este cu elii. Şi h se pogorîră la elu regele
luî Israelu şi losafatu şi regele Edomuluî.
13 Şi dise Eliseî cătră regele luî Israelu: * Ce
este ţie cu mine? J Du-te la * profeţii părin
telui teii şi la profeţii mumei tale. Şi ţlise
cătră elu regele luî Israelu: Nu, căci lehova
întruni pre aceşti trei regi, ca să-î dee pre
14 eî in mâua Moabuluî. Şi dise Eliseî: 'Viu
este lehova, Dumnedeulu oştirilorîi, înaintea
căruia stau, de n'aşi căuta faţa luî losa
fatu, regele luî Iuda, nu aşi voi să te pri15 vescu, nici să te vedu. Şi acumu aduceţi
la mine m unu cântăreţii. Şi a foştii, pre-cându
cânta cântăreţulii, că " a foştii preste elii mâna
16 luî lehova. Si elu dise: Aşa dice lehova:
17° Faceţi valea acesta plină de grope ; Că aşa
dice lehova: Nu veţi vede ventu, şi nu veţi
vede ploîă, şi valea acesta toţii se va imple
de apă, şi veţi be, voi şi turmele vostre şi
18 vitele vostre. Şi acesta este micii lucru in
ochii luî lehova; in mâna vostră va da şi
19 pre Moabii. Şi veţi sfărâma orî-ce cetate
intărită şi orî-ce cetate alesă, şi veţi tăia
orî-ce arbore bunii, şi veţi astupa tote isvorele apeloru, şi veţi strica cu petre toţii
ogorulu.
20
Şi demâneţa, pre-cându* se aducea darulu
de pane, ecce, veni apă de pe calea Edo21 muluî, şi se împlu pămentulu de apă. Şi
câudii audiră toţî Moabiţiî, că se suiră toţi
regii, ca să se lupte cu eî, adunară pre toţî
cei ce se încingeau cu brîu, şi cei in susii,
22 şi statură la hotaru. Şi se sculară forte
de demâneţa, şi cumu resări sorele preste
apă, vedură in dreptulu lorii Moabiţiî apele
23 roşe ca sâugele.
Şi diseră: Acesta este
sâuge; de sigurii regii s'aîi nimicită, şi s'au
tăiaţii intre sine; alei-gă ncumu la pradă,
/ l Beg. 3i. 4.
/ l Reg. iii. 7.
A Cap. H. 35.
• Ezec. 14, S.

j Aţa Jude. 10. Z l Rog. 17. 1.
14.
Cap. 5. 16.
m V. .ii l Şam.
Rât. 1. 15.
10. 5.
K l H»g. 18. 19.

n Ezec. 1. S. &
3. 14, 22. &
8. 1.
o Cap. i. S.

Moabe! Şi cându sosiră la tabera Israeliţiloru, se rădicară Israeliţiî, şi bătură pre
Moabiţî, incâtu eî fugiră de d'inaintea lorii ;
şi tăindu-î, intrară in pămentulu Moabiţilorii.
Şi sfărâmară cetăţile, şi in toţii ogorulu celii
mai bunii arunca fie-care petra sa, şi le
împlură de petre, şi tote isvorele apeloru le
astupară, şi toţii arborele bunii 'Iu tăîară.
până ce nu lăsară petre decâtu in « KiruHerasetii, pre care incunjurându-lii prăsciaşiî,
'Iii bătură.
Şi regele Moabuluî vedendu, că era să
fie îuvinsu in luptă, lua cu sine şepte sute
de bărbaţi iuţi la sabia, ca să se resbatâ
până la regele Edomuluî, dară nu putură.
Atuncea lua pre ânteiu-uăbcutulu seu fiiii,
care era să domnescă in loculii seu, şi-lu
aduse olocaustu pe zidiii; şi acesta aprinse
mare mânia iu contra lui Israelu ; şi cel trei
regi retrăgendu-se de la elii, se re'ntorseră
la ţerele lorii.

24

25

26

27

îmmulţirea oleîului de cătră Elisei: îneiarea,
copilului, morţii; otrăvirea redicată; mulţimei ''i dă de mâncaţii.

SI o femeâ din femeele " fiiloru profeţiloru
striga cătră Eliseî, dicendu: Servulu teu,
bărbatulu meu, a niuritu, şi tu şeii, că servulu teu se temea de lehova; şi creditorulu
a veniţii, * să-î îee pre amînduoî copiii, ca
să fie servi. Şi Eliseî 'î dise : Ce voiu face
pentru tine? Spuue-mî, ce aî in casă? Şi
ea ţlise : Serva ta n'are nimicu in casă, fără
numai unii vasii cu oleiu. Şi ^ise eî: Mergi,
imprumută-ţî vase de afară, de la toţi ve
cinii tei, vase deşerte ; c nu împrumută puţine.
Şi apoi intră, şi inchide uşa după tine şi
după fiii tei, şi versă din oleiu in tote vasele
acele, şi cele împlute dă-le la o parte. Şi
ea se duse de la elu, şi închise uşa după
sine şi după fiii şei; fi eî 'î întindeau vasele,
şi ea turna. Şi după ce fură împlute vasele, dise ea cătră fiîulu seu: Mai iutiude-mî
unu vasii; şi elii 'î ţlise: Altu vasii uu este.
Şi se opri oleîulu. Atuncea ea se duse şi
spuse omului luî Dumuedeu. Şi elu dise:
Mergi, vinde oleîulu, şi plătesce detoria ta,
şi din ce va reinâne trăesce tu şi fiii tei.
Şi in una din dile trecu Eliseî pe la d Şunemii, unde era o ferneă avută, şi ea 'Iu
ţinu cu stăruinţă să umilânce pane. Şi de
câte ori trecea, se abătea acolo să uiâuâuce
pane ! Şi ea dise cătră bărbatulu eî : Ecce,
cunoscii că acestii omu este omu sântă alu lui
Dumuedeu, care trece totii-de-una pe la noi :
Să-î faceniu luî, rogu-te, o cămară mică de
p Ksod. 29. 39,
40.
y Iu. 16. 7, 11.

Gapulu 4.
a l Re». 20. 35.

6 Vădi Lev. 25.
39.
Mat. 18. 25.

4

2
3
4
5
6

7
8

9
10

c Vedi cap. S.
16.
d Iot. 19. 18.

315

CAP. 4.
jsusu>, şi s.-i-i puiiciiin lui acolo una păţii, o
i mesă, unu scaunu şi unu sfecînicu; şi va fi,
cândii va veni pe la noi, că elu se va abate
11 acolo. Şi in intr'una din dile elii veni pe
acolo, şi se abătu in cămara de susii, si se
12 culca acolo. Şi dise cătră Ghehazi, servu In seu: Chîamă pre Şunamita acesta. Şi
după ce o chiămâ, stătu ea înaintea lui.
13 Şi elu dise lui Ghehazi: Di cătră d'însa:
Ecce, tu aî făcuţii tote gătirile aceste pen
tru noi ; ce voiii face pentru tine ? Aî de a
te ruga pentru ce-va regelui, seu mai mare
lui preste oste? Şi ea respunse: Eu locuescu
14 in medîloculii poporului meu. Şi elu dise
cătră Ghehazi: Ce deci să făcu pentru ea?
Şi Ghehazi respunse : Cu adevăraţii ea n'are
15 ii i n. şi bărbatulu eî este bătrânii. Şi elu
dise : Chîamă-o pre ea ; şi după ce o chiămâ,
16 stătu ea la uşă. Şi elii dise: 'In amilii vii
torii, pe la acestu timpii, vei imbrăţîoşa
unii fîiu. firii ea dise: Nu, domnulii meu,
omulu lui Dumnedeu.! -^nu minţi servei tale.
17 Şi femea concepu, şi născu unu li i n in anulii viitorii, pe la timpulu ce a spusu eî
Eliseî.
18
Şi după ce copilulii se făcu mare, eşi in19 tr'o di la părintele seu, la secerătorî. Şi
dise cătră părintele şeii: Capulu meu, capulu meu! Şi elu dise servului: Du-lu la
20 muma sa. Şi luându-lii, 'Iii duse la muma
sa; şi elu şedu pe genunchîele eî până la
21 amedă-di, şi muri. ŞÎ-/M sui, şi-lii culca pe
patulu omului lui Dumnedeu, şi închise uşa
22 după sine, şi eşi. Şi chiămâ pre bărbatulu
şeii, dicendu: Trămete-mî, rogu-te, pre unulu d'intre servi şi una d'intre asine, să
alergii la emulii lui Dumnedeu, şi mă voiii
23 intorce. Şi elii dise : Pentru-ce te duci astă-dî la elu? Nu este nici lună nouă, nici
24 sabbatii. firii ea dise: Fii in pace. Şi înşeuâ asina, şi dise servului seu: Mână, şi
mergî ; să nu me oprescî din călăritulu in
25 drumulu meii, până ce nu-ţî voiu dice. Şi
se duse, şi sosi la omulu lui Dumnedeu « in
muntele Carmelii.
Şi cumu o vădu pre ea omulu lui Dum
nedeu de departe, dise cătră Ghehazi, ser26 vnlii şeii: fiece, Şunamita! Şi acumu alergă
spre întimpinarea eî, şi-î di: Bine esc»?
Bine este bărbatulu teu? Bine copilulii teu?
27 Şi ea dise: Bine. Şi după ce veni la omulu lui Dumnedeu in munte, cuprinse pi•cîorele lui; eru Ghehazi se apropia, ca să
o înlăture. Dară oinulii lui Dumnedeu 'î dise :
Lasă-o, căci anima eî este amantă in ea, şi
< Fac. 18. 10,
14.
/ Vom. «S.
f Cai), g. K.
h Vert. 1«.

t 1 Reg. 18. 46.
Cap. i. 8, 14.
Cap. 9. 1.
Fapt. 19. 12.
j Lac. 10. 4.
I Cap. a. S.
k Ve«I r -.-.. 7, m loan 11. n.
19. & 14. 16. n Ver« 4.

Mat. 6. 6.
o 1 Reg. 17.
,•• 1 Reg. 17.
Fapt. 20.
•l 1 Reg. 17.

20.
ti.
10.
n.

lehova 'mî ascunse acesta, şi nu mî-a spusii.
Şi ea dise: Cerut'amii ore eii fiiii de la 28
domnulii meii? *aii n'amii disii: Nu me amăgi? Şi dise elu cătră Ghehazi : 'încinge 29
copsele tale, şi ie toegulu meii in mâna
ta, şi mergî ; de vei intimpina omii, J să nu-lu
saluţi; şi de te va saluta, să nu respundî
lui; şi *pune toegulu meu pe faţa copilului.
Şi muma copilului dise : ' Viu este lehova, şi 30
viii este sufletulii teu ! nu te voiii lăsa. Şi se
scula, şi o urma pre ea. Şi Ghehazi trecu 31
înaintea lorii, şi puse toegulu pe faţa co
pilului; dară n'a foştii nici voce, nici audire.
Şi elu se întorse spre întimpinarea lui, şi-î
spuse, dicendu: mNu s'a desceptatii copilulii.
Şi cândii veni Eliseî in casă, ecce, copilulii 32
era morţii, intinsij pe patulu seu. Şi n elu 33
intra, şi inchise uşa in urma lorii amîndiioi,
0 şi se ruga lui lehova. Şi se sui, şi se culca 34
pe copilu, şi puse gura sa pe gura lui, şi
ochii şei pe ochii lui, şi manele sale pe
manele lui ; şi p se iutinse pe copilu, şi s'a
incălditii carnea copilului. Apoi se rădica, 35
şi se preâmblâ in casă, cându incoce, cândii
încolo ; şi se sui eră-sî, şi « se intinse preste
elu, şi r copilulu a strenutatii de şepte ori,
şi a deschişii copilulu ochii seî. Atuncea 36
a chiămatu pre Ghehazi, şi dise: Chîaină
pre Şunamita acesta. Şi elii o chiămâ; şi
cându a intraţii ea la elii, dise elu: le-ţi
pre fiîulii teii! Şi ea veni, şi cădu la pi- 37
cîorele lui, şi se proşternu la pămentii, şi
* lua pre fiîulii eî, şi eşi.
Şi Eliseî s'a întorşii la ' Ghilgalii. Şi era 38
" fomete in ţeră ; şi fiii profeţiloru " şedeau
înaintea lui; şi elu dise câtră servulu seu:
Pune ola cea mare, şi ferbe fertură pentru
fiii profeţiloru. Şi eşindii unulii la câmpii, 39
să culegă verdeţuri, a aflaţii unu curpeuii,
şi a strînsii de pe elu colocinte sălbatice,
până ce se împlu vestmentulu seu ; şi înturnându-se, le-a, turnaţii in ola de fertură; căci
nu le cunoscea. Apoi aii turnaţii omeniloru 40
să mănânce, şi eî, cumu • mâncară din fer
tură, strigară, şi diseră: Omule lui Dumnedeii, x morte este in ola. Şi nu puteau să
mănânce. Şi elii dise: Aduceţi făină. Şi 41
a aruncat'o in ola;i; ap<
apoi dise: Turnaţi po
porului
orului să mănânce.
3. Şi nu era nimicii rău
in ola.
Şi veni unii omu de la 'Baalii-Şalişa, şi 42
"aduse omului lui Dumnedeu pane din prinosele sole: diioe-decî de pani de ordu, şi
spice prospete de grâii, in săcuşorulu seu.
Şi elii dise: Dă poporului să mănânce. Şi 43
r Cap. 8. 1, 5.
• 1 Keg. 17. 23.
Ebr. 11. 35.
( Cap. 2. 1.
u Oap. 8. 1.

v Cap. 3. 8.
Lac. 10. 39.
Fapt. 22. 3.
x E»od. 10. 17.

y Ve^liEsod. 15.
25.
Cap. 2. 21.
loan 9. 6.

z 1 Şam. 9. 4.
a 1 Şam. 9. 7.
1 Cor. 9. 11L.nl. 6. C.

2 REGII

316

servulu seu dise: * Ce, să punu acesta înain
tea a o sută de omeni? Şi elu eră-şî a disu:
D&-le poporului să mănânce; căci aşa dice
lehova: c Voru mâuca, şi încă va ţi remâne.
44 Si elii le puse înaintea lorii, şi eî mâncară,
" şi lăsară rămăşiţă, dupre cuventulu lui le
hova.
Naamanu vindecată de lepră: pedepsa lui Ghehaci; ferulti innotă.

5 Ol ° Naamanu, mai marele preste oştea reî^ gelui Siriei, era *unu bărbaţii mare îna
intea domnului şeii, şi onoraţii ; căci lehova
prin elu dăduse mântuire Siriei ; dară acestu
2 vitesu era acumu leproşii. Şi ore-care cete
eşiseră din Siria, şi aduseseră cu ele sclavă
o copilă mică din pămentulu lui Israelu;
3 şi acesta servia femeeî lui Naamanu. Şi ea
ţlise cătră domna sa: O! de aru fi domnulii
meu înaintea profetului din Sainaria, l'aru
4 vindeca de lepra sa. Şi dticendu-se cine-va,
a spusii domnului seu, dicendii: Aşa şi aşa
vorbesce copila cea din pămentulu lui Israelu.
5
Şi regele Siriei dise: Du-te, şi eii voiu
trămete o epistolă regelui lui Israelu. Şi
elii se duse, şi c lua in mâna sa dece talente
de argintii, şi şese mii bttcăfî de aurii, şi
6 dece ronduri de vestminte. Şi duse epis
tola cătră regele lui Israelu, in care se dicea: Şi acumii, îndată ce va veni acesta
epistolă cătră tine, ecce, amu şi trămesii
pre servvlu meii Naamanii cătră tine, ca
7 să- Iii vindece de lepra luî. Şi cuinii ceti
regele luî Israelu epistola, 'şi sfăscia vest
mintele sale, şi dise : Ore d Duranedeii sunt
eii, ca să omoru, şeii să înviezu, de tră
mete acesta la mine, spre a vindeca unu
omii de Inpra sa? Cunosceţî deci, rogu-ve,
şi vedeţi, că acesta caută ocasiune iu con
tra mea.
8
Şi cuinii audi Eliseî, omulii luî Dumnedeu, că regele lui Israelu a sfăsciatii vest
mintele sale, trămese cătră rege, dicendii:
Peutru ce ai sfâsciatu vestmintele tale? Să
vină acumu la mine, şi va cunosce, că este
9 profeţii in Israelu. Deci Naamanu veni cu
caii seî şi cu carulîi şeii, şi stătu la uşa
10 casei luî Eliseî. Şi trămese Eliseî la elu
pre unii bărbaţii, dicendu: Mergi şi 'spală-te
de şepte orî in lordanu, şi carnea ta se va
11 face ca mai 'nainte, şi te vei curaţi. Eru
NaMu.-inu se mânia, şi se duse, şi dise : Ecce,
eu gândiainii, că-mî va eşi, şi va cliiăma
numele lui lehova, Dumnedeulii şeii, şi va
purta mâna sa pe loculu rd/iei, şi va vin
b I.ur.
loan
c Luo.
lotn

9.
6.
y.
6.

13.
9.
17.
11.

d Mut. U. 20. & !
Capuiu 6.
a Luc. 4. 27.
15. 37.
6 Esod. 11. 3.
loan 6. 13.
c l Şam. 9. 8.

Cap. 8. 8, !).
d Fac. 30. 2.
Deut. 32. 39,
l Şam. ii. 6.

deca pre cehi leproşii. Ore Amâna şi Parparii, fluviele Damascului nu sunt mai bune
de câtii tote apele luî Israelu? Nu voiu pute
aţa de bine să me spălii in ele, şi să me
curaţii? Şi înturnându-se, se duse cu mâ
nia. Dară servii seî se apropiară, şi vorbiră
luî, şi diseră: Părinte, dacă profetulu ţî-arfi
ti disu vre-unii lucru mare, nu fai fi făcuţii?
Cu câtu mai mulţii, câudii 'ţî dice: Spală-te,
şi te vei curaţi? Şi elu se pogori, şi se afunda de şepte orî in lordanu, dupre cuveutulu omului luî Dumnedeii ; şi f carnea luî
se făcu ca carnea unui copilii micii, şi » elii
se curaţi.
Şi se îutorse la omulu luî Dumnedeii,
elu şi totă svita luî, şi veni, şi stătu îna
intea luî, şi dise: Ecce, acui^u amii cu
noscuţii, că ''nu este Dumnedeii in toţii pă
mentulu, ci numai iu Israelu; şi acumu
primesce, rogu-te, ' flarulu acesta de la ser
vulu teu. firii elii dise: ''Viii este lehova,
înaintea căruia staii, * nu voiu primi. Şi elii
'Iu sili să primescă, dară elu nu voi. Şi
Naamanu dise: Rogu-te. nu se va pute da
semiluî teu din pămentulu acesta o sarcină
de duoî catâri? că servulu teii nu va mai
aduce de acumu olocaustu nici alţii sacri
ficiu altorii deî, fără numai la lehova. Iehova să erte servului teii acesta, cându
domuulu meu intră in casa luî Eiuimonu,
ca să se inchiue acolo, şi l se sprijiuă de
mâna mea, şi eu me inchinu in casa luî
Rhnmonu: dacă me iuchinu iu casa luî
Rimmonu, lehova să erte pre servulu teii
pentru fapta acesta. Şi elii dise luî: Mergi
in pace; şi elu se duse de la d'însulii, şi
merse câtu-va.
Erii Ghehazi, servulu luî Eliseî, omulii
luî Dumnedeu, dise: Ecce, domnulii meu a
cruţaţii pre Naamanu, Sirienulii, şi n'a luaţii
din mâna luî ceea ce i-a, adusu; dară, viu
etsfe lehova! eu voiii alerga in urma luî, şi
voiii lua ce-va de la elii. Şi a alergatu
Ghehazi după Naamanu; şi cânclii VM vedu
Naamanu alergându in urma lui, a săriţii
din carii spre intimpmarea luî, şi dise: Bine
stă? Şi elu dise: Bine; domnulu meii m'a
trămesu, dicendu: Ecce, aii venitu la mine
tocmai acumii din muntele luî Efraimft diioî
teuerî din fiii profeţiloru, dă, rogu-te, unii
taleutu de argintii şl duoe ronduri de vest
minte. Şi Naamanu dise: îe mai bine duoe
talente. Şi l'a siliţii, şi a legaţii duoe talente de argintii in diioî saci, împreună
cu duoe ronduri de vestminte, şi le-& pusu
pe duoî din servii seî, şi le duceau înaintea
t Veţli cap. 4.
U.
loan 9. 7.
/ Iov 33. 25.

g Lnr. 4. 27.
A Dan. 3. 47. &
3. S». & 6. 26,
27.

i Fac. 33. U.
j Cap. 3. 14.
k Fac. 14. 23.
Vedi Mau 10.
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CAP. 6, 6.

24 luî. Şi cândii ajuuse Iu unii delii, le-a,
luaţii din manele lorii, şi le-& strînsu intr'o
casă, şi dădu drumulu omeniloru, şi ei se
25 duseră. Şi elu întrâ, şi stătu înaintea dom
nului şeii. Şi Eliseî 'î dise: De unde t?u,
Ghehazi? Şi elu dise: Servulu teii n'a foştii
26 nicăirea. Şi elu 'î dise: Au spiritulu mea
n'a foştii cu tine, cândii s'a întorşii omulii
din carulu seu spre iatimpiuarea ta V Este
ore timpulu de a lua argintii, şi de a primi
vestmiiite şi olivî, viî, oî, boî, servi şi serve ?
27 De aceea lepra luî Naainauu m se va lipi de
tine şi de semînţa ta in eternu. Şi elu eşi
de d înaintea luî " leproşii, albu ca oinetulu.
l diseră "fiii profeţiloru cătră Eliseî: Ecce
acumu, loculu in care locuimu noi cu
2 tine, este pre strimţii pentru noî. Să mergerau, rogu-te, până la lordanu, şi de acolo să luămu fie-care câte o grindă, şi să
ni f'acemu acolo locu, unde să locuimu.
3 Si elu respunse: Duceţi-ve. Şi unulu dise:
Primesce, rogu-te, să mergi cu servii teî;
4 şi elu dise: Voiu merge. Şi merse cu d'înşiî.
Şi venindii la lordanu, au tăiaţii lemne.
5 Şi pre-câudu tăîâ unulu o grindă, a cădutii
ferulu secvrel in apă; şi elu striga, şi $ise:
O domnulu meu, şi era încă de imprunr.utu.
6 Şi omulii luî Dumnedeu dise: Unde a câţlutu? Şi a arătaţii luî loculu; atunci '' a tă
iaţii uuii lemnii, şi-fiî arunca acolo, şi fc7 rulu a plutitu. Şi elu dise: Iledicaţi-/w ;
şi intindendu mâna sa, l'a luata.
8
9
10

11
12

13

14

ratii cetatea. Şi cândii se scula de demânetă servulu omului luî Dumnedeu, şi a
eşitu: ecce, o oste incunjurase cetatea cu
cai şi cu care. Şi dise cătră elu servulu
şeii: O domnule, ce vomu face'? Erii elii
respunse: Nu te teme, ciicî dmal mulţi sunt
ceî cu noî, decâtii cei cu ei. Şi se ruga
Eliseî, şi dise: lehova, deschide, rogu-te,
ochii luî, ca să vedă. Şi lehova deschise
ochii servului, şi elu vedu: şi ecce, muntele
era plinii de ' cai şi de care de focu imprejurulii luî Eliseî. Şi cândii s'au pogorîtu
spre elii Sirienii, se ruga Eliseî luî lehova,
şi dise: Lovesce, rogu-te, poporulu acesta
cu nevedere. Şi -^î-a loviţii pre ei cu nevedere, dupre cuventulii luî Eliseî. Şi dise
cătră eî Eliseî: Nu este acesta calea, nici
acesta cetatea; Urmaţi-me, şi vă voiu duce
i la omulii, pre care -Iii căutaţi. Şi-î duse
pre eî la Samaria. Şi după ce sosiră in
Samaria, dise Eliseî: Deschide-li, lehova,
ochii lorii, ca să vedă. Şi lehova deschise
ochii lorii, şi eî vădură, şi ecce, erau in
mediloculii Samarieî.
Şi cumu 'î vedu regele ]uî Israelu, dise
cătră Eliseî: Să-î lovescii, să-î lovescii, pă
rinte? Erii elu respuuse: Să nu-î lovescî:
fâcutu-i-aî captivi cu sabia ta şi cu arculu
teii, ca să-î lovescî? "pune pane şi apă îna
intea lorii, să mănânce şi să bee, şi să
mergă la domnulu loru. Şi li făcu ospeţu
mare; şi după ce mâncară şi băură, li dădu
drumulu, şi eî se duseră la domnulu loru;
Elinei ajută fjre Jsraelii contra Siriei.
şi * nu mai veniră cetele Siriei in pămentulu
Şi regele Siriei se lupta cu Israelii, şi luî Israelu.
se sfătuia cu serviî seî, ţUcendu: IQ cutare
nevoia Samarieî, şi mcntuirea
şi in cutare locu voiu tabăra. Şi trămese Impresurarea şi minunată
a eî.
omulii luî Dumnedeu cătră regele luî Israelu,
diceudii: Păzesce-te, să nu treci prin loculu
Şi după acesta Benhadadii, regele Siacela, căci Sirienii s'aii coborîtu acolo. Şi rieî, a adunaţii totă oştea sa, şi s'a suiţii,
trămese regele luî Israelu la loculu, de şi a împresurată Samaria. Şi fomete mare
care-î disese omulii luî Dumnedeu, şi de era in Samaria; şi ecce, o împresurară,
care-\a insciiuţase. Şi a stătu acolo pe pază până ce se vendu unu capii de asinu drepţii
optu-decî de bucăţi de argintii, şi unii păde multe ori.
Şi se turbura anima regelui Siriei de trarii de unii cabii de găinaţii de porumbii
lucrulu acesta; şi a chiămatu pre serviî dreptu cinci bucăţi de argintii. Şi preseî, şi li dise: Nu-mî veţi spune cine din cândiî trecea regele lui Israelu pe zidiu,
voi este pentru regele luî Israelu? Şi dise o femeă 'Iii striga, dicendii: Ajută, dom
umilii din serviî luî; Nu, domnulu ineii, nulu meii, rege! Erii elii dise: Dacă Ierege; ci Eliseî, profetulu celu in Israelu, hova nu te ajută, de unde să te ajutu
spune regelui luî Israelu cuvintele, ce vor- eu? ore de la aria, ori de la tescu? Şi
bescî in cămara ta de dormiţii. Şi elu dise cătră ea regele: Ce ai? Şi ea dise:
dise: Mergeţi, şi vedeţi unde este, ca să Femea {.cesta mî-a disu: Dă pre fiîulu teii,
trămetu să-lu prindu. Şi-î 86 spuse, di- ca să-lu iiiâncămu astâ-dî, şi mâne vomii
cendu: Ecce, se află in c Dotamii.
mânca pre fiîulu meu. ; Şi amu fertii pre
Deci elu trămese acolo cai şi care şi fiîulu meu, şi l'amîi mâncaţii; şi dis'amu eî
oste mare; şi venindii noptea au incunju- a diioa di: Dă pre fiiulii teu. CH să-lii mân-
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h Cap. 5. ».

15

1(5
17

18

19

20

21
22

23

24
25

26
27
28

29

Vers 8, l».
: Ler. 26. U
D«ut.J8.M,H,

2 REGII.

318

cam u; dară ea a ascunsu pre (i in Iii şeii.
30 Şi cumu audi regele cuvintele femeeî, 'şi
•»' sfâşciâ vestmintele sale, pre-cândii trecea
pe zidiu; şi poporulu privîa, şi ecce, sacii
31. era in lă-întru pe pelea luî. Şi dise: *Aşa
să-mî facă Dumnedeu şi încă maî mulţii.
dacă capulu luî Eliseî, tiîulu luî Şafatii, va
sta deasupra luî astă-dî.
32
Şi Eliseî şedea in casa sa, şi * bătrânii
şedeau cu d'msulu; şi trămese regele unii
bărbaţii de d'inaintea sa; inse maî 'nainte
de a veni la elu trămesulu, dise elii cătră
bătrâni: m Nu vedeţi, că acestu fiiu de "uci
gaşii a trămesu să-ml îee capulu? Luaţi
semă, cumii va veni trămesulu, includeţi
uşa, şi opriţi-lu la uşă; sunetulii picîore33 loru domnului seu nu este d'inapoîa sa. Şi
vorbindii încă cu eî, ecce, s'a jDogorîtu la
elii trămesulu, şi regele dise: Ecce, de la
lehova este reulii acesta; °ce să maî asceptu
de la lehova?
7 l TUNCEA dise Eliseî: Ascultaţi cuven_/\_ tulii luî lehova; aşa dice lehova: "Mâne,
pe la ora acâsta, in porta Samarieî se va
vinde o măsură de florea fainei pentru unii
siclu, şi diioă măsure de ordii pentru unu
2 siclu. 6 Şi respunse cătră omulu luî Dum
nedeu căpitenia, pe mâna căreia se rădăma
regele, şi dise: Chîaru e dacă lehova va face
guri ceriului, intempla-se-va lucrulu acesta?
Eru elu dise: Ecce, vei vede cu ochii, dară
nu vei mânca din acesta.
3
Şi erau patru bărbaţi leproşi d la intrarea
porţii; şi dise unulu cătră altulu: De ce
4 să şedemu noi aicea, până vomu muri? De
vomu dice: Să intrămu in cetate, fomete e
in cetate, şi vomu muri acolo; şi de vomu
şede aicea, vomu muri: acumîi deci haideţi
să ne furişămii in tabera Sirieniloru. De ne
vorii lăsa viî, vomii trăi, şi de ne voru omorî,
5 vomu muri. Şi au plecaţii, cându insera,
ca să intre in tabera Sirieniloru ; şi după ce
veniră la capetulii taberei Sirieniloru, ecce,
6 nu era nici unii omu acolo. Căci Domnulu
făcuse ' să se audă in tabera Sirieniloru vuetu
de care, tropotii de cai şi sgomotu de oste
mare; şi diserâ unulu cătră altulu: Ecce,
regele luî Israelii a tocmiţii pre f regii Heteilorfi şi pre regii Egiptului, ca să vină in
7 contra nostră. Drepţii care » rădicându-se,
au fugiţii sera, şi părăsiră corturile loru şi
caii lorii şi asinii loru şi tabera, cumu era,
ca să scape vieţa loru.
Şi după ce aceşti leproşi veniră până
8
la capetulii taberei, au intraţii intr'unu
cortu, şi au mâncaţii şi aii beutu; şi luândii
de acolo argintii şi aurii şi vestminte, se dui l Reg. 21. :•">. l ( Ezcc. 8. 1. &

i lRnt.l:-».1. 19.17. ». | m 20.Lac.1. 13.

3».

n l Reg. 18. 4.
Capulu 7.
o Iov 2. 9.
a Vers 18, 19.
—
[ b Verel7,19,SO.

seră şi /<• an ascunsu; şi intorcendu-se au
intraţii in alţii cortu, şi aii luaţii de acolo,
şi au mersu şi le-ză. ascunsu. Atuncea diseră unulu cătră altulu : Noi nu facemii bine ;
diua acesta este o di de bună scire, şi dacă
noi vomu tace, şi vomii ascepta până la
lumina demâneţeî, vre-o nenorocire pote să
vină preste noi; veniţi deci să mergemu, spre
a spune acesta in casa regelui. Deci veniră, şi strigară cătră portarii cetăţii; şi
lî-au spusii, dicendu : Amii intraţii in tabera
Sirieniloru, şi ecce, nu era acolo nici omu,
nici voce de omu, fără numai cai legaţi, şi
asini legaţi, şi corturile, cumu se aflau.
Şi au strigaţii pre portarii, cari au şi spusu
acesta in lă-întru in casa regelui.
Şi sculându-se regele noptea, dise cătrâ
servii şei: Acumii vî voiii areta ce nî-au fă
cuţii Sirieniî: au schitu, că suntemu flămândî,
deci aii eşitu din tabără, ca să se ascundă in
câmpii, dicendu : Cându voru eşi din cetate,
'î vomii prinde de viî, şi vomu intra in ce
tate. Şi respundendu unulu din servii luî,
dise: Să se îee, rogu-te, cinci din caii ră
maşi, ce au maî rămaşii in cetate, (ecce,
si aceştia sunt ca şi intrega mulţime a lui
Israelu, ce aii maî rămaşii in ea; eccă, sunt
ca şi totă mulţimea Israeliţiloru, cari s'a
mistuita;) şi să-î trămetemu, casă vedemu.
Deci luară duoe părechî de cai; şi regele
trămese la tabera Sirieniloru, dicendu: Mer
geţi, şi vedeţi. Şi merseră in urma loru
până la lordanii: şi ecce, totă calea era
plină de vestmintele şi de vasele, pre cari
Sirieniî le aruncaseră in graba loru. Şi
inturnându-se trămeşiî, spuseră acesta regelui.
Şi poporulu eşi, şi preda tabăra Sirieniloru ; şi aşa s'a vendutu o măsură de florea fa
inei drepţii unii siclu, şi duoe măsuri de ordu
drepţii unii siclu, *dupre cuventulu luî lehova.
Şi făcu regele maî mare preste portă pre
căpitenia, pe mâna căreia se răţlăma; şi
l'a călcaţii pre elu poporulu in portă, şi
muri; 'dupre cumu a «jlisii oniulii lui Dumnedeii, care aşa a vorbiţii, cându regele se
pogorî la elu. Şi s'a întâmplaţii, precumu
a vorbiţii emulii luî Dumnezeii cătră rege,
dicendu : J Diioă măsuri de ordu drepţii unu
siclu şi o măsură de florea fainei drepţii
unii siclu se voru vinde mâne pe la ora ace
sta in porta Samarieî ; Şi căpitenia aceea respunse omului luî Dumnedeu, şi dise : Chîaru
dacă lehova va face guri ceriului, intem
pla-se-va lucrulu acesta? Şi acela dise: Ecce,
veî vede acesta cu ochii tei, dară nu vei
mânca din ea. Aşa s'a şi intemplatii luî;
căci poporulu 'Iii călca in portă, şi muri.
e Mal. 3. 10.
Cap. 19. 7.
d Lov. 13. 40.
Iov îs. îl.
« 8 Şam. 5. 24. | / l Reg. 10. 29.
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CAP. 8.
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ŞutMtmita ţi ţerâna ei; Benhadadii ,ji Haeaeltt.
Eliseî vorbi cătră femea, "pre a căreia
copilu l'a inviatu, dicendu: Scolă-te, şi
te du, tu şi casa ta, şi petrece, unde vei pe
trece; că lehova a * chiămatu fomete, şi fdinetea chîaru vine pe pămentu pentru şepte anî.
Şi sculându-se femea, făcu dupre cuventulu
omului lui Dumnedeu; şi se duse, ea şi casa
eî, şi a petrecuta in pămentulu Filisteniloru
şepte nnî. Şi la sfârşitulii colorii şepte anî
s'a intorsii femea din pămentulu Filisteniloru,
şi eşi, să strige cătră rege pentru casa eî
şi pentru ţerânele eî. Şi a vorbiţii regele
cătră " Ghehazi, servulii omuluî lui Dumnedeu
dicendu: Spune-mî, rogu-te, tote lucrurile
cele inarî, ce a făcutn Eliseî. Şi pre-cândîi elii
spuuea regelui, cumu a d inviatu pre morţii,
ecce, femea, pre a căreia copilu 'Iu înviase,
a strigaţii cătră rege pentru casa sa şi pentru
ţerânele sale. Şi Ghehazi dise: Domnulu
meii, rege, acesta este femea, şi acesta fiîulu eî, pre care l'a înviaţii Eliseî. Şi re
gele întreba pre femea, si ea spuse lui fapta.
Şi datu-i-a regele unii diregetoru, dicendii :
lntorce-î tote ale eî, şi tote veniturile ţerâneloru eî, din diua in care părăsi ţera,
până acumu.
Şi Eliseî veni la Damascu. Şi Benhadadii,
regele Siriei, era bolnavii, şi i se spuse, di
cendu : Omulu luî Dumnezeii a veniţii aicea.
Şi dise regele cătră 'Hazaelu: -^lea unu darii
in mâna ta, şi mergî spre intimpinarea omuluî luî Dumnedeu. şi ' întrebă prin elu pre
lehova, dicendu: Redica-m6-voiu din boia
acesta V Şi aşa s'a duau Hazaelu spre in
timpinarea luî, luanda in mâna sa unii darii
din tote bunurile Damascului, o încărcătură
de patru-decî de cămile; şi venindii, stătu
înaintea luî, şi dise : Fiîulii teii Benhadadu,
regele Sirieî, m'a trămesu la tine. dicendu :
Redica-me-voiii din boia acesta? Şi dise
cătră d'însulii Klisei: Du-te, spune-î: Cu adeveratu, tu poţi să te redicî; dară lehova
mî-a aretatu, că * elu va muri. Şi aţinti spre
Hazaelu neclintiţii fatja sa până se ruşina;
şi a ' plânsu omulu luî Dumnedeu. Şi Ha
zaelu dise: De ce plânge domnulu meu?
şi elu respunse : Pentru- că sciţi câte •>' rele
vei face tiilorii luî Israelii: Târiele loru le
veî da foculuî, şi pre teneriî lorii 'î vel
ucide cu sabia, şi pre * pruncii lorii 'î veî
strivi, şi pre ingrecatele lorii le veî spinteca. Şi Hazaelu dise: Ce? 'servulu teu
câne este, ca să facă acestii lucru cumplitu ?
Şi Eliseî respunse : m lehova mî-a aretatu, că
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c 1 Rog. 19. 15.
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tu veî fi. rege preste Siria. Şi a plecată 14
de la Eliseî, şi a veniţii la domnulu seu;
ţi acesta 'î dise: Ce ţî-a spusu Eliseî? Şi
elii respunse : Mî-a disu : Cu adevăraţii te
veî redica. Şi a duoa di a lua tu Hazaelu 15
invclitorea, şi muii'du-o in apă, o intinse
preste faţa lui, şi a muritu; şi in locuiţi
luî domni Hazaelu.
Domnia lui lehoramii şi a lui Ahazia, in luda.

Şi in amilii alii cincelea alu luî loramu,
fiîulii luî Ahabu, regele luî Israelii, pre-cându
domnia losafatu preste Iuda, se făcu rege
" Ichoramu, fiîulii luî losafatu, regele lui Iuda.
0 De treî-decî si duoî de anî era, cându
se făcu rege, şi domni optu anî in lerusalimu. Şi a âmblatu in calea regilorii luî
Israelii, dupre curau făcuse casa luî Ahabii;
căci pfeta luî Ahabu 'I era femea; şi făcu
rele in ochii luî lehova. Eru lehova nu
voi să sterpcscă pre Iuda, din iubire cătră
Davidu, servulu şeii, 7 căruia î-a promisu,
că-î va da lumină, luî ţi fiilorii seî in tote
dilele.
In dilele luî se rupse 'Edomulu de supţii
puterea lui Iuda, * şi puseră rege preste
d'înşii. Şi trecu lehoraruu la Zairu, şi tote
carele luî cu elii; şi sculându-se noptea
bătu pre Edumeiî cei din jurulu seu, şi
pre capii careloru; şi poporulii fugi la cor
turile sale. Totuşi Edomulii s'a rupţii de
supţii puterea lui Iuda, până in diua de
astă-dî. ' Toţii atuncea s'a rupţii ţi Libna.
Şi cele-1-alte fapte ale luî lehoramu, şi
tote câte făcu, ore nu sunt scrise in Cartea
Cronicelorii regiloru luî Iuda?' Şi adormi
lehoramu cu părinţii seî şi se îmmormentâ
cu părinţii seî in cetatea luî Davidu; şi in
loculu luî domni " Ahazia, n'îulu şeii.
In anulu alu duol-spre-decelea alu luî
loramu, fiîulii luî Ahabu, regele luî Israelu,
incepu a domni Ahazia, fiîulii luî lehoramu,
regele luî Iuda. " De duoe-decî şi duoî de
ani era Ahazia, cându se făcu rege; şi
domni unu anu in Ierusalimu. Şi numele
mumei sale era Athalia, fiica luî Omri, re
gele luî Israelu. x Şi âmbla in calea casei
luî Ahabu, şi făcu rele in ochii luî lehova,
ca şi casa luî Ahabu; căci era ginere casei
luî Ahabu. Şi merse » cu loramu, fiîulii luî
Ahabu, la resbelu contra luî Hazaelu, re
gele Sirieî, la Ramotu-Galaadu ; şi au ră
niţii Sirienii pre loramu. Şi - s'a întorşii
regele loramu, ca să se vindece in Exreelu
de rânele, ce-î făcuseră Sirienii in Rama,
4.
o 2 Cron. îl. 5,
ele.
p Vera 26.
q t Şam. 7. ÎS.

1 Reg. 11.36.
& 15. 4.
» Crou. îl. 7.
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cândii se lupta cu Hazaelu, regele Siriei.
• Şi Ahazia, fiîulu luî lehoramu, regele lui
Iuda, se pogorî in Ezreelu, ca să vedă pre
loramu, fiîulu luî Ahabu, căcî era bolnavii.
lehu uwsu de rege ; ehi -ucide pre regele luî Israelu
ţi alu lui Iuda, ţi pre închinătorii luî Baalii, şi
domnesce preste Israelu.

9 Ol chiămâ Eliseî, profetulu, pre umilii
^ din a fiii profeţiloru, şi-î dise: *Incinge-ţî
copsele, şi îe in mâna ta acestu vasii cu
2 oleiu, c şi te du la Ramotu-Galaadu. Şi
cândii vei intra acolo, vei vede acolo pre
lehu, fiîulu luî losafatu, fiîulu luî Nimşi;
si intră, şi redică-lu din medîloculu d fraţiloru seî, şi du-lu in cămara cea maî din
3 lă-întru. Şi 'luându vasulii cu oleiu, versă-/w
pe capulu şeii, şi di luî: •''Aşa dice lehova:
Unsu-te-amii pre tine rege preste Israelu.
Atuncea deschidendu uşa, fugî, şi nu te
4 intărdia. Şi se duse tenerulu, servulu profetuluî, la Ramotu-Galaadu.
5
Şi cândii sosi, ecce, maî mariî preste
oste şedeau; şi elu dise: Cuventu amu a-ţî
spune ţie, maî marele osiei! Şi lehu dise:
Cui d'intre noî toţî? Şi elu dise: Ţie, mare
6 alu osteî. Şi sculându-se, a intratu in casă;
şi elu turna oleîulu pe capulu luî, şi-î dise :
Aşa dice lehova, Dumnedeulu luî Israelu:
Unsu-te-amu rege preste poporulu luî le7 hova, preste Israelu: Şi vei lovi casa luî
Ahabu, domnulu teu, şi eu voiii resbuna
sângele serviloru meî, alu profeţiloru, şi
sângele tuturora serviloru luî lehova » asupra
8 lezabeleî. Căcî totă casa luî Ahabu se va
sterpi; şi * voiii nimici din aî luî Ahabu 'toţii
sufletulu parte bărbătescă, şi pre i celu in9 chisii şi pre celu liberii din Israelu. Şi
voiii face casa luî Ahabii ca şi casa luî
* leroboamii, fiîulu luî Nebatu, şi ca şi casa
10 luî ' Baaşa, fiîulu luî Ahija; Şi "' pre lezabelu
câniî o vorii mânca in ţerâna din Ezreelu,
şi nu va fi cine să o îmmormenteze. Şi de
schidendu uşa, fugi.
11
Şi lehu eşi cătră serviî domnului şeii;
şi disu-i-a care-va: Pace? pentru ce veni la
tine "nebunulii acesta? Şi elu li dise: Voî
12 cunosceţî pre omulu şi vorbele sale. Şi eî
diseră: Neadeveru este; spune riudl, rugăniu-te. Şi elii dise: Aşa şi aşa vorbi elu că
tră mine, dicendu: Aşa dice lehova: Unsu13 te-amu pre tine rege preste Israelu. Atun
cea se grăbiră, şi ° luândii fie-care vestmentulu şeii, le puseră supţii d'însulii pe trepta
golă; şi au suflaţii ir. trîmbiţă, dicendu: lehu
] 4 se făcu rege. Şi aşa lehu, fiîulu luî losafatu,
a Cap. 9 16.
2 Cron. 88. 6,
7.
'

Capulu 9.
a 1 Rog. 20. 35.
t Cap. 4. 29,
IOT. 1. 17.

c Cap. 8. 28, 89. : g 1 Keg. 18. 4.
d Vors 5, II.
& 21. 15.
« 1 Rog. 19. IC. h 1 Reg. 11. 10.
/ 1 Reg. 19. 16.
& 21. 21.
2 Cron. 22. 7. i 1 Şam. 25. 22.

fiîulu luî Nimşî, conjura in contra luî lo
ramu; (şi loramu veghia in Ramotu-Galaad'i,
elu si totu Israelulu, in contra luî Hazaelu,
regele Siriei. Dară f se întorsese regele Ioramu in Ezreelu, ca să se vindece de rănele, ce-i făcuseră Sirieniî, cândii se lupta
in contra luî Hazaelu, regele Siriei.)
Şi lehu dise: Dacă este voinţa vostră,
să nu esă ninainea, nime.ne să fugă din ce
tate, ca să mergă să spună acesta in Ezreelu. Şi călărindu lehu, se duse la Ezre
elu; căcî loramu jăcea acolo. TŞi Ahazia,
regele luî Iuda, se pogorîse, ca să vedă pre
loramu. Eru pe tumulii din Ezreelu sta
unu custode, şi vedendu ceta luî lehu venindu, dise: Vedii o cetă. Şi loramu dise: lea
unii călăreţii, şi trămete-lu spre intimpinarea luî, să ţlică: Aşavorbesce regele: Pace?
Şi se duse unu călăreţii spre intimpinarea luî,
şi dise: Pace? Şi dise lehu: Ce-ţî pesă ţie de
pace! Intorce-te înapoîa mea. Şi custodele
spuse, dicendu : Trămesulii a mersii la eî, dară
nu se întorse. Şi elii trămese pre unu alii
duoilea călăreţii, care sosindu la eî, dise : Aşa
vorbesce regele: Pace? Şi, lehu respunse:
Ce-ţî pesă ţie de pace? Intorce-te înapoîa
mea. Şi custodele spuse, dicSndu: Elii a
mersii la eî, dară nu se întorse; şi mânarea
este ca mânarea luî lehu, fiîulu luî Nimşi ; căcî
mână furioşii. Şi loramu dise: înhămaţi;
şi înhămară la carulu seu, şi r eşi loramu,
regele luî Israelii,' şi Ahazia, regele luî Iuda,
fie-care in carulu seu, şi se duseră spre in
timpinarea lui lehu, şi-lu aflară la ţerâna
luî Nabotu, Ezreelenulu.
Şi cumu vedu loramu pre lehu, dise:
Pace, lehu ? Eru elu respunse : Cumii pace,
cândii aşa multe sunt desfreuările mumei tale
lezabela, şi fermecătoriele eî? Şi se îutorse
lorainu ca să fugă, dicendu luî Ahazia: Veudare, Ahazia! Şi apucâudii lehu aiculii &;w,
lovi pre loramu intre braţele sale ; şi săgeta
trecu prin anima luî. Şi elu cădu in ca
rulu seu. Atuncea dise lehu cătră Bidkarii,
căpitenia sa: Iea-/w, ?t-lu aruncă m ţerâna
luî Nabotu, Ezreelenulu ; căcî adă-ţî aminte,
că atuucea, cândii eu si tu mergeamu îm
preună călări in urma luî Ahabii, părintele
seu, ' lehova 'Iu impovorâ pre elu cu sar
cina acesta: Da, amii vedutii erî sângele
luî Nabotu şi sângele fiiioru seî, dice le
hova ; şi-ţî ' voiii resplăti in ogorulii acesta,
dice lehova. Şi acumu redică-/<Z, si aruncă-lii in ogorulii acesta, dupre cuventulu luî
lehova.
11.
; Dent. 32. 86.
k 1 Hop. U. 10. m 1 Reg. 21.2.1
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CAP. 9, 10.
27

Eru Ahazia, regele luî Iuda, cumu vădu
acexta, fugi pe calea casei din grădină. Si-lu
urmări lehu, şi dise: Loviţi şi pre acesta
iu carulu seu., la suişulu Gurii, aprope de
Ibleamu. Şi elu fugi la " Meghiddo, şi muri
28 acolo. Şi-lii duseră servii şei in carii la
Ierusalimu, şi-lu îrnmormentară iu mormentulu seu cu părinţii şei, in cetatea luî Davidu.
29 Şi incepu a domni Ahazia preste Iuda in
amilii alii unu-spre-decelea alu luî loramii,
fiîulu luî Aliabii.
30
Şi veni lehu in Ezreelu ; şi audindu lezabelu, * 'şî unse sprincenele sale, şi-şî împo
dobi capulu seu, şi se uita prin ferestră.
31 Şi pe-cându lehu intra pe portă, ea dise :
x Fosfa norocita Zimri, celu ce a ucişii
32 pre domnulu seu V Şi elu rădicându-şî faţa
sa spre ferestră, dise : Cine este cu mine V
Cine? Şi se uitară diîoî, trei diregetorî că33 tră d'însulu. Şi elu dise: Aruncaţ'o joşii.
Şi o aruncară joşii, şi se stropiră de sân. gele eî zidulu şi caii; şi aii călcat'o pre ea
34 cu picwrele. Şi după ce elu a intraţii, a
mâncaţii, şi a beutu, dise: Duceţi-vă de
vedeţi acuma pre blăstemata aceea, şi o îm3.r> mormentaţî: căci este »fetă de rege. Deci se
duseră, ca să o îmmormenteze ; dară nu aflară din ea decâtîi cranîulîi, picîorele şi
36 palmele mâneloru. Şi întorceudu-se, 'i spu
seră acesta. Şi elu dise: Acesta este cu
ventulu luî lehova, ce-lu dise prin servulu
seu Ilie, Tişbitulîi, ţlicendu : ' In ogorulu din
Kzreelii voru mânca cânii carnea lezabeleî,
37 Şi cadavralu lezabeleî va fi • ca gunoîulu pe
iată câmpului in ogorulu din Ezreelu, aţa
că nici se va pute dice : Acesta este lezabelu.
10 Ol Ahabii avea şepte-decî de fii in Sa^ măria. Şi scrise lehu epistole, şi le trăniese la Samaria cătră mai marii din Ezre
elu, cătră cei bătrâni şi cătră crescătorii
2 fiiloru lui Ahabu, dicendu: Şi acumii, în
dată ce va sosi acesta epistolă la voi, fiinducâ aveţi pre fiii domnului vostru, care şi
3 caî şi o cetate întărită, şi arme, Vedeţi
care din fiii domnuluî vostru este mai bunu
şi mai vrednicii, şi-/w puneţi pe tronulu pă
rintelui şeii, şi ve luptaţi pentru casa dom4 nuluî vostru. Dară eî se spăîmentară forte,
şi diseră : Ecce, diioî regi nu putură sta
5 înaiutea luî, şi cumu vomii sta noi? Deci
mai marele casei şi mai marele cetăţii, şi
betrâniî, şi crescătorii fiilorii, trămeseră cătră
lehu, dicendu: Noi suntemu servii teî, şi
vomu face orî-ce ni vei dice; nu vomu puue
pre nimenea rege; fă re este bine in ochii teî.
6
Atuncea scrise el ii cătră eî o a cliioa
11 2 Cron. »2. 9.
t Ezec. 23. 40.
o: l Rej. 16. 9—
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y l Reg. 16 31.
z l Reg. 21.23.
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Capulu 10.
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epistolă, dicendu : De sunteţi aî meî, şi de as
cultaţi de vocea mea, apoi luaţi capetele
omeuiloru, ale fiiloru domnuluî vostru, şi
veniţi la mine, la Ezreelu, mâne la ora acesta. (Erii fiii regelui, şepte-decî de omeni,
erau cu mai marii cetătiî, cari-î cresceaii.)
Şi cumu sosi epistola la d'înşiî, eî luându pre 7
fiii regelui, ° tăîară^re cel şepte-decî de omeni,
şi puseră capetele lorii m paniere, şi le tră
meseră luî la Ezreelu. Şi veni unii trămesu, 8
şi-î spuse, dicendu: Aii adusu capetele fii
loru regelui. Şi elu dise; Faceţi-le duoe
grămădi la intrarea portei până demâneţă.
Şi demâneţă elii sosi, şi stându dise cătră totu 9
poporalii : Voi sunteţi drepţi: ecce, * eii amu
conjurata asupra domnuluî meii, şi l'amu
ucisu ; dară pre toţi aceştia cine î-a lovitu ?
Cunosceţî acumii, că nu va c cade pe părnentu 10
nimicii din cuventulu ce lehova a vorbita
asupra casei luî Ahabu; căci lehova a fă
cuţii câte le vorbi dprin servulu seu Ilie.
Şi aşa lehu ucise pre toţi câţi remăse- 11
seră din casa luî Ahabii in Ezreelu, şi
pre toţi ceî mari aî seî, şi pre amicii seî
şi pre preuţiî şei, de nu lăsa nici o rămăşiţă.
Şi sculându-se, pleca, şi veni la Sa- 12
măria. Şi pe drumii, jiindu in coliba unoru
păstori, «întâlni lehu pre fraţii luî Ahazia, 13
regele luî Iuda, şi dise: Cine sunteţi voi?
Şi eî diseră: Swntemu fraţii luî Ahazia, şi
ne pogorîmii, să salutămu pre fiii regelui
şi pre fiii reginei. Şi elu dise: Prindeţi-î 14
vii. Şi-I prinseră vii, şi-î junghiară aprope
de puţulu colibei păstoriloru: patru-decî şi
duoî de omeni; nu lăsară nici unulu d'intr'înşiL
Şi purcedendii de acolo, elu afla pre 15
•^lonadabu, fiîulu luî > Recabu, venindu spre
intimpinarea luî; şi-lu saluta, şi-î dise: Este
anima ta aşa de dreptă, precumu anima
mea este cu anima ta? Şi lonadabu respunse : Este. De este, * dă-mî mâna ta.
Şi-î dădu mâna sa; şi-lu sui in carulu seu.
Şi elu dise: Vino cu mine, şi vedî 'zelulu 16
meii pentru lehova. Şi-lu sui in carulu seu.
Şi veniudu la Samaria, •>' ucise pre toţi 17
ceî rămaşî din Ahabii in Samaria, până
ce-lu sterpi, dupre cuventulu *ce lehova dise
cătră Ilie.
Şi aduna lehu pre totu poporalii, şi li 18
dise : ' Ahabii a servită luî Baalii puţinii,
dară lehu 'î va servi mulţii. Şi acumii chiă- 19
maţi-mî pre toţi m profeţii luî Baalu, pre toţi
servii luî şi pre toţi preuţiî luî; să nu lipsescă
nimenea; căci amu aface unu mare sacrificiu
luî Baalii; orî-cine va lipsi, nu va trăi. Dară
r. Cap. 8. 2».
2 Cron. 22. 8.
/ Ier. 35. 6, etc.

g l Cron. 2. 55.
A Ezra 10. 19.
i l Reg. 19. 10.
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lehu făcu acAfa cu incelăcîune, spre a perele
20 pro servii luî Baalii. Şi lehu dise: Prochiâniaţî serbătore mare pentru Baalu. Şi
21 prochiâmară. Şi lehu trămese iu toţii Israelulii, şi veuiră toţi serviî luî Baalu, încâtii
uu remase uimenea, care să nu vină. Şi veuiră
in "casa luî liaalu, si se îniplu casa lui
22 Baalu de la unu capetii la cela-i-altu. Şi elu
dise cătră acela care era preste vestmentăriă: Scote vestminte pentru toţi serviî
23 luî Baalu; şi li scose vestminte. Şi lebu
şi louadabu, fiîulu lui Uecabu, intrară in
casa luî Baalu; şi elu dise cătră serviî luî
Baalu: (Jercetaţî, şi vedeţi să nu fie aicea
cu voi nimenea d'intre serviî lui lebova, ci
24 numai serviî luî Baalu. Şi după ce intrară,
ca să aducă sacrificii şi olocauste, lehu 'şi
puse afară optu-dcci bărbaţi, şi <,lise: De
va scăpa vre-uuulii din omenii, ce eîi amii
daţii in manele vostre, atuncea "Jie-care va
respunde cu vieţa sa pentru vieţa aceluia.
25
Şi cumu sfârşi de adusu olocaustu, dise
lehu cătră alergători şi cătră căpiteuii: In
traţi, loviţi-î: nimenea să nu scape; şi-î
loviră r.lergătoriî ;şi căpiteniele cu ascuţitulu săbiei, şi aruucară afară cadacrele lorii,
şi de acolo se duseră la cetatea casei lui
26 Baalii ; Şi seoseră p idoliî casei luî Baalu,
27 şi-î arseră. Şi sfărâmară idolulu lui Baalu,
şi derîmară casa luî Baalii, « şi o prefăcură
iutr'o casă de guuoiii până iu ^iiia de astă-dî.
28
Aşa sterpi lehu pre Baalu din Israelii.
2'J Totuşi lebu nu se depărta de pocatele luî
leroboamii, fiîulu lui Nebatu, cire a traşii
pre Israelu iu pccatii, ndecă de la r viţeii de
aurii, cei din Betii-Klii şi din Danii.
30
Şi lehova dise cătră lehu: Fiindii-că aî
făcuţii bine, lucrândii cele drepte in ochii
mei, şi »\ făcuţii casei luî Ahabu tote câte
erau in anima mea, • fiii tei până la a patra
generaţiune voru şcde pe tronulu lui Israelii.
31 Eru lehu n'a luat u aminte, să âmble cu
anima intregă iu legea luî lehova, Dumnedeulu luî Israelu; nu se depărta de 'pecatele luî leroboamu, care a traşii pre Israelu
in pecatii.
32
In dilele acele lehova incepu a rumpe
din Israelu: şi "Huzaclu 'i bătu in tote ho33 tarele luî Israelu: De la lordanu spre. resâritii toţii pămeutulu Galaaduluî, pre Gadiţî, pre Uubeuiţî, şi pre Mă năşiţi, de la
Arocru, ce este pe rîulu Aruonu, până la
"Gulaadu şi Basanu.
34
Şi celc-1-alte fapte ale luî leliu, şi tote
câte. le făcu, şi totă puterea luî, ore nu mntt
scrise in Cartea Cronicelom regilorii luî
n
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q
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Israelu? Şi adormi lehu cu părinţii şei; 35
şi-lu îmmormentară iu Samaria; şi iu loculu
şeii domni loabazii, fiîulu şeii. Şi timpulu, 30
câtu lehu domni preste Israelu iu Samaria,
fu duoe-decî şi optu de auî.
Unurparen Ataliei in Iuda ; sctifiarea luî loaşiî,
ţi ungerea sa de reţje.

TALIA, *muma luî Aha/ia, vedendu că
_ a muritii fiîulu eî, se scula, şi sterpi
tută sentinţa regesoă. Dară L-hoşeba, feta regeluî lehoramii, sora luî Ahaxia, luâudii pre
loaşii, fiîulu luî Ahaxia. 'Iii l'urâ din medîloculu fiiloru regelui, cari se omoriră, şi-/j?.
puse pre elii şi pre doica sa in cămara paturiloru, fi-lii ascuuse de Akilia, şi a?a nu fu
omorîtu. Şi elu fu ascunşii cu d'iusa in
casa lui lehova şese iiuî. Eru preste ţeră
douiui Atalia.
Şi c in anulu alu şeptelea lehoiada trămese, şi luându pre şutaşi! Carieniloru şi aî
alergătoriloru, 'î aduse la sine iu casa luî
lehova, făcu legănientu cu d'îuşii, 'î jura
in casa lui lehova, şi li aretâ pre tiîulii re
gelui; Şi li ordina, diceudii: Acesta e*/1:
lucrulu, ce aveţi a face : o treime din voi,
aed cari veţi ti dde septeniâuă, veţi pă/.i
casa regescă. Şi o treime va fi la porta
Surii, şi o treime la porta de d'inapoîa
alergătoriloru; fisa veţi pă/i tcmphilu, ca
să nu-lu atace. Şi duoe cete d'intre voi,
toţi aceia ce şî-aii fâcutu septemâua, voru
pâx.i casa lui lehova de lungă rege. Şi veţi
iucunjura pre rege do jurii imprejuru, fie
care cu armele sale in mâna sa; şi celu ce
va intra iu şirurile vdstre, să se omore; şi
veţî ti cu regele, câudu va eşi şi cându va
intra.
• Şi făcură sutaşiî tote câte li ordina Iehoiada, preutulu: Lua fie-care pre oineuiî
seî, atâtu ceî, ce intrau de septe'mână, câtu
şi ceî, ce eşiaii din septemâua, şi veniră la
Lehoiada, preutulu. Şi dădu preutulu sut'tşiloru laucele şi scuturile regelui Davidii,
cari erau iu casa luî lehova. Şi alergătorii,
tie-care cu armele sale in mâna sa, statură
imprejurulu regelui, de la laturea drc-plă
a templului până la cea stângă, aprope de
altariu şi de templu. Atuncea scose pre
fiîulu regelui, şi-î puse diadema, şi-t dădu
mărturia, şi-lu făcu rege, şi-lii unse ; şi
bătendii din palme, strigară: 'Trăesck re
gele ! » Şi audindii Atalia vocea alergătorilorii şi a poporului, veni şi ea cătră poporu la casa luî lehova. Şi ea vedu, şi
ecce, regele sta lungă ''stâlpii dupre datină,
c * Cr""- a3- >• l « " cv<>" 23- "•
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şi căpiteniele şi trîmbeţaşiî lungă rege; şi
totu poporulu ţereî se bucura şi sufla din
trîmbiţă. Şi Âtalia 'şî sfăscîa vestmintele
eî, şi striga: Vendare, vândare! Şi ordina
lehoiada, preutulu, sutaşiloru, căpitenieloru
preste oste, şi li dise: Scoteţ'o din şiruri;
şi cine o va urma, ucideţi-lu cu sabia. Căci
preutulu dise: Să nu o ucidă in lă-întrulu
casei lui lehova. Şi-î făcură locu, şi cându
sosi la calea, pe care mergii caii la casa
regelui, fu ucisă acolo.
*' Şi lehoiada făcu acesta legămentu intre
lehova şi rege şi poporu, că voru fi poporulu
lui lehova ; ' încă şi intre rege şi poporu.
Şi intra totu poporulu ţereî in *casa lui Baalu, şi o derîmâ; altarele luî şi idolii lui le
1 sfărâma cu totulu, şi pre Mătănii, preutulu
luî Baalu l'a omorîtu înaintea a^sroloriL Şi
• aşedâ preutulu custodii preste casa luî lehova. Şi lua pre sutaşiî Carien'loru şi aî
alergătoriloru şi totu poporulu ţereî, şi pogorîră pre rege din casa luî lehova, şi ve
niră la casa regelui pe calea portei alergătoriloru; şi elu şedu pe tronulu regiloru. Şi
se bucura toţii poporulu ţereî, şi se linisci
cetatea. firii pre Âtalia au omorît'o cu sabia
in casa regelui.
Domnia luî loaşu in Iuda.
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"De şepte ani era loaşu, cândii se făcu
rege.
fN anulu alu şeptelea alii luî lehu se făcu
rege " loaşu; şi loaşu domni patru-decî
de ani in lerusaliniu; şi numele mumei sale
era Ţibia din Beeru-Şeba. Şi făcu loaşu
drepte in ochii luî lehova, in tote dilele in
cari 'Iii învăţa lehoiada, preutulu. Totuşi
6 înălţimile nu se depărtară; poporulu sacri
fica şi tămăîa încă pe înălţimi.
Şi dise loaşu cătră preuţî: "Toţi banii
consacraţi, ce se aducu in casa luî lehova,
banii fie-căruîa ce trece prin numeratdre,
d baniî rescumperăreî fie-căruîa, pre care ' din
îndemnulu ânimeî fie-care 'î va aduce in
casa luî lehova, Să-î îee preuţiî la sine,
fie-care de la cuuoscutulu seu, şi să diregă
stricăciunile casei, unde s'aru afla stricăciune.
Dară in anulu alu duoe-decî şi treilea
alu regelui loaşu, •''preuţiî încă nu direseră
stricăciunile casei. » Deci regele loaşu chiămat'a pre lehoiada, preutulu, şi pre ceîl-alţi preuţî, şi h' dise: Pentru ce n'aţî diresu
stricăciunile casei? Şi acumii să nu 'mal
luaţi baniî de la cunoscuţii voştri, ci să-î
daţi pentru stricăciunile casei.

r

t Crbn. 23. 16. m ii Cron. 23. 18,
i Şam. S. 3.
etc.
Cap. 10. 28.
n 1! Cron. 24. 1.
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» Cron. 83. 17.
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323

Şi consimţiră preuţiî, să nu maî îee banî
de la poporu, şi să nu diregă stricăciunile
casei; Şi lehoiada, preutulu, lua* o ladă, şi
făcu o bortă la capaculu eî, şi o puse aprope de altaru, la drepta intrăreî in casa
luî lehova; şi preuţiî, ce pâzîau pragulu,
puneau in ea toţi baniî, ce se aduceau in
casa luî lehova.
Şi cândii vedeau, că erau mulţi banî in
ladă, se suia cancelarulu regelui, şi archiereulu, şi-î lega in saci, şi numeraft baniî ce
se aflau in casa luî lehova. Şi dădeau baniî
cei numeraţî in manele acelora, cari făceau
lucrulu, cari aveaii privighiarea asupra casei
luî lehova : şi ei 'î impărţiau teslarilorii şi
zidariloru, cari lucrau la casa luî lehova;
Şi petrariloru şi cîoplitoriloru de petre, şi
"•ne .umperare de lemne şi petre cioplite,
ca ^ diregă stricăciunile casei lui lehova,
şi nentru tote, câte trebuiau la diregerea
casei. Dară din baniî ce se aduceau in
casa luî lehova, ; nu se făcu pentru casa luî
lehova cupe de argintii, forfecî, tipsie, trîmbiţî, nici unu vasu de aurii, seu vasu de
argintii; Ci-î dădură lucrătorilorii, şi eî dirigeau cu eî casa 'uî lehova. Şi J nu cereau
socotelă de la omenii, in ale căruia mâni
se dădeau baniî, ca să-î impărţescă lucrătoriloru; căci eî lucrau cu credinţă. * Baniî
sacrificielorii pentru vină, şi banii sacrificieloru pentru păcate nu se aduceau in casa
luî lehova; 'aceştia eraii ai preuţiloru.
Atuncea se sui ""Hazaelu, regele Siriei, şi
se lupta asupra Gatului, şi-lu cuceri; şi-şî
" intorse Hazaelu faţa sa, ca să se sue asu
pra Ierusalimului. Şi °luâ loaşu, regele luî
Iuda, tote cele consacrate, câte le consacraseră losafatîi, lehoramu, şi Ahazia, pă
rinţii şei, regii luî Iuda, şi însăşi darurile
consacrate de elu, şi toţii aurulu, ce se
afla in tesaurele casei luî lehova şi ale
casei regeluî, şi le trămese luî Hazaelu, re
gele Siriei; şi acesta se retrase de la lerusalimu.
Şi cele-1-alte fapte ale luî loaşu, şi tote
câte le făcu, ore nu sunt scrise in Cartea Croniceloru regiloru luî Iuda? Dară sculânduse Aservii luî, făcură conjurare intre el, şi
uciseră pre loaşu in casa Millo, la pogorişulu
cătră Silla. Căci « lozacarii, fiîulu luî Şimeatu, şi lehozabadu, fiîulu lui Şomerii, ser
vii şei, 'Iu loviră pre elu, încâtii muri. Şi-lii
îmmormentară cu părinţii şei in cetatea luî
Davidii ; şi in loculu seu domni T Amazia, fi
îulu şeii.
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Domnia luî loahazu fi a lut loaşii in Israelii;
ri.iita lui lehoaşu la Eliseî; mtjrtea acestui
profeţii.

13 ŢN anulii alu diioe-decî şi treilea alu luî
J_ loaşu, fiîulu luî Aha/ia, regele luî Iuda,
incepu a domni loahazu, fiîulil luî lehu,
preste Israelu in Samaria, #i domni şepte'2 spre-dece anî. Şi fileu rele in ocliiî luî
lehova, şi urma pecatele luî leroboamu,
fiîulu luî Nebatii, care a traşii pre Israelu in
3 pecatu; nu se depărta de ele. Şi a se aprinse mânia luî lehova asupra luî Israelu,
şi-lii dădu in mâna luî 6 Hazaelu, regele Si
riei, şi in mâna luî Benhadadu, fiîulu luî Ha4 zaelu, in tote dilele lorii. Şi c se ruga loa
hazii luî lehova, şi-lii asculta pre elu lehova;
căci dvedu apesarea luî Isi'aelii; că regele
5 Siriei 'î apesa pre ei. (" Şi lehova dădu luî
Igraelu unu mântuitorii; şi eî scăpară de
supţii mâna Sirienilorii, şi locuiră fiiî luî 16 sraelii in corturile lorii, ca mai 'nainte. To
tuşi eî nu se depărtară de pecatele caseî luî
leroboamu, care a traşii pre Israelu in pe
catu; in ele âmblau eî, •''şi chipulu Astarteeî
7 sta încă in Samaria.) Căcî nu lăsase luî
loahazu din totu poporulu decâtu cincî-decî
călăreţî, ţlece care şi dece miî de pedestri;
căci regele Sirieî î-a perdutu, ?şî î-a făcuţii
ca pravulii călcaţii in aria.
8
Şi cele-1-alte fapte ale luî loahazu, şi
tote câte le făcu, şi puterea luî, ore nu sunt
scrise in Cartea Cronicelorii regiloru luî
9 Israelu? Şi adormi loahazu cu părinţii seî,
şi-lii îmmormentară in Samaria; şi in loculu
şeii domni loaşu, fiîulu şeii.
10
In anulii alii treî-decî şi şeptelea alu
luî loaşu, regele luî Iuda, incepu a domni
loaşu, fiîulu luî loahazu, preste Israelu in
11 Samaria, şi domni şese-spre-dece anî. Şi
făcu rele in ochii luî lehova; nu se de
părta de tote pecatele luî leroboainii, fiîulu
luî Nebatii, care a traşii pre Israelu in pe12 catii; in ele âmblâ. * Şi cele-1-alte fapte
ale luî loaşii, şi 'tote câte le făcu, şi •'puterea
lui, cumu se lupta cu Amazia, regele luî
Iuda, ore nu sunt scrise in Cartea Croni13 celoru regiloru luî Iuda? Şi loaşu adormi
cu părinţii seî; şi pe tronulu seu şedu le
roboamu; şi se immormentâ loaşu in Sa14 măria cu regii luî Israelu.
Şi Eliseî se 'nbolnăvi de o boia, de
care muri; şi se pogorî cătră elu loaşu,
regele luî Israelu, şi plânse pe faţa luî, şi
dise : Părinte, părinte, * carulu luî Israelu şi
15 călărimea luî! Şi Eliseî dise cătră elu: le
unu arcu şi săgeţi; şi elu lua unu arcii şi
Capulâ 18.
a Jndc. 2. U.
b Cap. 8. 12.
« Pi. 78. 34.

| d Eaod. 3. 7.
Cap. U. 26.
e Vedi vers 25.
& cap. 14. 25,
87.

/ 1 Reg. 1(1. .13.
q AmoB 1. 3.
A Cap. U. 15.
> Vedîver«U.&

Ki.
j Cap. 14.9, etc.
2Cron. 25. 17,
etc.

săgeţi. Şi elu dise cătră regele luî Israelu:
Pune mâna ta pe arcu; şi puse mâna sa;
şi Eliseî puse manele sale pe manele regeluî; Şi dise: Deschide ferestra despre
resăritii. Şi o deschise. Şi Eliseî dise: Săgeteză; şi săgeta. Şi dise: Acesta e săgeta mentuireî lui lehova, şi săgeta mentuireî de la Si
rieni : că vei bate pre Sirieni la ' Afekii, până
'î vei nimici. Şi mal dise: Ie săgeţi; şi le-&
luaţii; şi dise cătră regele luî Israelu: Lovesce
in pămentu; şi lovi de trei ori, şi se opri.
Şi se mânia asupra luî omulu luî Dumnedeii,
şi dise: Trebuia să fii loviţii de cinci seu
şese ori; atunci aî fi bătutu pre Sirieni până
la nimicire ; m dară acumii numai de trei ori
vei bate pre Sirieni.
Şi muri Eliseî, şi-lii îmmormentară. .Şi
la începutulii anului cete de Moabiţî năvă
liră in ţeră. Şi s'a întâmplaţii pre-cându
cari-ca îmmormentau pre uuu omii, ecce,
aii vedutîi o cetă; şi aruncară pre omii in
mormentulii luî Eliseî; si cumii ajunse omulu,
şi se atinse de osele lui Eliseî, a înviatu,
şi a staţii pe picîorele sale.
Şi " Hazaelu, regele Siriei, a apesatii pre
Israelu in tote dilele luî loahazu. ° Şi luî
lehova se făcu milă, şi se îndura de eî, şi
f căuta spre eî, 7 pentru legărncntulu şeii cu
Abraamu, Isaacii şi lacobu; şi nu voi să-î
sterpescă pre eî, şi nu-î arunca de la faţa
sa, până acumii. Şi Hazaelu, regele Sirieî,
muri, şi in loculu şeii domni Benhadadu,
fiîulu şeii. Şi loaşii, fiiulu luî loahazu, lua
eră-şî din mâna luî Benhadadu, fiiulu luî
Hazaelu, cetăţile, ce Hazaelu le luase cu
resbelu din mâna luî loahazu, părintele seu.
loaşu de rtreî ori 'Iu bătu, şi lua înapoi ce
tăţile luî Israelu.
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Domnia lui Amazia in Iuda; resbelulU reînnoiţii
intre cele diio? regate.

IN anulii " alii duoilea alii luî loaşu, fiîulu 14
luî loahazu, regele luî Israelu, se făcu
i ege b Amazia, fiîulu luî loaşu, regele luî
luda. De diioe-deci şi cinci de anî era 2
elu, cândii se făcu rege, şi domni diioe-decî
şi noue de anî în lerusalimii. Şi numele
mumei luî era loadanu din lerusalimii. Şi 3
făcu drepte în ochii luî lehova, dară nu
ca Davidii, părintele şeii; a făcuţii cele ce
făcu loaşii, părintele şeii. e Totuşi înălţimile 4
nu se depărtară; poporulu sacrifica şi tămăîa încă pe înălţimi. Şi cumu se întări 5
regatulii in mâna lui, ucise elii pre servii
seî, d cari uciseseră pre regele, părintele şeii.
Dară pre fiii ucigaşilorii nu-î ucise; dupre 6
k
l
m
n
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CAP. U, 15.
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cumii scrisu este in cartea legeî luî Moisi,
prin care iehova ordina, dicendu: e Părinţii
să nu se omore pentru fii, nici fiii să nu
sa omore pentru părinţi, ci fie-care să se
omore pentru păcatulu seu. •''Elii bătu din
Edomu dece miî in » Valea Săreî, şi lua Sela
cu resbelii, * şi chiămâ numele eî lokteelii
(supiisu de Dumnezeu) până in diua de astă-dî.
' Muncea trâmese Amazia solî cătră loaşu,
fiîulu luî loahazu, fiîulu luî lehu, regele
luî Israelii, dicendu: Vino, să ne privimu
in faţă. Şi loaşu, regele luî Israelii, trămese cătră Amazia, regele luî Iuda, di
cendii : J Spinulu din Libanii a trâmesu cătră
* cedrulu din Libanii, dicendu : Dă pre feta
ta de femeă fiiuluî meu; dară o feră din
Libanii trecu, şi călca spinulu. Pre Edomu
in adeverii l'aî bătuţii, şi * anima ta s'a înăl
ţaţii; mulţumesce-te de mărirea ta, şi ră
mâi in casa ta; pentru-ce sternescî unii
rău, de care vei cade, tu şi Iuda cu tine?
Dară Amazia nu asculta. Decî loaşu, re
gele luî Israelu, se sui, şi se priviră in faţă,
elu şi Amazia, i-egele luî Iuda, in mBetuŞemeşulu luî Iuda. Şi Iuda fu bătuţii de
cătră Israelu; şi a fugiţii fie-care la cortulii şeii. Şi loaşu, regele luî Israelu, prinse
pre Amazia, regele luî Iuda, fiîulu luî loaşu,
fiîulu luî Ahazia, in Betu-Şemeşu; şi venindă la lerusalimii a sfârĂmatu zidulu Ie
rusalimului, de la " porta luî Efraimîi până la
" porta colţului, patru sute de coţi. Şi luânclu
totu p aurulîi şi argintulu şi tote vasele, ce
se aflau in casa luî Iehova şi in tesaurele ca
sei regelui, şi ostatici, se întorse in Samaria.
'Şi cele-1-alte fapte ale luî loaşu, câte
le făcu, şi puterea lui, şi cumu se lupta
cu Amazia, regele luî Iuda, ore nu sîint
scrise in C;irtea Croniceloru regilorii luî
Israelu? Şi loaşu adormi cu părinţii şei,
şi se îmmormentâ in Samaria cu regii luî
Israelu; şi in loculii şeii domni Ieroboamii,
fiîulu şeii.
T Şi Amazia, tihilii luî loaşu, regele luî
Iuda, u trăiţii după mortea lui loaşu, fiîulu
luî loahazu, regele lui Israelu, cincî-spredece anî. Şi cele-1-alte fapte ale luî Amazia aii nu sunt scrise iu Cartea Cronicelorii regilorii luî Iuda V Şi " conjurară asupră-î unii cu alţii in lerusalimii, şi elu
fugi la 'Lachişu; dară trămeseră pe urma
luî la Lachişu, şi-lii omorîră acolo. Şi l'att
adusu pe cai, şi se îmmormentâ cu părinţii
şei in lerusalimii, in cetatea luî Davidii.
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Şi totu poporulu luî Iuda lua pre " A- 21
zaria, celu de şese-spre-dece anî, şi-lii făcu
rege in loculii părintelui şeii Amazia. Elu 22
zidi "Elatulu, şi-lii aduse înapoi luî Iuda,
după ce regele a adormiţii cu părinţii seî.
Domnia IM Ieroboamu II in Israelii.

In anulu alii cincî-spre-decelea alu luî
Amazia, fiîulu luî loaşu, regele luî Iuda,
incepu a domni in Samaria Ieroboamu, fiîulu
luî loaşu, regele luî Israelu, fi domni patrudecî şi unulii de anî. Şi a făcuţii rele in
ochii lui Iehova; nu se depărta de la tote
păcatele luî Ieroboamu, fiîulu luî Nebatii,
care a traşii pre Israelu in pecatu. Elii a
luaţii îndereptu hotarulii luî Israelu, de la
x intrarea Hamatu până la y marea din şesii,
dupre cuventulii ce Iehova, Dumnedeulu luî
Israelu, a vorbiţii prin servulii seu "lona,
fiîulu luî Amitaî, profetulu, de la ° GatiiHeferu. Că Iehova * vedu strîmtorarea luî Israelu cea amară forte, căci c nu era nici în
chişii, nici liberii, şi nici era cine să mentue
pre Israelu. d Si Iehova nu disese, că va
şterge de suptu ceriii numele luî Israelu;
dară 'Iu mentui prin mâna luî Ieroboamu,
fiîulu luî loaşu.
Şi cele-1-alte fapte ale lui Ieroboamu,
şi tote câte le fâcu, şi puterea luî, şi cumii
s'a luptatii, şi cumii a recăpătaţii Damasculii,
şi «Hamatulu luî Iuda, pentru Israelii, ore
nu sunt scrise in Cartea Croniceloru regi
lorii luî Iuda? Şi Ieroboamu adormi cu
părinţii seî, cu regii luî Israelu; şi in loculii
şeii domni s Zacaria, fiîulu seu.
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Domnia lui Azaria in Iuda.

JN anulii alu duoă-decî şi şeptelea alu luî
Ieroboamu, regele luî Israelu, ° incepu a
domni * Azaria, fiîulu luî Amazia, regele ^luî
Iuda. De şese-spre-dece anî era elu, cându
se făcu rege, şi elii domni cincî-decî şi
diioî de anî in lerusalimii. Şi numele mu
mei sale era lecolia din lerusalimii. Şi
făcu drepte in ochii luî Iehova, in tocmai
cumii făcuse Amazia, părintele seu. "Totuşi
înălţimile nu se depărtară; poporulu sacri
fica şi tămăîa încă pe înălţimi.
Şi Iehova d lovi pre rege, şi elii fu leprosii până in diua morţii sale, şi « locuia
iutr'o casă deosebită. Şi asupra palatului
era lotamu, fiîulu regelui, jndecându poporulii ţereî.
Şi cele-1-alte fapte ale luî Azaria, şi tote
x Num. ÎS. 21.
& 31. S.
ij Dent. 3. 17.
z Jnua 1. 1.
Mat. 12.39,40.
o Iot. 19. 13.
b Cap. 13. 4.

c Deul. 32. 3(i.
d Cap. 13. 5.
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câte le făcu, ore nu sunt scrise in Cartea
7 Croniceloru regilorii lui Iuda? Şi Azaria
adormi cu părinţii şei, •''şi-lu îmmormentară
cu părinţii şei iu cetatea lui Davidu; şi
iu loculu seu a domniţii lotamu, fiîulu seu.
Domnia lui Zacaria, a lui Şallumit, a lui Me
nahemu, a luî Pecahia şi a luî Pecaltu in
Israelu; năvălirile Asirieniloru.

S

In anulu alii treî-decî si optulea alii luî
\ •• ia, regele luî Iuda, incepu a domni iu
.• i iria preste Israelu Zacaria, fiîulu luî
9 l • joamu, ţi domni şese luni. Şi făcu rele
iu ochii luî lehova, precurmi făcuseră pă
rinţii luî; nu se depărta de la pecatele luî
Ieroboamu, fiiulu lui Nebatu, care a traşii pre
10 Israelu in pecatu. Şi in contra luî con
jura Şalluinu, fiiulu luî labeşu, "şi-lii lovi in
faţa poporului, 'Iii omorî, şi domni in lo
culu seu.
11
Şi cele-1-alte fapte ale lui Zacaria, ecce,
sunt scrise in Cartea Croniceloru regilorii
12 luî Israelu. Acesta cale *cuventulu luî le
hova, ce-lu spuse luî lehu, dicendu: Fiiî
tei vorii şede pe tronulu luî Israelu până
a patra generaţiune. Şi se făcu aşa.
13
Şalluniu, fiîulu luî labeşu, se făcu rege
in anulii alii treî-decî şi noulea alii luî
• Uzia, regele luî Iuda, şi elu domni o lună
1 4 de dile in Samaria. Căci Menahemu, fiîulu
luî Gadi, se sui de laJ'Tirţa, şi veni la Sa
maria, şi lovi pre Şallumu, fiîulu luî la
beşu, in Samaria, şi-lu ucise, şi domni in
loculu şeii.
15
Şi cele-1-alte fapte ale lui Şallumu, şi
conjurarea ce făcu, ecce, sunt scrise in
Cartea Croniceloru regilorii luî Israelu.
16
Atuncea Menahemu bătu * Tifsahulu şi
pre toţi cei d'intr'însulii, şi hotarele luî de
cătră Tirţa; căci nu-î deschise porfele; pen
tru acesta '/w bătu ; si pre tote ' femeele ingrecate d'intr'însulii le-a spintecaţii.
17
In auulu alii treî-decî şi noulea alu luî
Azaria, regele luî Iuda, incepu a domni
Menahemu, fiîulu luî Gadi, preste Israelu,
18 ţi domni dece ani in Samaria. Şi făcu rele
in ochii luî lehova; nu se depărta in tote
dilelc luî de la pecatele luî Ieroboamu,
fiiulii luî Nebatu, care a traşii pre Israclii
19 in pecatu. Atunci a veniţii "Pulii, regele
Asirieî, asupra ţereî; şi Menahemu dădu
lui Pulii o mie talente de argintii, ca să
fie cu sine mâna lui, ca să "întărescă regatulu
20 in mâna sa. Şi Menahemu scose argintulii
din Israelu, de la toţi cei puternici in avere,
câte cincî-decî de sicii de argintă de la
fie-care, spre a le da regelui Asirieî. Şi
r L'Cinii.-jii. j:t.
g Amo8 7. 9.
"k Oap. 10. 30.

i Mat. 1. 8, a. l k l Reg. 4. M.
Isa. 9. 1.
& Vers 1.
l Cap. 8. l?.
Oaea 8. 9.
j l Reg. U. 17. m l Cron. fi. K. j n Cap. 14. 5.

regele Asirieî se întorse, şi n'a staţii acolo
in ţeră.
Şi cele-1-alte fapte ale lui Meuahemii,
şi tote câte le făcu, ore nu sunt scrise in
Cartea Croniceloru regilorii luî Israelu? Şi
Menahemu adormi cu părinţii şei ; şi iu lo
culu seu domni Pekahia, fiiulu seu.
In anulu alu cincî-decelea alii luî A/.aria, regele lui Iuda, incepu a domni Pe
kahia, fiîulu luî Menahemu, preste Israelu
in Samaria, fi domni diioî am. "Şi făcu rele
in ochii luî lehova; nu se depărta de la
pecatele luî Ieroboamu, fiîulu luî Nebatu,
care a traşii pre Israelu iu pecatu. Şi
conjura asupră-î Pekahii, fiîulu luî Remalia,
căpiteuia sa, şi l'a loviţii in Samaria, iu
palatulu casei rcgescî, impreună cu Argobu
şi Arie, avendii cu sine şi cincî-decî de
bărbaţi d'intre Galaadiţî; 'Iu ucise, şi domni
in loculu seu.
Si cele-1-alte fapte ale luî Pekahia, şi
tote câte le făcu, ecce, sunt scrise in Car
tea Croniceloru regiloru luî Israelu.
In anulii alii ciucî-decî şi diioilea alii
luî Azaria, regele luî Iuda, incepu a domni
0 Pekahii, fiîulu luî Remalia, preste Israelu
in Samaria, si domni diioe-decî de ani. Şi
făcu rele in ochii luî lehova; nu se de
părta de la pecatele lui Ieroboamu, fiiulu
luî Nebatu, care a traşii pre Israelu in
pecatu.
In dilele luî Pekahii, regele lui Israelu,
p veni Tiglatu-Pileseru, regele Asirieî, şi lua
*Iionulii, şi Abelu-Betu-Maaca, şi lanoahulii,
şi Kedeşulii, şi Hazorulu, şi Galaadulii, şi
Galilea, toţii pămentulii luî Neftali, şi î-a
duşii pre eî prinşi in Asiria.
Şi Hoşea, fiîulu luî Ela, făcu coujurare
asupra luî Pekahu, fiîulu luî Remalia, 'Iu
lovi, 'Iii ucise, şi r domni in loculu şeii, in
anulii alu diioe-ţlecelea alii luî lotamu, fiîulu
luî Uzia.
Şi cele-1-alte fapte ale luî Pekahu, şi
tote câte le făcu, ecce, sunt scrise in Cartea
Croniceloru regiloru luî Israelu.
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Domnia Im lotamu, şi a Iul ÂhazH in Iuda.

In anulii alu diioilea alii luî Pekahu, fiîulu
luî Remalia, regele luî Israelu, incepu a
domni * lotarnii, fiiulu luî Uzia, regele luî
Iuda. De diioe-decî şi cinci de ani era elu.
cândii se făcu rege, şi elii domni şese-spredece ani in lerusalimu. Şi numele mumei
sale era Ieruşa, feta luî Ţadoku. Şi elii
făcu drepte in ochii luî lehova ; făcu ' tote
câte le făcuse Uzia, părintele seu. " Totuşi
înălţimile nu se depărtară; poporulu sacnl o Isa. 7. 1.
p l Oron. ă. 26.
ba. 9. 1.

•l l Reg. 15. 20.
r Cap. 17. 1.
Osea 10. 3, 7,

15.
• t Oroa. 27. 1.

t Ver> 8.
u Vers 4.

32
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CAP. 15, 16, 17.
fica şi tămăîa încă pe înălţimi. " Acesta zidi
porta cea mai înaltă a casei luî lehova.
36
Si cele-1-alty fapte ale luî lotamu, şi
tote câte le făt u, ore nu sunt scrise in Car
tea Cronicelorii regiloru luî Iuda?
37
In dilele acole începu lehova a trămete
asupra luî Iuda pre * Rezinu, regele Siriei,
3W şi pre '' l'ckiiliii, tiîulii luî Remalia. Şi lo
tamu adormi cu părinţii seî, şi se îmmorinentâ cu părinţii seî in cetatea lui Davidii,
părintele şeii. Si in loculii şeii domni Ahazii, fiîulu şeii.
10 1-^ auulu alîi şepte-spre-^lecelea alii luî PeI kaliii, fiiulu lui Kcmalia, incepu a domni
"Ahazii, fiiulu luî lotamu, rcg"lo, lui luda.
2 De duoe-decî de ani era Ahu/u c. udii se
făcu rege, şi elii domni şesr-sprc-dece auî
in lerusalimu; dară uu făcu drepte in ochii
luî lehova, Dumncdculu şeii, ca Davidii,
3 părintele şeii; Ci âmblâ iu calea regiloru
luî Israelu, * trecu chîara pre fiîulu şeii prin
focii, dupre c urîduuile poporelorii, precari
lehova le alungase de la facă fiilorii luî
4 Israelu, Si sacrifica şi tămâia pe înălţimi
şi dpe colini şi supţii totu arborele verde.
5
'- Atuncca se suiră asupra Ierusalimului
cu resbelii Ilezinii, regele Siriei, şi Pekahu,
fiîulii luî Remalia, regele luî Israelu: şi
împresurară pre Ahazu ; dară nu putură
6 să-ltî iuvingă. Iu tiiupulu acela Rezinu,
regele Siriei, •'recăpetâ Elatulii pentru Siria,
şi alunga pro Iudeii din Elatu; şi veniudu
Sirienii la Klatii, loruiră acolo până in diiîa
1 de astă-dî. Şi Ahazu trămese soli ?la Tiglatu-Pileseru, regele Asirieî, dicendu: Eu
ftvnt servulu teu şi liiulii teii: sui-te, şi me
scapă din mâna regelui Siriei şi din mâna
regelui luî Israelu, cari s'aîi sculaţi! asu8 pră-mî. Şi 7>luâ Ahazu argin tulii şi auriilîi,
ce se afla iu casa luî lehova şi iu tesaurele casei regelui, şi ic trămesr 'larii regelui
9 Asirieî. Şi-lu asculta pre elii regele Asi
rieî, şi se sui regele Asirieî in contra Da
mascului, 'şi-lii lua, şi strămuta pr; poporu
ia Kiru, şi pre Rezinu 'Iu ucise.
10
Şi se duse regele Ahazii la Damascii
spre iiitinipinarea lui Tiglatu-l'ilcserii, re
gele Asirieî, şi vedu altarulu din Damascii. '
Şt trumese regele Ahazii lui Uria, preutulii,
desemuulu altarului, ?i forma luî dupre făp- |
1 1 tura lui întregă. Si Uria, preutulu, zidi i
altarulii iu totulii, cuiuu trămescse regele
Aha/u din Damascii. Aşa VM fîîcu Uria, [
preutulu, până ce veni regele Ahazu din
12 Damascii. Si câudu regele veni din Dav 3 Cran. 2 7. 3,
Caputu Iti.
etc.
x Cap. 16. 5.
a î C'ron. 28. 1,
Iu. 7. 1.
Mn
y V»r« »7.
b Lev. 18. 21.
2 Crou. 28. 3.

Ps.lOu.37,38.
e Dent. 18. .11.
,1 Ueiit. 12. a.
1 Rog. M. 23.
e Ia*. 7. 1, 4,
etc.

/ Cap. U. îi.
g Cap. 15. 89.
A Cap. IU. 18.
Voi,li i Cron.
28. 21.
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mascu, regele vedu altarulu; şi > se apropia
regele de altaru, şi aduse pe elii olocaiiste.
Şi tăcu să fumege olocauatulu seu şi darulii şeii de pane, şi versâ libaţiunea sa,
şi stropi altarulu cu sângele sacriticieloru
sale de bucuria. Ş; strămuta k altarulu de
aramă, celîi de d'inaintea lui lehova, din
facă casei, d'intre jiltr--''u seu şi casa luî
Iehov;i, şi-lii puse de laturea de cătră modănopte a acestui altaru. Şi ordina regele
Aha/ii luî Uria, preutulu, dicendu: Să faci
să fumege pe altarulii celii mare 'olocaustulii
de demâueţă, şi darulii de pane celii de
seră, şi olocaustulii regelui şi darulii şeii
de pane, împreună cu olocaustu'.ă întregului
poporiî al ii toreî, şi cu, darulii seu de pane
şi libatiuuea sa; şi să stroposcî presto elii
toţii sângele olocaustuluî şi toţii sângele
celoru-l-al,te sacrificii'; erii altarulii celii de
aramă să fie mie pentru a întreba pre
Dumnezeii. Şi făcu Uria, preutulu, iu totulii cumu ordina regele Ahazii. m Şi tăîâ
regele Aha/.îi n priva/ele de la pedestalî, şi
depărta de pe ele spălătorea, şi coborî
"marea de pe boii de aramă cei de desuptulu
ei, şi o puse pe unii aşternuţii de petră.
Şi cărăruşa cea acoperită pentru sabbatu,
care se zidise in templu, şi intrarea regeluî
cea de afară, le depărta din CM sa lui le
hova, pentru a măc/uli pre regele Asirieî.
Şi celo-1-alte fapte ale luî Ahazu, câte le
făcu, ore nu svnt scrise in Cartea Crouiceloru regiloru luî Iuda? Şi adormi Ahazii
cu părinţii seî, şi f se îminorrnentâ cu pă
rinţii seî in cetatea luî Davidii; şi iu loculii
seu domni Hezekia, fiîulu şeii.
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Domnia luî Hoşca in Israelu; cucerirea ţerei de
cătră Asiriem suplii Salmaneseru ; strămutarea
poporului.

IN alu duoî-spre-decelea auu aii! luî Ahazu,
regele luî Iuda, începu a domni " Hoşea,
fiîulu luî Ela, in Samaria prestre Israelu,
ţi domni noiie anî. Şi elii făcu rele iu ochiî
lui lehova, dară nu ca regii luî Israelu,
cari fuscră înainte de elîi. Şi b Salmaneseru,
regele Asirieî, se sui contra luî; şi Iloşea i
se supuse, şi-i dădu tributu.
Dară regele Asirieî descoperi coujurare
in Iloşea, că elii trăiucsese soli cătră So, re
gele Egiptului, şi nu dădu tributulii regelui
Asirieî, ca iu fie-care anii; deci 'Iii încateiiâ intr'o îuchisore regele Asirieî, şi-lii
incluse. Atuncca se sui c regele Asirieî prin
totă ţera, şi sosindu la Samaria, o împre
sura trei auî. Erudiţi anulîi alu noulea alîi
j 2 l ron. iţi. 16, m 2 Cron. 28. 21.
n 1 Rog. 7, 27,
19.
k 2 Cron. 4. 1.
28.
l Kaoil. 29. 30, u l Reg. 7. 23,
40, 41.
25.

p 2 Cron 28. 27.
Caimlii 17.
a Cap. 15. 30.
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d Cap. 18. 10,
11
Osoa 13. 16.
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lui Hoşea, regele Aairiei lua Samaria, -si
• strămuta pre Israelu in Asiria, f şi-î aşedâ
la Halahu şi la Haborii, lungă rîulii Gozanu, şi in cetăţile Medilorii.
Şi acestea se întâmplară, pentru că fiii
lui Israelu pecătuiră in contra lui lehova,
Dumnedeulii lorii, care-î scosese din pămentulii Egiptului, de supţii mâna lui Faraonii,
regele Egiptului, şi ei se închinară altorii
deî ; Şi s âmblară in aşedămintele poporeloru, pre cari le alungase lehova de d'inaintea fiiloru lui Israelu, şi in cele pre cari
le făcură regii lui Israelu. Şi fiii lui Israelii făcură in ascunsă fapte, cari nu erau
drepte, in contra lui lehova, Dumnedeulii
lorii, şi şî-aii zidiţii înălţimi in tote cetă
ţile lorii, * de la tumulii custodiloru până la
cetatea cea întărită. 'Şi şî-aii rădicaţii stâlpi
şi i Astartee * pe totă colina şi supţii toţii
arborele verde. Şi acolo tămăîară pe tote
înălţimile, ca şi poporele, pre cari lehova
le alungase de d'iuinatea lorii ; şi făcu rele,
mâniândii pre lehova. Şi serviră idoliloru,
'pentru cari lehova li ţlise: "'Să nu faceţi
fapta acesta.
Totuşi lehova desceptâ pre Israelu şi pre
Iuda prin toţi profeţii şi toţi "vădetoriî, dicendu : ° Intorceţi-ve de la căile vostre cele
rele, şi păziţi ordinele mele ţi legile mele,
dupre toţii cuprinstdu legeî ce amii ordinatu părinţiloru voştri, şi pre care amii trămis'o vouî prin servii mei, profeţii. Dară
ei' nu ascultară, ci p întăriră cerbicea lorii,
ca cerbicea părinţiloru lorii, cari nu credură in lehova, Dumnedeulii lorii. Şi despreţuiră legile lui şi ' legămentulu şeii, pre
care-lu încheiase cu părinţii lorii, şi mărturiele lui, pre cari le dăduse lorii ; si urmară
după T deşertăciune, şi • se făcură deşerţi, şi
merseră după poporele din jurulii lorii, de
spre cari lehova li ordinase să ' nu facă ca
ele. Şi părăsiră tote ordinele lui lehova,
Dumnedeulu lorii, " şi-şî făcură lorii chipuri
versate, cei diioî viţei, " şi făcură o Astarteă, şi
se închinară la totă oştirea ceriului, x şi serviră
luîBaalii. »Şi-?î trecură pre fiii lorii şi pre
fiicele lorii prin focii, şi * se dădură la vrăji şi
la descântece, şi ° se veudură pre sine, ca să
facă rele in ochii lui lehova, mâniându-lu.
Deci lehova se mânia forte asupra lui Israelu,
şi-lii depărta de la faga sa ; nu rămase * decâtu numai seminţia lui Iuda. Dară şi c Iuda
nu păzi ordinele lui lehova, Durnuedeulii

• Lev. 86. 32,
SS,
Deut. 88. :n:,
K4. k ii». K7,
28.
/ 1 Oon. 5. 86.
g Lev. 18. 3,
Deut. 18. 9.
Cap. 16. 3.

h Cap. 18. 8.
Lev. 26. 1. | q Deut. «9. 25.
i 1 l!.-.. 14. 23.
Dout. 5. 7, 8. r Dont. 32. 21.
Isn. 57. 5.
w Deut. 4. 19.
1 Roit. IC. 13.
j Eaod. 34. 13. n 1 Şam. 9. 9.
1 Cor. 8. 4.
Dnut. 16. 21. u Ier. 18. 11. & 3 P«. 115. 8.
Mic. 5. 14.
25. 5. & 35.
Rom. 1. 21.
'. Deut. 13. 8.
15.
t Deilt. 12. 80,
Cap. 16. 4.
p Deut. 31. 27.
31.
< Eiod. 20. ii, 4.
Prov. 29. 1.

şeii, ci âmblâ dupre deprinderile făcute de
Israelu.
Şi lehova lepăda pre totă seminţia lui
Israelu, şi-î umili, şi-î rfdădu in mâna co
lorii ce-î prădaţi, până ce-î arunca de la
faţa sa. Că Israelu es'a rupţii de la casa
lui Davidii, şi^făcu rege pre leroboamii,
nîulii lui Nebatii; şi leroboamii abătu pre
Israelu din calea lui lehova, şi-lii trase in
păcatii mare. Că fiii lui Israelu âmblarâ
in tote păcatele, pre cari leroboamii le făcu ;
nu se depărta de la ele; Până ce lehova
depărta pre Israelu de la fac,a sa, » cumii a
disii prin toţi servii şei, profeţii. * Aşa se stră
muta Israelu din pămentulii şeii in Asiria,
până in diua de astă-dî.
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Coloninareu pământului lui Israelil de popiire
idololatre.

'Şi aduse regele Asirieî omeni j din Babilonu, de la Cuta, de la * Ava, de la Harnatii, şi de la Sefarvaimii, şi-î aşedâ in
cetăţile Sainariei in loculu tiiloru lui Isra
elu, şi ei luară in stăpânire Samaria, şi locuiră iu cetăţile ei. Şi s'a întemplatu, la
începutulu locuireî lorii acolo, că nu se inchiiiară lui lehova; deci trămese lehova
leî între ei, cari-î sfâşcîaii. Şi ei spuseră
cătră regele Asirieî, dicendii: Poporele, pre
cari le -ai strămutată, şi le-al aşezaţii iu ce
tăţile Samarieî, nu cunoscu datina Dumnedeuhiî ţereî; pentru aceea elu trămese lei
pr'intre ei, şi eccă, 'î sf'ăşciă, tiindii-că nu cunoscii datina Dumnedeuluî ţereî. Şi regele
Asirieî ordina, dicendii : Duceţi acolo pre
unulu din preuţiî, ce aţi strărautatii de acolo, ca să mergă şi să locuescă acolo, şi
să-î înveţe pre ei de datina Dumnedeului
ţereî. Şi unulîi din preuţii, pre cari-i strămutaseră din Samaria, veni, şi locui in BetiiElu, şi-î invăţâ cumii să se închine lui le
hova.
Şi fie-care poporu 'şi făcu deî, şi-* puse
in casele înălţirnilorii, pre cari Samariteniî
le făcuseră, fie-care poporu in cetăţile, unde
locuia : Bărbaţii din ' Babilonii 'ţî făcură pre
Sucotii-Benotu, şi bărbaţii din Cutii 'ţi fă
cură pre Nergalu, şi bărbaţii din Hamatu V*
făcură pre Aşima, '"Şi Aveiî 'ţi făcură pre
Nibhazii şi Tartakii, şi Sefarveiî " arsoră pre
fiii lorii in focii lui Adramelecii şi lui Anamelecii, deiî Sefarveiloru. Aşa se închinară
lui lehova, ° şi-şî făcură iucă din mulţimea
n Bucii. 38.
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D 1 Rest. 14.
23. & 15.
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CAP. 17, 18.
lorii preuţî aî înălţimiloru, cari sacrificau
33 pentru ei in casele înălţimiloru. f Se inchinară luî lehova, si serviră şi deilorii lorii,
dupre datina poporelorii, de unde se stră
mutaseră.
34
Până iu diua de astâ-di iacii ei dupre
datinele de maî 'uainte; nu se iuchmă lui
lehova, şi nici nu facii dupre aşedăiuintele
lorii, şi dupre judecata lorii, şi nici dupre
legea şi ordinulu, pre care lehova l'a ordiuatii
h'ilorii luî lacobii, * pre care-lii numi Israelii ;
35 Cu cari lehova făcuse legănieutu, şi cărora a
ordinalii, dicendii : rSă nu ve închinaţi la alţi
deî, şi să nu *ve proşterneţî lorii, nici să li
36 serviţi lorii, nici să sacrificaţi lorii; Ci de
lehova, care v'a scoşii din păraentuhi Egip
tului cu putere mare şi cu ' braţii intinsu,
de " elu să ve temeţi, şi luî să ve inchinaţi,
37 şi luî să sacrificaţi. Şi aşedăuiintele, ju
decatele, legea şi ordiuulii, pre cari elu
le-a scrisii pentru voi, " să căutaţi a le face in
tote dilele; dară şi la alţi dei să nu ve inchinaţi.
38 Şi legămentulii, ce amu făcuţii cu voi, x să
nu-lii uitaţi, şi să nu ve închinaţi la alţi
39 dei; Ci luî lehovn, Dumnedenlii vostru, să
ve închinaţi; şi elii ve va scăpa din mâna
40 tuturoru ueamicilorii voştri. Dara n'au as
cultata, ci aii făcuţii dupre datiuele lorii de
maî 'nainte.
41
y Astii-felu poporele aceste se închinau luî
lehova, dară servîaîi şi chipurilorîi lorii cio
plite, şi fiii lorii şi fiii tiilorii lorii; precumii
făcură părinţii lorii, aşa făcu ei pâuă in
diiia de astă-di.
Domnia cea lună a luî Hezekia; năvălirea in
luda a lui Senaclteribu ; rugăciunea Zwt Hezekia,
ţi respunsultt şeii prin luata; oştea AsirieniIvrti perdutii.

2
3
4

5

l in anulii alu treilea alii lui Hoşea, fiîulii
luî Ela, regele luî Israelii, începu a
domni " Hezekia, fiîulii luî Analii, regele luî
luda. De diioe-(Jecî şi cinci de auî era elu,
cândii se făcu rege ; şi duoe-decî şi noue
de ani domni eliî in Ierusalimu. Şi numele
mumei luî e.ra b Ahi, feta luî Zacaria, Şi elii
făcu drepte in ochii lui lehova, in totulu
cumii făcu Davidu, părintele seu. <•' Elii înăl
ţimile le depărta, şi stâlpii 'î derimâ, şi Astarteele le tăia, şi sfărâma d şerpelo celii de aramă, pre care Moisi l'a foştii făcuţii ; căci
până iu dilele acele fiii luî Israelii 'î tămăiară;
şi-lu numi Nehuştanii (bucată de aramă).
Elu ' se incredu in lehova, Dumuedeulii lui
Israelii; 'şi nu mal fu după d'însulii ase
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menea lui intre toţi regii luî Iuda; şi nici
intre cei maî 'nainte de elii. Căci » se lipi
de lehova; nu se depărta de d'inapoîa luî,
ci păzi ordinele, ce lehova le ordina luî
Moisi. Şi lehova * era cu elu ; unde eşîa, elii
* prospera ; şi •>' se resculâ asupra regelui Asiriei, şi nu-î servi. k Elu bătu pre Filisteni
până la Gaza şi hotarele eî, l de la tumulii
custodilorii până la cetatea cea întărită.
Şi "' in alu patrulea anii alu regelui Hexekia, care era alii şeptelea anu alu luî
Hoşea, fiîulii lui Ela, regele luî Israelii,
Salmaneserii, regele Asiriei, se sui asupra
Sainarieî. fji o iinpresurâ. Şi după sfârşitulii a trei ani o lua; in alii şeselea anu
alu luî Hezekia, care este " alu noulea anii
alii luî Hoşea, regele lui Israelii, se lua
Samaria. " Şi regele Asirieî strămuta pre
Israelii in Asiria, şi-î aşedâ la pHalahii şi
la Haboru lungă fluviulii Gozanii, şi in ce
tăţile Mediloru. * Căci eî nu ascultară de
vocea lui lehova, Dumuedeulii lorii, ci călcară legămentulii şeii, tote câte li ordina
Moisi, servulu luî lehova, şi nu le ascultară,
nici le făcură.
Şi rin alii patru-spre-decelea anii alii luî
Hezekia, regele, se sui Senacheribii, regele
Asirieî, asupra tuturoru cetăţilorii întărite
ale luî Iuda, şi le lua. Şi trămese Hezekia,
regele lui Iuda, cătră regele Asirieî iu Lachisii, dicendii: Pecătuit'amii, retrage-te de
la mine ; ori ce-mî veî pune asupră-mî,
voiu purta. Şi puse regele Asirieî asupra
luî Hezekia, regele lui Iuda, trei sute ta
lente de argintu şi treî-decî talente de aurii.
Şi-î "dădu Hezekia toţii argintul"! aflaţii in
casa luî lehova şi in tesaurele case! re
gelui. In timpul»! acela Hezekia tăîâ de
pe uşele templului luî lehova şi de pe
uşîoriî au-mlii; cu care Hezekia, regele luî
Iuda, 'l acoperise, şi-lii dădu regelui Asiriei.
Şi trămese regele Asirieî din Lachişii
pre Tartan ii şi pre Rabsarisii şi pre Rabsake, asupra regelui Hezekia cu putere mare
la Ierusalimu. Şi eî se suiră, şi veniră la
Ierusalimu. Şi după ce s'aii suiţii, veniră şi
stiitură luugă apăductulii ezuluî de susii,
' care este in calea cea mare a ţerânei albitoruluî. Şi strigară cătră rege; şi eşiră la
eî Eliakimii, fiîulii lui Hilkifi, care era presto
casă, şi Şebna, secretarulu, şi loahii, fiîulii
luî Asafii, cancelarulu.
Şi disc cătră ei Rnbşake: Spuneţi, rogu-ve, luî Hezekia: Aşa dice regele celii
g Deut. 10. 20. )
Iţa. 33. 8.
1
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mare, regele Asirieî: "Care este încrederea,
20 pe care te incredî? Tu dieî (dară aceste
nu sunt decâtîi vorbe): Sfatulu şi puterea
siîn/ </c trebuinţă la resbelu ; dară in cine
'21 te încred!, de te-aî resculatu asupră-mî. '"Şi
acuiuii cuce, tu te încreţii in acelu toegii
de trestia frânta, in Egiptu, pe care, de
se va răţlăma cine-va, 'şî va inţppa mâna
sa, şi o va străpunge'; aşa cute Faraonii,
regele Egiptului, cătră toţi ceî ce se incrcdu
22 in elii. firfi de-mî veţî dice: In It-bova,
Dunmedeiilu nostru, ne incredeniu; ore nu
exte uccla, xale căruia înălţimi si altare le
depărtase He/ekia, şi «Jise luî Iuda şi Ie
rusalimului: înaintea acestui altarîi ve veţî
23 închina in Ierusalim u'? Şi acuinii, dă osta
tici domnului meii, regele Asirieî, şi oii 'ţi
voiu da duoe mii de caî, dacă poţi din
portea ta să daî atâţia călăreţi, spre a în24 căleca pe eî. Şi cuinii vei îutorce îndereptu
faţa nnuî guvernatorii d'iutre ceî maî mici
servi aî domnului meu, şi te incredî iu E25 giptu pentru care şi călăreţi? JJi acumu
ore fără lehova m'amii suitu oii asupra
locului acestuia, ca să-lu stricu ? lehova 'mî
dise: Sui-te iu contra ţereî acesteia, şi o
strică pre ea.
26
Atuncea diseră Eliakiniii, fiîulu luî Hilkia, şi Şebna şi loahu cătră Ilabşsike: Rugămu-te, vorbesce cătră servii toî in limba
Sirienă, căcî o inţelegemu; şi nu ni vorbi
iu limba ludeiloru, in urecliielc poporului
27 de pe zidiu. Dară Rabşake li dise: Ore
domnulO meu cătră domuulii teu şi cătră
tine m'a^ trămesu, casă vorbescu cuvintele
aceste? Ore nu •m'a trămesu cătră bărbaţii,
cari şedu pe zidiu, ca să mănânce balega
lorii, si să bec chiaru udnlu lorii cu voi?
28
Şi a stătuţii Rabşake, şi strigă in limba
ludeiloru cu voce tare, şi vorbi, <(liceiidu :
Ascultaţi cuventulu regelui celui mare, alu
W regelui Asirieî : Aşa \lice regele : » Să nu ve
incele Hezekia ! căcî nu va pute să ve scape
30 din mâna luî; Şi să nu ve mâugăe He/.ekia cu lehova, dicendu: lehova ne va
soiipa, şi cetatea acesta nu se va da in
31 mânii, regelui Asirieî. Să nu ascultaţi' de
Ile/ekia; căcî aşa <,lice regele Asirioî: Fa
ceţi cu mine împăcăciuno, şi eşiţî la mine;
şi mâncaţi fie-earc din viţa sa ile via, bi tiecarc din smoehinulu seu, si beţi fie-eare din
3'2 apele cisternei sale; Până ce voiu veni, şi
ve voiii lua intr'uuii pămeutu asemenea cu
p."')iientulu vostru, 'pămcutulu grâului şi mustuluî, pănientulu pâneî şi viei, pâineutulu |
masliniloru si alii mîereî; ca să trăiţi şi :
u gCron..1i. 10.
etc.
r Ezoc. 2J. li, 7.
x Vers 4.

» Crou. 31. '
ft 32. I*.
y «Cron. »2. 15.
z Oent. K. 7, 8.

a Cap. l'J. H.
2Cron.32. 14.
Isa. 10.10, 11.
b Cap. 19. 13.

c l'ap. 17. 21.
d Dan. 8. 15.
t Isa. 31. 7.

să nu muriţi; şi nu ascultaţi de Hezekia,
câudii ve îucelâ, rlicendu: lehova ne va
scăpa. " ţ)eiî carul poporii scăpat' au ţera
lorii din mâna, regelui' Asirieî V ''Unde siînt
<;leiî Ilainatului şi aî Arpaduluî ? Unde
xiîtif (Ju'.i'i Sefarvaiiuuluî, ai Henei şi aî'Iveî?
Orc scăpat'aii eî din mâna mea Samaria?
Cine d'intre toţi ^Icii ţereloru 'şi srăparâ tem
din mâna mea, d pentru ca ţi lehova sa
scapi; lerusaiimulii din mâna mea?
Şi poporulu tăcu, şi uu-i respunse nici
unii cuveutu; căcî ordinulu regelui era: Să
nu-î res])undoţî.
Atuucea Kliakimii, fiiulii lui Hilkia, care
e.ra presto casă, şi Şebna, secivtarulu, şi
loabu, fiîulu lui Asai'ii, cancelarulu, veniră
la Hezekia c cu vestminte rupte, şi-î spuseră
cuvintele luî Rabşake.
SI "regele Ilezekia au^indii cuvintele aceste,
'şi sfâsciâ vestmintele sale, şi se aco
peri cu sacii, şi intra in casa luî lehova.
Şi trămese pre Eliakimu, care era preste
casă, şi pre Şebna, sccretarulii, şi pre ceî
mai betrâuî d'intre preuţî, acoperiţi cu sace,
la * Isaia, profetulu, h'îulu luî Amozu. Şi-î
Diseră: Aşa (jlice Hezekia: ţ)i de strîmtorare, de certare, şi de blăsteinii este, rliua
acesta; căcî pruncii au ajunsu până la iiascere, şi nu este putere, ca să nască. cP6teva
au(,li lehova, Dumnetleulii teii, tote cuvin
tele luî Rabşake, d pre care regele Asirieî,
doinnnlu seu, Fa. trâmesii, să blăstemc pre
viulii Dumnezeii, şi să-lu • certe priu cuvin
tele, ce le au<(li lehova, Dumne^leulîi teu;
pentru acesta înalţă rugăciune pentru remăşiţa, ce a maî remasu.
Şi a«a veniră servii regelui Hezekia la
Isaia. -^Şi li ^ise lesuia: Aşa veţî \lir.e
domnului vostru: Aşa dice lehova: Nu te
teme de cuvintele, ce le-aî audiţii, cu cari
"servii regelui Asirieî mc blăstomară. Ecce,
eu voiii despune '' spiritulu seu, ca clu autlindu scire, se va îiitorcc in ţera sa; si-lii
voiii face să cadă cu sabia iu ţera sa.
Şi Rabşake se îutorse. şi utlâ pre regele Asirieî luptându-se asupra Libiiei: căcî
elii aurise, că w/clc a purcesu ' din Liu-hişu.
Şi retjeli1, J cuinii .ui^li diceiidu-se desj'V" T:rhakn, regele Etiopiei: Ecce, elu esi, ca să
se lupte cu tine; a Irăniesu eră-^î soli
cătră Hc./ekia, dicendu: Aşa veţi spune
lui Hezekia, regele luî Iuda, dicendu: Duinnc^lculu teii, * iu care te încreţi, să nu te
încelc, ^liccndti: Icrusaliaiulu nu se va du in
mâna regelui Asirieî. Ecce, tu aî audiţii
ce aii făcuţii regii Asirieî tuturoru ţorelorii,
„_„..,.-. 13.
,,
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CAP. 19.
pre cari le-au stricata; şi ore tu vei scăpa?
1 2 Ore ' deiî poporeloru scăpară pre acelea,
pre cari părinţii meî le stricară: Gozanulu
şi Haranulu, şi Rezefulii, şi pre fiii m Ede13 nuluî din Telasarii ? " Unde e regele Hainatuluî, şi regele Arpadnluî, şi regele cetăţii
Sefarvaimuluî, alu Heneî şi alu IveîV
14
"Şi luândîi Hezekia epistola din mâna
soliloru, o ceti; şi se sui Hezekia in casa
lui lehova, şi o intinse înaintea lui lehova.
15 Şi se ruga Hezekia înaintea lui lehova, dicendu: lehova, Dumnedeulu lui Israelu, p celu
ce şedî intre cherubimî, ptu singurii osci
Dumnedou alu tuturora regatelorii păuiontuluî; tu ai făcutu ceriulu şi pămeutulu:
16 lehova, rplecă-ţî urcchia ta, şi ascultă; *deschide-ţî, lehova, ochii tei, şi vedî, şi ascultă
cuvintele lui Senacheribu, şi ale ' celui trăinesu, ca să blăsteme pre Dumnedeulu celu
17 viu. Căci adevăraţii, lehova, regii Asirieî
18 nimiciră poporele şi ţerele lorii; Şi arun
cară iu focii deiî lorii; pentru-că nu erau
deî, ci " făptura mânelorii omeniloru, lemne
19 şi petre; pentru acesta le nimiciră. Şi acumu, lehova, Duninedeulii nostru, mentuesce-ne, rogu-te, din mâna lui; ca să cunoscă "tote regatele pământului, că tu sin
gurii escî lehova, Dumnedeii.
20
Şi ţrămese Isaia, fiîulu lui Amozii, cătră
Hezekia, dicendu: Aşa dice lehova, Dum
nedeulu lui Israelu: "Câte te- ai rugaţii mie
contra lui Senacheribu, regele Asirieî, » leamu audiţii.
21
Acesta este cuventulu, ce lehova a disu
pentru d'însulii:
Fecîora, * fiica Sionuluî, te despreţucsce
[şi rîde de tine,
Fiica Ierusalimului " clătesce din capii d'ina[poîa ta.
22 Pre cine ai înjuraţii şi aî blăstematu?
Şi asupra cui aî înălţaţii vocea,
Şi aî rădicaţii susu ochii tei?
Asupra * Sântului lui Israelu!
23 Aî înjuraţii pre Domnulu "prin solii tei, şi
[aî disu:
d Cu mulţimea careloru mele m'amu suiţii eu
Pe înălţimea munţiloru, pe costele Libanului ;
Şi amu tăiaţii cedrii şei cei înalţi şi pinii
[şei cei aleşî;
lotrat'arnu până la locuinţele sale celu mai
[îndepărtate, in pădurea Carmeluluî şeii :
24 Eu amu săpaţii şi amii băuţii ape străine,
Şi cu talpele picîoreloru mele amii secatii
[tote fluviele Egiptului.
I Cap. 18. 33.
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N'aî audiţii, că eii de demultu ' amii fă- 25
[cutii acesta V
Şi că din vechi amu voit'o ? — Şi eii amu
[făcutu,
Ca J să fii spre prefacerea cetăţilorii intă[rite in grămădi de ruiue.
De aceea locuitorii lorii au slăbitu,
26
S'aii înspăimentatu, şi s'aii ruşinaţii ;
S'aii prefăcuţii ca erba câmpului, şi ca ver[deţa,
Ca y erba de pe acoperiminte, şi ca grditlu,
[celii perlitu înainte de inspicare.
Dară *amu cunoscutu şederea ta, şi eşirea ta, 27
[şi intrarea ta,
Şi infuriarea ta asupra mea.
Fiiudii-că furia ta asupra mea şi mândria 28
[ta au ajunsu la urechîele mele,
De aceea 'voiii pune veriga mea in nările
Şi zăbalele mele in buzele tale,
[tale,
Şi te voiii întorce •> pe calea, pe care ai veniţii.
Şi acesta va fi ţie ksemnu:
29
Amilii acesta veţi mânca ori- ce cresce sin[guru de la sine;
Şi alii diioilea anii orî-ce va resări din
[aceste ;
Şi alu treilea anu să semenaţî, să seceraţi,
Şi să plantaţi vie, şi să mâncaţi fruptul ii
[lorii.
1 Şi rămăşiţa casei lui Iuda, cătii a remasu, 30
Eră-şî va prinde rădăcini de desuptu, şi dea[supra va da frupte.
Căci din lerusalimii va eşi rămăşiţă,
31
Şi din muntele Sionu cei ce voru scăpa;
mZelulu lui lehova alu oştirilorii va face acesta;
Pentru acesta aşa dice lehova pentru 32
[regele Asirieî:
Nu va intra iu cetatea acesta, nici va să[geta in ea săgeta,
Nici va sta înaintea eî cu scutulu, nici va
[rădica valii asupra eî.
Pe calea, pe care a veniţii, pe acea se va 33
[întorce ;
Şi in cetatea acesta, nu va intra, dice lehova.
Căci " voiu apăra cetatea acesta, ca să o 34
[meutuescu,
Pentru mine şi ° pentru servulu meii Davidu.
Şi '" in noptea aceea eşi ângerulii lui Ie- 35
hova, şi ucise in tabăra Asirieuilorii o sută,
optu deci şi cinci de niiî; şi cândii locui
torii s'au sculatu demâneţa, ecce, toţi jăceaii corpuri morte. Şi a plecaţii Senache- 36
ribu, regele Asirieî, şi s'a duşii, şi s'a întoi-sii, şi locui in « Niuiva. Şi a foştii, pre- 37
cândîi se inchinâ in casa lui Nisrocii, deulu
d
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şeii, r Adrameleciţ şi Şarezeru, fiiî seî, * 'Iu
loviră cu sabia, şi fugiră in pămentulu
Armeniei ; şi in loculii seu domni ' Esarhaddonu, fiîulu seu.
Sola ţi insdnetoşirea lui Hezekia; visita soliloru
din Babilonii, şi primirea lorii.

20 ŢN ° dilele acele Hezekia se 'nbolnăvi de
X morte; şi veni la elu Isaia, profetulu,
fiîulii luî Amozu, şi-î dise: Aşa dice lehova:
Reguleză-ţi casa ta, căci vei muri, şi nu
2 veî trăi. Atuncea 'şî întorse fuga sa la
3 părete, şi se ruga luî lehova, dicendu: O
lehova, b amintesce-ţî, rogu-te, că amu ' âmblatu inaintea ta cu credinţă şi cu animă
intregă, şi amu făcuţii ce este plăcuţii in
ochii tei. Şi n plânsu Hezekia plângere mare.
4
Şi mai 'nainte de a eşi Isaia in curtea
de medîlocu, fu cuventulu luî lehova cătră
5 elu, dicendu: Intorce-te, şi di lui Hezekia,
d domnulu poporului meu: Aşa dice lehova,
Dumnedeulu luî Davidu, părintele teii: ' Audit'amu rugăciunea ta, vedut'amu 'lacrimele
tale; ecce, te voiii vindeca; a treia di te
6 reî sui in casa luî lehova. Şi voiii adăugi
la dilele tale cincî-spre-dece anî; şi te voiu
scăpa pre tine şi cetatea acesta din mâna
regelui Asirieî, şi * voiu apera cetatea acesta,
pentru mine şi pentru servulu meu, Davidu.
7 Şi h Isaia dise: Luaţi o turtă de smochine.
Şi aii luaţii, şi aii pus'o la tmflătură; şi se
îusÂnetoşâ.
8
Şi Hezekia disese cătră Isaia: ' Caro este
semnulu, că lehova me va vindeca, şi că
me voiii sui in casa luî lehova a treîa-di?
9 Şi a disu Isaia : •>' Acesta va fi ţie semnulu
ele la lehova, că lehova va face lucrulu ce
a promisu : Voescî tu să trecă umbra dece
trepte înainte, şeii să se întorcă dece trepte
10 înapoi? Şi Hezekia respunse : Uşoru lucru
este, să se pogore umbra $ece trepte ; dară nu
aşa ; ci să se întorcâ umbra dece trepte înapoi.
1 1 Şi Isaia, profetulu, striga cătră lehova, şi
* elu întorse înapoi umbra cu dece trepte, pe
treptele, pe cari se pogorîse in cadranulu
luî Ahazu.
12
'In acelu timpii Berodacii-Baladanu, fiiulu luî Baladanii, regele Babilonuluî, trămese epistole şi daru luî Hezekia ; căci au13 dise că Hezekia a foştii bolnavii. Şi-î mascultâ Hezekia, şi a arătaţii lorii totă casa
lucrurilorii sale celoru preţioso: argintulu,
aurulii, aromatele, şi oleiurile cele preţiose,
r 2 Cron. S*. 21.
i Ver. 7.
1 Eira 4. 2.
—

Ctymlfî 20.
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şi intregă casa sa de arme, şi toţii ce se
afla in tesaurele sale; n'a foştii nimicii in
casa sa, nici in regatulii şeii, ce Hezekia gă_
nu li fiejtreţatu.
Atuncea veni Isaia, profetulu, cătră re- 14
j*ele Hezekia, şi-î dise: Ce au spusu omenii
aceştia? şi de unde aii veniţii la tine? Şi
Hezekia dise: Din pămentu depărtata au
veniţii, de la Babilonii. Şi elii dise: Ce 15
vedură in casa ta? Şi Hezekia respunse:
" Vedură toţii ce este in casa mea; nimicii nu
este in tesaurele mele, care să nu li fiii aretatii lorii.
Atuncea dise Isaia cătră Hezekia; A- 16
scultă cuventulu luî lehova: Ecce, vinii 17
dile, in cari toţii ce este in casa ta,
şi toţii ce părinţii tei au adunaţii până in
'.lina, de astă-dî, °se va duce la Babilonii; nu
va reinâne nimicii, dice lehova. Şi din fiiî tei, 1 8
ce vorii eşi din tine, ce-î veî nasce, p se vorii
lua, şi se vorii face eunuchî in palatulii re
gelui Babilonuluî. Şi dise Hezekia cătră 19
Isaia: «Bunii este cuventulu luî lehova, pre
care l'aî vorbiţii. Şi adause: Nu este apa,
dacă vu fi pace şi siguranţă in dilele mele?
T Şi cele-1-alte fapte ale luî Hezekia, şi 20
totă puterea luî, şi in ce chipii * făcu ezulu
şi apăductulu, prin care ' aduse apa in ce
tate, ore nu sunt scrise in Cartea Cronicelorii regiloru lui Iuda? Şi "Hezekia adormi 21
cu părinţii seî, şi in loculii seu domni Mâ
nase, fiîulu seu.
Domnia rea a lui Mânase.

DE « duoî-spre-dece anî era Mânase, cândii
se făcu rege ; şi domni cincî-decî şi
cinci de anî in Ierusalimu; şi numele mu
mei luî era Hefţiba. Şi făcu rele in ochii
luî lehova, * dupre urîcîunile poporeloru, pre
cari lehova le alungase de d'inaintea fiiloru
luî Israelii. Căci a zidiţii eră-şî înălţimile,
c pre cari Hezekia, părintele seu, le derîmase ;
şi redicâ altare luî Baalii, şi făcu Astartea,
dcumu făcuse Ahabii, regele luî Israelu ; şi "se
inchinâ Iu totă oştirea ceriului, şi li servi.
Şi 'a zidiţii altare in casa luî lehova, despre care lehova disese : » In Ierusalimu voiu
pune numele meii. Şi a zidiţii alf \re la
totâ oştirea cnrîuluî in cele diioe curţi ale
casei lui lehova. * Şi trecu pre uiulii şeii
prin focii, şi predicea ; timpurile, şi întrebu
inţa descântecele, avea lungă sine vrăjitori
şi magi, ca sâ-W întărite ; şi făcu multe rele
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7 in ochii luî lehova. Şi puse chipulu cio
pliţii alii Astarteeî, pre care l'a făcuţii elu,
in casa, de care lehova disese luî Davidu
şi luî Solomonu, fiîulu şeii : ' In casa acesta
şi iu Ierusalimu, pre care l'amu aleşii din
tote seminţiele luî Israelu, voiu pune nu8 mele meu in eternii ; k Şi nu voiu mai muta
picîorulu luî Israelu din pămentulu, pre care
Tamii datu părinţilorii lorii ; numai dacă vorii
căuta să facă tote, câte lî-amii ordinatu lorii,
şi dupre totă legea, ce servulii meu Moisi
R
9 a datu lorii. Dară nu ascultară; ci *î-a ade
meniţii Mânase, ca să facă mai rele decâtu
poporele, pre cari lehova le-a sterpitu de
d'inaintea fiiloru luî Israelu.
10
Şi a vorbiţii lehova prin servii seî, pro1 1 feţiî, dicendu : m Fiindii-că Mânase, regele lui
Iuda, făcu urîcîunile aceste, " mai rele de
câtu tote acele, pre cari le făcură Amoreiî
cei inainte de elu, şi ° a traşii şi pre Iuda in
12 pecatu prin idolii seî, De aceea, aşa dice
lehova, Dumnedeulii luî Israelu: fiece, eu
voiu aduce rele asupra Ierusalimului şi asupra luî Iuda, încâtu p vorii hui amînduoe
urechîele orî-cuî, care va audi de d'în13 sele. Şi voiu întinde preste Ierusalimu
» frânghia Samarieî, şi cumpena casei luî Ahahii; şi voiu şterge lerusalimulii, precumu
şterge cine-va urcîorulu, şi ştergendu 'Iu
14 restornă cu gura in joşii. Şi voiii părăsi
rămăşiţa moscenireî mele, şi o vom da
in mâna neamicilorii lorii, şi vorii ajunge
15 spre jâfii şi spre predă; Că aii făcuţii rele
in ochii meî, şi m'au întărîtatii din diiia,
in care părinţii lorii au eşitii din Egiptu,
până in diua de astă-dî.
r Mânase versâ şi sânge nevinovată mulţii
16
forte, până ce a împlutu Ierusalimulu de la
unu capetii la celu-1-altii, afară de pecatulu
seu, prin care a traşii pre Iuda in pecatu,
făcendu rele in ochii luî lehova.
Şi • cele-1-alte fapte ale luî Mânase, şi
17
tote câte le făcu, şi pecatulu şeii, ce a pecătuitu, ore nu sunt scrise in Cartea Cro18 nicelorii regilorii luî Iuda? Şi 'adormi Mâ
nase cu părinţii seî şi se îmmormentâ iu
grădina casei sale, in grădina luî Uza. Şi
in loculu seu domni Amonii, fiîulu şeii.
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Domnia rea a Im Amonii.

19

"De diioe-decî şi diioî de anî era Amonii,
cându se făcu rege; şi domni diioî anî in
Ierusalimu; şi numele mumei luî era Meşule20 metu, fiica luî Haruzii din lotba. Şi făcu rele
in ochii luî lehova, " cumu făcuse Mânase, pă) 1 Şam. 7. 13. k i Şam. 1. 10. o Vers !t.
1 Reg. g. 29. l Prov. Z9. 12. p 1 Şam. 3. 11.
k 9. 3.
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rintele şeii ; Şi âmbla in tote căile, in cari a
âmblatii părintele seu ; şi se inchinâ idolilorii,
cărora se închina părintele seu, şi se proşternu înaintea lorii. Şi x a părăsiţii pre Iehova, Dumnedeulu părinţilorii şeii şi n'a
âmblatii in calea luî lehova. v Şi conjurară intre eî servii luî Amonii asupra luî ;
şi aii ucişii pro rege in casa sa. Eru poporulii ţereî omorî pre toţi ceî ce aii foştii
conjuraţii asupra regeluî Amonii; şi poporulii ţereî făcu rege iu loculu seu pre losia,
fiîulu şeii.
Şi cele-1-alte fapte ale luî Amonii, câte
le făcu, ore nu sunt scrise in Cartea Croniceloru regilorii luî Iuda? Şi l'au îmmormentatii in mormentulii şeii in grădina luî
Uza. Şi in loculu şeii domni losia, fiîulu seu.
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Domnia liii loiia ; reformele sule ; ţi desfiinţarea
idololatrieî.

DE " optii anî era losia, cândii se făcu rege, 22
şi domni in Ierusalimu treî-decî şi u- "
nulii de anî; şi numele mumei luî era ledida, feta luî Adaia din *Bozcatu. Şi făcu 2
drepte in ochii luî lehova, şi âmblâ in tote
căile • luî Davidu, părintele şeii, şi * nu se a- ~ t
bătu nickin drepta nici in stânga.
^/
dŞi in anulii alii optu-spre-^ecelea alii 3
regeluî losia, trămese regele pre Şafanu,
fiîulu luî Azalia, fiîulu luî Meşullamu, se
cretarulu, incasa luî lehova, dicendu: Sui-te 4
cătră Hilkia, archiereulii, ţi ţli-i să strîngă
argintulii • intraţii in casa luî lehova, pre
care J uşierii l'au adunaţii de lapoporu; Şi 5
să-lu dee in mâna lucrătorilorii, cari au
supravighiarea preste casa luî lehova; şi
eî să-lu »dee lucrătorilorii la casa luî le
hova, ca să diregă stricăciunile casei : Tesla- 6
rilorii, zidarilorii, petrariloru; sica să cum
pere lemne şi petre cioplite, ca să diregă
casa. Eru '' de la eî nu se lua sema de ar- 7
gintulu, ce se da in manele lorii, căcî lu
crau cu credinţă.
Şi Hilkia, archiereulii, dise cătră Şafauii, 8
secretarulu : ' Amu aflaţii cartea legeî iu casa
luî lehova. Şi dădu Hilkia luî Şafanu cartea;
şi elu o ceti. Şi a veniţii la rege Şafanu, 9
secretarulu, şi spuse regeluî cuventulă, şi
dise: Servii tei aii versata toţii argintulii,
ce se afla in casă, şi l'au datu in mâna
lucrătorilorii, cari aii privighîarea preste casa
luî lehova. Şi spuse Şafanu, secretarulu, 10
regeluî, dicendu : Hilkia, preutulu, nî-a daţii
o carte. Şi Şafanu o ceti înaintea regeluî.
Şi cumu audi regele cuventulu cărţii legeî, 1 1
—23.
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12 şî-a rupţii vestmintele sale. Şi regele or
dina luî Hilkia, preutulu, şi lui Ahikamu,
li iu l u luî Şafanu, şi luî •'Acboru, ii ml u luî
Micaia, şi luî Şafanu, secretarulu, şi luî
13 Asaia, servulu regeluî, dicendu: Duceţive, întrebaţi pre Ichova pentru mine şi
pentru poporu şi pentru intregulu Iuda, pentru
cuvintele cărţii acesteia, ce s' a aflaţii; căci
mare este " mânia luî lehova, care s'a aprinsu
asupră-ni; pentru-că părinţii noştri nu aii as
cultaţii de cuvintele cărţii acesteia, ca să facă
dupre tote câte ni sunt scrise.
14
Şi aşa Hilkia, proutulu, şi Ahikamu, Ac
boru, Şafanu şi Asaia dusu-s'aii la Hulda,
profetesa, femea luî Şallumu, fiîulu lui ' Tikva,
fiîulu lui Harhasii, custodele vestminteloru ;
(eru ea locuia in Ierusalimu, in Mişne;) şi
15 au vorbiţii cu ea. Şi ea lî-a disu: Aşa ţlice
lehova, Dumnedeulu luî Israelu: Spuneţi o16 muluî, care v'a trămesu la mine: Aşa dice
iehova : fiece, m eu voiu aduce rele asupra
• locului acestuia şi asupra loeuitoriloru luî,
dupre tote cuvintele cărţii, ce regele luî
17 Iuda le-a cetitu. " Fiindu-câ m'au părăsiţii,
şi aii tămăîatu la alţî deî, şi m'au intărîtatu prin tote faptele mâneloru loru ; pentru
acesta s'a aprinsu mânia mea preste loculu
18 acesta, şi nu se va stinge. Eru ° cătră re
gele luî Iuda, care v'a trămesu să întrebaţi
pre lehova, aşa să-î spuneţi: Aşa dice le
hova, Dumneţleulu luî Israelu : Cuvintele,
19 ce le-aî audiţii, se tww împlini; Dară fiindu-că p anima ta s'a muiaţii, şi te-aî * umi
liţii înaintea luî lehova, cândii aî audiţii
tote, câte amu disu asupra locului acestuia
şi asupra locuitoriloru luî, că va fi T pustiere
şi 'blăstemu, şi ţî-aî rupţii vestmintele tale,
şi aî plânsu înaintea mea; pentru acesta
20 şi eu te- amu ascultata, dice lehova. fiece
deci, eu te voiu adăugi la părinţii tei,
şi ' vei fi strînsu la mormeutulu teii in pace,
şi nu voru vedo ochii tei tote relele, ce eu
voiu aduce asupra locului acestuia. Şi du- !
s'aii respuusulu cătră rege.
23 Ol °a trămesu regele, şi s'aii adunată la
^ elu toţi bătrânii luî Iuda şi aî lerusa2 liniuluî. Şi regele s'a suitu in casa luî le
hova, şi toţi bărbaţii luî Iuda, şi toţi locu
itorii Ierusalimului cu d'însulu; şi preuţiî,
şi profeţii, şi toţii poporulu, de la micu
până la mare ; şi a cetitu in urechîele lorii
tote cuvintele cărţii legământului, 6 ce s'a a3 flatu in casa lui lehova. Şi c stându regele
lungă stâlpii, a făcuţii unu legămentu îna
j iCrun. 31. 20.
k Deut 29. 87.
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intea luî lehova, că va âmbla in urma lui
lehova., şi va păzi ordinele luî, mărturiele
lui şi legile lui, din totă anima şi din totu
Millct ulii, ca să se adeverescă cuvintele le
gământului acestuia, ce sunt scrise in cartea
acesta ; şi toţii poporulu stătu la acestu le
gămentu.
Şi regele ordina luî Hilkia, archiereulu,
şi preuţilorii de rondulu alu duoilea, şi
uşieriloru, să scotă din templulu luî lehova
tote vasele cele făcute pentru Baalii şi
pentru d Astartea şi pentru totă oştirea ce
riului; şi le-a arşii afară din Ierusalimu,
in câmpiele Kedronuluî, şi cenuşa lorii au
dus'o la Betu-Elu. Şi a desfiinţaţi! pre
preuţiî idoliloru, pre cari regii luî Iuda 'î
roi K! u i scrii să tămăîe pe înălţimi, in cetă
ţile luî Iuda, şi in împrejurimile Ierusali
mului; a desfiinţată şi pre cei ce tâmâîau
luî Baalu, soreluî, luneî, zodiiloru şi la ' totă
oştirea ceriului. Şi a scoşii chipulă * Astarteeî din casa luî lehova afară din Ierusa
limu la pereulu Kedronu, şi-lu arse la pe
reulu Kedronu, şi /'a prefăcută in pulbere,
si pulberea o arunca pe » mormintele fiiloru poporului. Şi a derîmatu casele * sodomiţiloru, cari erau lungă casa luî leliova, ' uude femeele teşeau podobe pentru
Astartea.
Şi strînse pre toţi preuţiî din cetăţile
luî luda, şi a spurcaţii înălţimile, unde pre
uţiî tămâîaseră, de la î Gheba până la BeeriiŞeba ; şi a derîmatu înălţimile porţeloru,
ce erau la intrarea porţii luî losua, mai
marele cetăţii, ce se aflau in stânga porţii
cetăţii. k Dară preuţiî înălţimiloru nu se
suiau la altarulu luî lehova in Ierusalimu,
1 ci mâncau azime intre fraţii loru.
Şi a spurcaţii pre "Tofetulii din "valea
fiiloru luî Hinnomu, ° ca nimenea să nu potă
trece prin focii pre fiîulu şeii seu pre feta
sa luî Molecu. Şi desfiinţa caiî, ce regii
luî Iuda 'î consacraseră soreluî, la intrarea
in casa luî lehova, aprope de locuinţa luî
Natanu-Melecii, diregetorulu, ce era in Farvarimii, şi arse cu focii carele soreluî. Şi
altarele p de pe acoperimentulu rondului de
susu alu luî Ahazii, pre cari le făcuseră
regii luî Iuda; şi altarele, pre cari le 'fă
cuse Mânase in ambele curţi ale casei luî
lehova, le-a sfărămatu, şi le-& derîmatu
acolo regele, şi arunca pulberea loru in
pereulu Kedronu. Şi înălţimile ce erau din
faţa Ierusalimuluî, cele din drepta Mun-
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tulul Stricăcîuneî, pre cari le r zidise Soloinouiî, regele luî Israelu, pentru Astartea,
urîoîuuea Sidonieniloru, ţi peutru Chuiuoşfi,
iirîciuuea Moabiţiloru, şi pentru Milcomu,
urîcTuiiea fiiloru luî Ammoiiu, ftite. li' spurca
regele. Şi :i * sf;irămatu statuele, şi a tăiaţii
Astarteele, şi împlu locurile loru cu ose de
omeni.
Şi altarulu din Betă-Elu, înălţimea, pre
' care o făcu Ieroboamu, nmlu lui Nebatu,
care a traşii pre Israelu in păcatu, pre
acelu altarîi şi înălţime le derimâ, şi arse
înălţimea, *i o prefăcu in pulbere; ars'a incă
si Astartea. Şi câudii se întorse losiu, şi
vedu monniutele, ce erau acolo pe munte,
a trămesu, şi a luată osele din morminte,
şi le arse pe altaru, şi-lii spurca, dupre
» cuventulu lui lehova, pre care l'a strigată
omilia lui Dumnedeă, câuilii prochiămâ cuvintele aceste. Şi re</de dise: Ce mormentu
cxte acesta ce vedu? Şi bărbaţii cetăţii 'i
diseră: " Mormentulă omului luî Dumnedeu,
care veuîa din Iuda, şi prochiămâ cele ce
tu ai făcută cu altarulu din Betu-Elu. Şi
elă dise: Lăsaţi-lă; să nu misce nimenea
osele lui. Decî lăsară iu pace osele luî,
impreună cu osele z profetului, ce venise din.
Samaria.
Aşa şi tote casele înalţi milorn, ce erau
s iii cetăţile Samarieî, pre cari le făcură regii
luî Israelu, ca să întărite pre lehooa, le
depărta losia, şi făcu cu ele toţii ce, făcuse
in Betu-Klu. Şi * elu a "junghiaţii pe altare
pre toţi preuţiî înălţimiloru, ce erau acolo,
şi * a arşii deasupra lorii ose de omenî, şi se
întorse la Ierusaliinu.
Şi ordina regele la toţii poporulâ, dicenclii: « Faceţi pascele luî lehovn-, Dumncdeulu vostru, '' dupre, cele scrise in cartea
acesta a legământului. Cu adeveratu astufeliu ' nu se serbară pascele din dilele
judecătorilorii, cari judecară pre Israelii,
nici iu tote dilele regiloni luî Israelu şi
ale rcgilorii luî Iuda; Cumu se serbară
pascele aceste luî lehova in lerusalimii,
in .-niiilii alu optu-spre-decelea alii rege
lui losia.
losia sterpi încă şi pre f necromanţî, pre
magi, pre terafimî, pre idoli şi tote urîcmnile, ce se vedeau in păincntulu luî
hula şi iu lerusalimu, ca să se adeverescă cuvintele "legeî, scrise in cartea, ce o
aflu Hilkia, prcntulii, in casa Ini lehova.
* Şi asemenea luî n'a foştii mai 'nainte de

r 1 Ree. 11. 7.
v KHOI!. 23 al.
Dnut 7. 5, Î'P.
t 1 Reg. 1». «8,
"33.
y 1 Reg. ÎS. 2.
« 1 Reg. 19. 1,

30.
x 1 Re.K 13. 31.
y Vodi 1 Cron.
34. 6, 7.
i l Reg. 13. 1.
a Esod. s*. 20.
1 Reg. 18. 40.

Cap. 11. îs.
1, -l Crt.n. M. 5.
e t Cron. 35. 1.
d E«<H|. IU. 3.
Lov. 23. 5.
Num. ». t.
Ouut 16. i.

t *Cron.35. 18,
1».
/Cap. 21. fi.
g Lev. ia. 31.4
ZO. 21.
Dpnt. ÎS. 11.
A Cap. 18. 5.
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elu vre-unu rege, care să se fi intorsu la
lehova din totă anima sa, din toţii suHetulu seu şi din totă puterea sa, dupre
totă legea luî Moisi; nicî se scula după
d'îusulu ere-unvlu asemenea luî.
Totuşi lehova nu se întorse de la aprinderea mâniei sale celei mari, mânia
care s'a aprinşii asupra luî luda ' peutru tote
îiitărîtările, cu cari l'a intăritatu Mânase.
Şi lehova dise: Şi pre iuda 'Iu voiii lepăda
de la faţa mea, cumu Jamu lepădaţii pre Israelu ; şi voiu lepăda cetatea acesta, lerusalimulîi, pre care 1'amii alesu, şi casa, de
eare disesemu: * Numele meu va fi acolo.
Şi eole-1-alte fapte ale luî losia, şi tote
c.âte le făcu, ore uu nu ut scrise iu Cartea
Crouiceloru regiloru luî Iuda?
'Iu dilele luî se sui Faraon u-Neco, regele
Egiptului, iu contra Asiricî la tiuviulii Eufratu. Şi regele losia merse spre intimpinarea luî; acela, cumu 'Iu '" vedu, 'Iu omorî in
" Meghiddo. ° Şi servii luî 'Iu duseră mortu
in caru de la Meghiddo, şi-lii aduseră la
lerusalimu, şi-lu îmmoi montară iu mormeutulu seu. Şi P poporulu ţereî a luaţii pre
loahazu, fiîulii luî losia, l'a uusu, şi l'a fă
cută rege in locuia părintelui seu.

26

27

28
2'J

30

Domnia luî loattazii şi u lui loakiniii; supunerea
lorii regelui din Egiptii; năvălirea cîntfia a
Ckaldciloru suptă NcbucoAonosoru.

De duoe-decî şi treî de ani era loahaxu,
cându se făcu rege, şi domni treî luni in
lerusalimu. Şi numele mumei luî era » Ilamutalu, feta luî Ieremia din Libua. Şi
tăcu rele in ochii luî lehova, in tote câte
făcuseră părinţii seî. Şi Faraonu-Neco l'a
pusii in catene in r Ilibla, iu pămeutulu Hamatuluî, ca să nu domnescă iu lerusalimu;
şi puse asupra ţereî globă de o sută de
talente de argintii şi de unu taleutu de
aurii.
Şi * Faraonu-Neco făcu pre Eliakimu, fiîulii lui losia, rege in locuia lin losia, părin
tele şeii, şi ' schimba numele lui iu " loakimu; eră pre loahazu Ta luată, " şi-iw duse
iu Egiptii, şi elă muri acolo. Şi loakimu dădu
luî Faraouu xargintulu şi aurulu; dară a
pusii biră asu}>ra ţereî, ca să dee bauî
dupre ordinulii luî Faraouu; elă lua argiutulu şi aurulu de la poporulă ţereî, dupre
biruia cumu l'a pusii h'e-căruîa, ca să-lii
dee luî Faraonu-Neco.
y loakimu era de duoe-decî şi cinci de
& 9. 3.
i Cnp. 81. 11,
Clip. 21. 4. 7.
18. & 24. 3, 4.
; 8 l.Yon 35. W.
Ier. 15. 4.
j Cap. 17. 18, m Cap. M. H.
21'. k 18. 11. n y.iM-h. ÎS. n.
o 2<!ron.3Ti. 2 1.
& 21. 1.1.
* 1 Reg. 8. ». p 2 Cruţi. 3ii. l.

j Cap. 24. 1H.
r Cnp. 25. (j.
Inr. 52 27.
s 2 Cron. 3«. 4.
t Veiji rap. 21.
17.
Dan. 1. 7.
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ani, cândii se făcu rege, şi domni unu-spredece anî in lerusalimii. Şi numele mumcî
lui era Zebuda, feta lui I\,iaia din Ruina.
37 Şi făcu rele in ochii luî lehova, dupre tote
câte aii făcuţii părinţii seî.
24 I N "dilele luî se sui Nebucodonosorîi, re1^ gele Babilouuluî, şi loakimu 'î statu.supusu trei anî; şi după aceea s'a întorşii, şi
2 s'a resculatu asupra luî. * Şi lehova trămese
asupra luî cetele Chaldeilorii, cetele Sirienilorii, cetele Moabiţiloru, şi cetele fiiloru luî Ammonu; şi le trămese asupra luî
Iuda, ca să-lu înmiească : c dupre cuventulu
luî lehova, pre care-lu vorbi prin servii seî,
3 profeţiî. Cu adeveratii, dupre ordinulu luî
lehova se făcu acesta luî Iuda, ca să-fâ de
părteze de la faţa sa, d pentru pecatele luî
4 Mânase, in tote câte elu a făcuţii, " Şi pen
tru sângele nevinovaţii ce Ta versaţii, (căci
a împlutii lerusalimulu de sânge nevino
vaţii); şi lehova nu voi să,-lu erte.
5
Şi cele-1-alte fapte ale luî loakimii, şi
tote câte le făcu, ore nu tsunt scrise in Car6 tea Croniceloru regiloru luî Iuda? /Şi adormi loakimu cu părinţii seî, şi in loculu
seu domni loachinu, fiîulu seu.
7
firii «regele Egiptului uu eşi mai multă
din pămeutulu seu; cău ''regele Babilonuluî
cuprinse, de la pereulu Egiptului până la
fluviulu Eufratii, tote câte erau ale regelui
din Egiptu.
Domnia luî loachinu; năvălirea a duoa u Clialdeiloru; strămutarea general? ânteia n Iudei
lor» in Babilonii.

8

9
10
11
12

13

' De optii-spre-dece anî era loachiuii,
cândii se făcu rege, şi domni treî luni in
lerusalimii. Şi numele mumei lui era Nehuşta, f6ta luî Eluatanii din lerusalimii.
Şi făcu rele in ochii luî lehova, dupre tote
câte le făcu părintele seu.
J In acelii timpii suitu-s'aii servii luî Nebucodonosorii, regele Babilonuluî, asupra
Ierusalimului, şi se împresura cetatea. Şi
cândii a veniţii Nebucodonosoru, regele Ba
bilonuluî, asupra cetăţii, şi serviî luî o împresurau, * Eşîa loachinu, regele luî Iuda, îna
intea regelui Babilonuluî, clu şi muma luî,
serviî luî, mai marii luî şi diregetoriî luî ;
şi-lu l prinse m regele Babilonuluî in " amilii
alu optulea alu domniei sale ; " Si scose de
acolo tote tesaurele casei luî lehova, şi tesaurele casei regelui, şi p sfărâma tote va

LapittH £4.
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• Cap. 20. 17. &
SI. 12, 13, U.

& 23. 27.
l A Ier. 4li. 2.
d Cap. 21. 2, 11. i 2 Cron. 36. 9.
& 23. 26.
j Dan. 1. 1.
e Cap. 21. IC.
k Ier. 24. 1. &
/ Wdi 2 Uron.
29. 1, 2.
36. 6, 8.
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.1 Cap. 20. 17.
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2, 3.
q Ier. 20. 5.
r Ier. 24. 1.
s Vedî Ier. 52.
28.
( Aşa 1 Şam. 13.

sele de aurii, pre cari le făcuse Solomonu,
regele luî Israelii, in templulii luî lehova,
« dupre cumii a disu lehova. Şi r a straniutatii toţii Ierusalimulu, pre toţî mai marii
şi pre toţî bărbaţii de arme, * dece mii de
prinşi, şi pre 'toţi teslariî şi ferariî; nu remase decâtu partea " cea mai săracă a po
porului ţereî.
Şi " a străinutatu la Babilonii pre loachiiiii şi pre muma regelui, pre femeele
regelui, pre diregetoriî luî şi pre puter
nicii ţereî; pre toţi i-a. duşii prinşi din le
rusalimii in Babilonii. Şi pre z toţî luptătoriî, şepte mii, şi pre teslarî şi pre ferarî, o mie, şi pre toţi puternicii -şi viteşii
deprinşi la luptă, î-a strămutatu regele Ba
bilonuluî la Babilonii. Şi '' regele Babilouuluî
făcu rege, iu loculu luî loachinu, pre Mattania, z fratele părintelui seu, şi " schimba nu
mele luî in Zedekia.
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15

16

17

Domnia lui Xedekia ; imprestirarea a duoa a Ieru
salimului de cătră Nebucodonosoru ; nimicirea
cetăţii ţi n templu/ui ; strămutarea a dîtori
a poporului in Babilonii.

* De duoe-decî şi unulii de ani era Zedekia, cândii se făcu rege; şi domni uniispre-ţjecc anî in lerusalimii. Şi numele mu
mei luî era c Hamutalii, feta luî IeremiA clin
Libna. d Şi făcu rele in ochii luî lehova, iu
totulu cumu făcu loakimii. Din mânia lui Iehova asupra Ierusalimului şi asupra luî Iuda,
ca să-î arunce de la fa<ja sa, s'a făcuţii, ' că
Zedekia se resculâ asupra regelui Babilo
uuluî.
S
""I ° in M m i ii alii uouelea alii domniei sale,
in luna a decea, in <fiua a decea a luneî,
veni Nebucodonosoru, regele Babilonuluî,
elii şi totă oştea luî asupra Ierusalimului,
şi tăberâ asupră-î ; şi aii redicatii împotriva
luî valii împrejură. Şi cetatea fu îinpresurată, până in amilii alii unu-spre-decelea
alii regelui Zedekia. Şi iu a noua {li a
luueî a * patra fometea crescu in cetate, aşa
că nu era pane pentru poporulu ţereî. Şi
c se sparse cetatea, şi toţi bărbaţii de resbelu fugiră noptea pe calea porţii celei
d'iutre duoe ziduri, aprope de grădina re
gelui; (erii Chaldeiî erau împrejurulu ce
tăţii); şi d apucară calea câmpului. Eru
oştea Chaldeiîoru urmări pre rege, şi-lu ajunse in şesurile lerichonuluî ; şi totă oş
tea lui se îniprăsciâ de la elu. Şi au prinşii
1», 22
u Cap. 25. 12.
Ier. 40. 7.
r 2 Cron. 30. IO.
Est. 2. 6.
lor. 22. 24,otc.
x Vedi Ier. 52.
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BZPC. 24. 1.
b Ier. 39. 2. i
fii. (î.
c Ier. 39. 2. ft
52. 7, etc.
ii Ier 39. 4—7.
& 52. 7.

Ezec. 12. U.

CAP. 25.
pre rege, şi l'au duşii la regele Babilonuluî
7 «in Ribla; şi-lii condemnâ. Şi aşa au jun
ghiata pre fiii lui Zedekia înaintea ochilorii luî, au f orbiţii ochii luî Zedekia, şi
legându-lu cu lanţuri de aramă, l'au dusu
in Babilonii.
8
Şi in luna a cincea, » in a şeptea di a luneî,
* in amilii alu noiie-spre-decelea alu luî Nebucodonosoru, regele Babilouului, ' veni asupra
Ierusalimului Nebuzaradanu, capulu guardei
9 domnescî, servulu regelui Babilonuluî: •'Şi
arse casa luî lehova, * şi casa regeluî, şi tote
casele din lerusalimii; şi tote casele omeni10 loru mari le aprinse cu focii. Şi totă oş
tea Chaldeiloru, cea de supta capulu guardeî
domnescî, ' a dărîmatii zidurile Ierusalimului
jurii împrejura.
11
m Şi rămăşiţa poporului, ce rămăsese in
cetate, şi pre fugarii, cari fugîaii cătră re
gele Babilonuluî, şi rămăşiţa mulţimeî o stră
muta Nebuzaradanu, capulu guardeî dom12 nescî. Dară din * săracii ţereî capulu guardeî
lăsa, ca să fie lucrători de viî şi lucrători
de pămentu.
13
Şi ° stâlpii cei de f aramă din casa luî Jehova, şi i pedestalele, şi r marea de aramă din
casa luî lehova le-au sfărămatu Chaldeî, şi
1 4 :i r:i mă lorii aii luat'o la Babilonii. Au luatu
şi ' olele şi lopeţele şi forfecele şi lingurele
şi tote vasele cele de aramă, cu cari se
15 făcea servicîulu. Capulu guardeî a luatu
şi tămăîătorile şi cupele, şi toţii ce era de
16 auru şi de argintii: Cei diioî stâlpi, marea
şi pedestalele, pre cari le făcuse Solomonu
pentru casa luî lehova; ' arama tuturora va17 selorii acestora nu era de cumpăniţii, "înăl
ţimea unui stâlpii era de optu-spre-dece coţi ;
şi capitelulii de deasupra de aramă ; şi înăl
ţimea capitelului de trei coţi; şi reţelele şi
merele-granate de pe capitelii jurii împre
juru erau t6te de aramă. Totu acelea-şî
avea şi alii diioilea stâlpii, împreună cu
reţeua.
18
"Şi capulu guardeî lua pre zSeraia, ântăiulu preutu, şi pre '•> Zefania, alu diioilea
19 preutu, şi pre cei trei uşieri. Şi lua din
cetate unu diregătoru, care avea privighiarea asupra bărbaţiloru de resbelii, şi * cinci
bărbaţi din cei ce erau totu-de-vna înaintea
regeluî, cari se aflau in cetate, şi pre secretarulu mai marelui osteî, care seriea la
e Cap. 23. 33.
Ier. 52. 9.
/ Ier. 39. 7.
Ezec. 12. 13.
., V. ..1. Ier. 52.
12-14.

k , . ,. cap. 24.
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o flap. 20. 17.
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j 2 Cron. 36. 19.
* 52. 17, etc.
n Cap. 24. 14.
Ps. 79. 1.
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» Esod. 27. 3.
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16.
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oste pre poporalii ţereî, şi şese-decî bărbaţi
ai poporului ţereî, cari se aflau iu cetate.
Şi luându-î Nebuzaradanu, capulu guardeî, 20
'î duse la regele Babilonuluî in Ribla. Şi 21
regele Babilonuluî 'î lovi, şi-î omorî in Ri
bla, in pămentulii Hamatuluî. " Aşa se stră
muta Iuda din pămentulu şeii.
Ghedalia se aşedă guvernatorii de cătră Nebucodonosoru, si este ucişii de IsmaelU; rămăşiţa
ludeilorii fuge in EgijttU.

1 Şi preste poporulu ce rămase in pămentulii luî Iuda, pre care Nebucodonosoru, re
gele Babilonuluî, 'Iu lăsase, aşedâ asupră-î
pre Ghedalia, fiîulii luî Ahikamu, fiîulu luî
Şafanu.
Şi audindu tote e căpiteniele ostilorii, ei
şi bărbaţii lorii, că regele Babilonuluî a aşedatii pre Ghedalia, aii veniţii la Ghedalia
in Miţpa: Işmaelu, fiîulu luî Netania, şi
lohananu, fiîulu luî Kareahii, şi Seraia, fiîulu
luî Tonhumetu, Netofateulu, şi laazania, tiîulii unui Maacateu, eî şi bărbaţii lorii. Şi
Ghedalia jura lorii şi bărbaţiloru lorii, şi
li dise: Nu vă temeţi de a fi servi Chal
deiloru; locuiţi in ţeră, şi serviţi regeluî
Babilonuluî; şi vî va fi bine.
Dară din luna a şeptea Işmaelu, fiîulu
luî Netania, fiîulu luî Elişama, din semînţa
regescă, veni, avendu cu sine dece bărbaţi,
şi lovi pre Ghedalia, încâtii muri; încă şi
pre ludeiî şi Chaldeiî ce erau cu elu in
Miţpa. Şi se rădica toţii poporulu, de la
micii până la mare, şi căpiteniele ostilorii,
' şi s'aii dusu in Egiptu ; că s'aii temuţii de
Chaldeî.
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Prinsorea îuî loachinu uşurată de Kvilu-Merodacil.

•fŞi in anulii alii treî-decî şi şeptelea alii
strămutăm luî loachinu, regele luî Iuda, in
a diioe-spre-decea lună, in duoă-decî şi şepte
a luneî, Evilii-Merodacu, regele Babilonuluî,
in anulii ce începu a domni, » înălţa din închisore capulu luî loachinu, regele luî Iuda.
Şi cu bună-voinţă a vorbiţii cu elii, a pusii
tronulii luî deasupra tronului regiloru, ce
erau cu d'îusulii in Babilonii ; Şi a scnimbătu vestmintele luî cele de închisore; şi
elii * mânca pane înaintea luî totii-de-una in
tote dilele vieţeî sale. Şi hrana luî, hrană
necurmată, 'î se dădu din partea regeluî pe
fie-care di, in tote dilele vieţeî sale.
l'Reg. 7. 45,
50.
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CARTEA AMTE1A A CRONICELORU.
Genealogiele de la Adaniti până la Abranmu.

Şi " fiii Ketureî, concubina luî Abraamu :
l A DAMU, "Setu, Enosii, Kenanu, Mabala2 3 jf\ leelu, laredu, Henocu, Matuselabu, La- Ea născu pre Zimranu, şi lokşanu, şi Medanu, şi Madianu, şi lişbaku, şi Şuahu; şi
4 mebu, Noe, Şemu, Hamu, şi lafetu.
5
* Fii lui lafetu : Gomeru, şi Mogogu, şi fiiî lui lokşanu: Şeba şi Dedanii. Şi fiii
Madaî şi lavanu, şi Tubalii, şi Meşecu, şi lui Madiauu : Efa, şi Eferu, şi Henocu, şi
6 Tirasîi. Şi fiii luî Gomeru: Aşchenazii, şi Abida, şi i'ildaa. Toţî aceştia n»nl fiiî Ke
7 Rifatu, şi Toganna. Şi fiii luî lavanu: E- tureî.
Şi P Abraamu născu pre Isaacu. 'Fiiî luî
lişa, şi Tarşişu, Chittimîi, şi Dodanimu.
3
cFiiî luî Hamu: Guşu, şi Miţraimu, Putii, Isaacii svut: Esau şi Israelu.
Fiiî luî rEsau sunt: Elifazii, Reuelu şi leuşu,
9 şi Canaanu. Şi fiii luî Guşii : Seba, şi Havila, şi Sabta, şi Raama, şi Sabteca. Şi şi laalamu, şi Korahii. Fiiî luî Elifanu sunt:
10 fiii luî Raama: Şeba şi Dedaiiu. Şi Cuşu Temanu, şi Omaru, Zefi, şi Gatamu, Kenaru,
d născu pre Nimrodu: acesta începu afipu- şi Timiia, şi Amaleku. Fiiî luî Reuelu svnt:
1 1 ternicu pe pămentu. Şi Miţraimu născu pre Nahatu, Zerabu, Şamma, şi Miza. Şi ' fiiî luî
Ludimî, şi Anamimî, şi Lehabimî şi Naftu- Seiru mint: Lotanu, şi Şobalu şi Ţibeonu, şi
12 himî, Şi Patrusimî şi Casluhimî, (din carii Au£,, şi Dişonii, şi Eţaru, şi Dişanu. Şi fiiî luî
1 3 eşiră Filistenii), şi pre e Caftorimî. Şi f Ca Lotanu mint: Hori, şi Homarnu; şi sora luî
naanu născu pre Sidonii, pre ânteiu-născu- Lotanu: Tirana. Fiiî luî Şobalu sunt: A14 tulu seu, şi pre Hetu, Şi pre lebuseii şi lianu, şi Manahatu, şi Ebalu, Şefi şi Onamu.
15 Amoreu şi Ghergaseu, Şi pre Heveu, şi Şi fiiî luî Ţibeonu: Aiahu, şi Ana. Fiiî luî
16 Arkeii, şi Sineu, Şi pre Arvadeu, şi Ze- Ana sunt: 'Dişonu; şi fiiî luî Dişonu : Ammareu, şi Hemateu.
ramu, şi Eşbanii şi litranu, şi Cheranu.
17
Fiii luî «Şem: Elamii, şi Assurii, şi Arpac Fiiî luî Ezerii sunt: Bilhanu, şi Zaavanii,
sadu, şi Ludu, şi Aramu, şi Uzu, şi Hulii, şi şi lakauu; fiiii luî Dişanu: U/u şi Arauu.
18 Gheteru, şi Meşecu. Şi Arpacsadu născu pre
Şi aceştia sunt " regii, cari domniră îu pa19 Selabu, şi Selahu născu pre Eberu. Şi luî E- meutulu Edomuluî, înainte de a domni rege
beru 'î se născură duoî fiî: Numele unuîa preste fiiî luî Israelu: Bela, fiîubl luî Beoru;
era Pelegu (împărţirea); căci in dilele luî s'a \ şi numeîe cetăţeî sale era Dinhaba. Şi muîmpărţiţii pămen tulu; şi numele fratelui seu rindu Bela, în loculu seu domni lobabu, fi20 era loktanu. Şi * Toktanu născu pre Almo- îulu luî Zerahu din Boţra. Şi murindu
21 dădu, şi Selefii, şi Haţarmavetu, şi lerahu, Şi lobabii, îu loculu seu domni Huşamu, din
22 pre Hadoramu, şi Uzaalu, şi Dikln, Şi pămfintulu Temaiieiloru. Şi murindu Hu23 pre Ebalii, şi Abimaelu, şi Şeba, Şi pro şarnu, în loculu seu domni Hadadu, fii'ulii
Ofiru, şi Havila, şi lobabu. Toţî aceştia luî Bedadu, care bătu pre Madianu îu câmpia
irănt fiii luî loktanu.
Moabuluî; şi numele cetăţeî sale era Avitii.
24 25
' Şemu, Arpacsadu, feelahu, •' Eberii, Pe- tri muriudu Hadadu, în loculu seu domni
26 27 legu, Reu, Serugii, Nahorii, Terahu, *Abramu, Samla din Masreka. " Şi murindu Samla, în
adecă Abraamu.
loculu seu domni Şaulîi din Rehobotu de
lungă rîu. Şi muriudii Şnulu, în loculu seu
Genealogiele luî Abraamii, ale. lui Isaacu, ale
luî EsaU ţi ale luî Iambii.
domni Baalu-Hananu, iiîulu luî Acboru. Şi
28
Fiiî luî Abraamu : ' Isaacu şi^ m Işmaelu. muriudu Baalu-Hanauu, în loculu seu domni
2'J Aceste^/w/ geueraţiunile lorii: " Ânteiu-năs- Hadadu; şi numele cetăţeî sale rra Paiu; şi
cutulii luî Işmaelu, Nebaiotii, apoi Kedaru, şi numele femeeî sale era Mehetabelu, feta
30 Adbeelu, şi Mibsamu, Mişma, şi Duma, Matredeî, feta luî Mezahabu. Şi muriudu
31 Massa, Hadadu, şi Tema, leturu, Nafişu, şi Hadadu, fură * domnitori în Edomii: DomniKedema. Aceştia siînt fiii luî Işmaelu.
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52 rulu letetu, Domnitorulu Oholibama, dom53 nitorulu Ela, domuitorulii Pinouii, Domuitorulu Kenazu, domuitorulu Temauu, dotnnito54 rulu Mibţaru, Domnitorulu Magdielu, domnitorulu Irauu. Aceştia nun t domnitorii diu
Edoinii.
!j A CESTIA mnt, fiii luî Israelii: ° Rubenu,
j\_ Simeonu, Levi şi Iuda, Isacharu şi Za2 bulouu, Danii, losefu şi Beniaminii, Neftali, Gadu, şi Asseru.
Urmaşii luî Iuda, şi locurile aşefârei lorii.

3

Fiii luî * Iuda : Erîi, şi Onanii, şi Şela ; aceşti
trei i se născură de la feta c Şuei, Canauită.
Şi d Eru, ânteiu-născutulu lui Iuda, era reu
4 in ochii lui lehova, şi elu 'Iu ucise. Şi ' Tamara, nora luî, 'î născu pre Pereţii şi Zerahiî. Toţi fiii luî Iuda erau cinci.
5
Fiii luî -Tereţu mnt: Ileţrouu, şi Hamulu.
6 Şi tiiî luî Zerubu: Ziinri, » şi Etauu, şi Heni:iii n. şi Calcolu, şi Dara; de toţi cinci.
7 Şi fiii luî '' Cărnii: Acarii, celii ce a turbu
rată pre Israelii, şi a pecătuitii in furliţa8 yulu ' auatemeî. Şi fiii lui Eianii: Azarin.
9 Şi tiiî lui Heţronu, cari i se născură: lerahmcelu, şi RaiEu, şi Chelubaî.
10
Şi Ramii •>' născu pre Amminadabii ; şi
Amminadabu născu pre Nabşouu, pre * ca1 1 pulu fiiloru luî Iuda ; Şi Nahşonii născu pre
12 Salina; şi Salina născu pre Boazu; Şi Boazu
născu pre Obedii ; şi Obedii născu pre Işaî ;
l A 'Şi Işaî născu pre ânteiu-uăscutulu seu, pre
Eliabu; şi pre Abinadabii, alu duoilea; şi
14 pre Şainina, alu treilea; Pre Netaueelu, alu
15 patrulea; pre Raddaî, ulu cincelea; Pre 0zemii, alu şeselea ; pre Davidu, alu şeptelea.
16 Şi surorile lorii erau: Ţeruîa şi Abigailu.
'" Şi fiii Ţeruîeî erau: Abişaî, şi loabii, şi A17 sahelu, trei. Şi " Abigailii născu pre Amasa,
şi părintele luî Amasa era leteru, Işmaelitu.
18
Şi Calebii, fiîulii lui Heţrouii, născu cu
femea act, Axuba, şi cu Ieriota fii; şi aceştia
sunt fiii lorii : leşezii, şi Şobabu, şi Ardouu.
19 Şi muri Azuba, şi Calebu 'şî lua pre ° Efrata,
20 şi ea 'i născu pre Hurii. Şi Hurii născu
21 pre Uri; şi Uri născu pre ^Beţaleelu. Şi
Heţronu înlrâ după acesta la feta luî 'Machiru, părintele lui Galaadu; şi elu o lua de
feuieă, cândâ era de şese-decî de anî, şi
22 ea 'î născu pre Segubu. Şi Segubii născu
pre lairii ; şi acesta avea duoe-decî şi trei
23 cetăţi iu pămentulii Galaaduluî. T Şi lua Gbeşuruiii şi Aramulu cu satele Ini Tairii. şi Kenatulu cu cetăţile luî, şese-de,cî cetăţi. Toţi
aceştia erau fiii luî Macluru, părintele luî
iarui„ t.
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Galaadu. Şi după mortea luî Heţronu îs 24
Calebu-Efrata, născu Abia, feuieă luî He
ţronu, pre * Aşiirii, părintele Tekoeî.
$i fiii luî Erahmeelti, ânteiu-uăscutulii 25
luî Heţronu, erau : âuteiii-născutulu, Ramii,
apoî Buna, şi Oreiiii, şi Ozemii, şi Abia.
Şi Erakmeelu inaî avu o femeă, şi numele 2G
eî era Atara ; acesta este muma luî Ouamii.
Şi fiii luî Ramii, ânteiu-născutulu luî Ie- 27
rabmeelu, erau: Maaţu, şi laminu, şi Ekeru.
Şi fiii luî Onamu eraii: Şammaî şi Iada. 28
Şi fiii luî Şammaî: Nadabu şi Abişuru. Şi 29
numele femeeî lui Abişuru era Abibailu ; şi
ea 'î născu pre Ahbauu şi Molidii. Şi 'fiii 30
luî Nadabu erau: Seledu şi Appaimu; eru
Seledii muri fără copii. Şi fiii luî Appaimu 3 1
frâu: lişi ; şi fiii luî lişi; Şeşauu ; şi ' fiii
luî Şeşauu : Ahlaî. Şi fiiî luî Iada, fratele 32
luî Şammaî: leteru şi Ionatanii. Şi leteru muri
fără copii. Şi fiiî lu'i Ionatanii erau : j'eletîi 33
şi Zaza. Aceştia craii fiiî luî leralmieelu.
Şi Şeşanii nu avea fii, ci fete. Şi avea 34
Şeşanii unii servii Egiptenii, alii căruî uuine
era Iarba. Şi Şeşanii dădu pre feta sa luî 35
Iarba, servxilu seu, de femeă; şi ea 'î r.ăscu
pre Ataî. Şi Ataî născu pre Natanu; şi 36
Natanu născu pre "Zabadu; Şi Zabadii uăscu 37
pre Pjflalu: şi Eflalu născu pre Obedii; Şi 38
Obedii născu pre lehu; şi lehu născu pre
Asaria; Şi Asaria uâscu pre Heleţii; şi He- 39
leţîi născu pre Eleasa; Şi Eleasa uăscu 40
pre Siseraaî ; şi Siseniaî născu pre Şallumii ;
Şi Şallumii născu pre lekamia ; şi lekamia 4 1
născu pre Elişama.
Şi fiiî luî Calebu, fratele luî Ierabmeelii, 42
i>rau : Meşa, ânteiu-născutulu seu ; acesta
ente părintele luî Zifu ; şi fiiî luî Mareşa,
părintele luî Hebrouii. Şi fiiî luî Hebronii 43
erau: Corahu, şi Tappuahii, şi Rekeuiii, si
Şema. Şi Şcma născu pre Rabamu, părintele 44
lorkoamuluî, şi Rechemu născu pre Şam
maî. Şi fiîulii luî Şammaî era Maonii; şi 45
Maonu era părintele Beţii- Turului. Şi Efa, 46
concubina luî Calebu, născu pre Haranu,
şi Moza, şi Gazezii. Şi Haranu născu pre
Gazezu. Şi fiiî luî Inhdaî eraîi: Regliemii, şi 47
lotamii, şi Gheşanii, şi Peletu, şi Efa, şi Şaafii.
Concubina luî Calebu, Maaca, născu pre 48
Şeberii şi Tirhana. Şi născu şi pre Şaafii, 49
pre părintele Madmanueî, şi Seva, pre pă
rintele Macbeneî, şi pre părintele Gbibeî.
Şi fiica luî Calebu era " Acsa.
Aceştia sunt fiii luî Calebu, fiîulii luî 50
Hur u, ânteiu-uăscutulii Efrateî: Şobalii, pă
rintele Kiriatii-Iearimuluî, Salma, părintele 51
j Rut4. 19, «O.
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Betii-Lehemuluî, Harefu, părintele Betii52 Gaderuluî.
Şi fiii luî Şabalu, părintele
Kiriatu-Iearimuluî, sunt : Haroe, şi jumătatea
53 Manahetiţiloru. Şi familiele Kiriatu-Ieari
muluî sunt: letritiţiî, şi Puhiţiî, şi Şurnatiţiî,
şi Mişraiţiî; d'intre aceştia aii eşitii Zarea54 tiţiî, şi Estauliţiî. Fiii luî Salma: Betii-Lehfinii. şi Netofatiţiî, Atarotu, Betu-Ioabu,
şi jămătatea Manahetiţiloru. a Ţoriţilorii;
55 Şi familiele Soferimiloru, cari locuiau în
labeşu, ale Tirateiloru, ale Şimeateilorii, ale
Sucateiloru. Aceştia sunt x Keniţiî, cari s'au nă
scuţii de la Hamatii, părintele casei luî »Recabu.
familia luî Davidu.

2
3
4
5

6
7 8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

aceştia sunt fiiî luî Davidu, cari 'î se
născură luî în Hebronu: ânteiu-născutulu,
"Amnonu, de la Ahinoanm, *E/reelena; alu
duoilea, Danielii, de la Abigailu, Carmelita :
Alu treilea, Absalomii, fiîulu Maacbeî, tiica
luî Talmaî, regele din Gheşuru; alu patmlea, Adonia, fiîulu Haghitei ; Alii cincelea,
Şefatia, de la Abitalu; alu şeselea, Itramii,
de la c Egla, femea luî. Aceşti şese 'î se
născură în Hebronu, d unde elu domni şcpte
anî şi şese luni; şi treî-decî şi trei de anî domni
elii • in lerusalimii. f Şi aceştia 'î se născură
luî in lerusaliinu : Şimea, şi Şobabu, şi Natanii, şi 9 Solomonii, patru, din Batşua, feta
luî Ammielii; Şi Ibharii, şi Elişama, şi Elifeletii, Şi Noga, şi Nefegii, şi lafia, Şi
Elişama, şi Eliada, şiElifeletii, ''niioe. Toţî
aceştia svnt fiiî luî Davidu, afară de fiiî concubinelorii ; şi ' Thamara era sora loru.
Şi fiîulu luî Solomonu era J Rehoboamii;
fiîulu acestuîa era Abia ; fiîulii acestuîa, Asn ;
fiîulu acestuîa, losafatii; Fiîulu acestuîa,
loramii; fiîulu acestuîa, Ahazia; fiîulu acestuîa, lehoaşu; Fiîulu acestuîa, Amazia;
fiîulu acestuîa, Azaria; fiîulu acestuîa, lotamii; Fiîulii acestuîa, Ahazu; fiîulu acestuîa
Hezekia; fiîulu acestuîa, Mânase; Fiîulii acestuîa, Amonii; fiîulu acestuîa, losia.
Şi fiiî luî losia erau: Ânteiu-născutulu,
lohananii; alii duoilea, loiakimii; alu treilea,
Zedekia; alii patrulea, Şallumii.
Şi fiiî luî loiakimu erau: leconia, fiîulu
luî; Zedekia, fiîulu luî.
Şi fiiî luî leconia erau: Asiru; fiîulu acestuîa, Sealtielii, Şi Malcbiramu, şi Pedaia,
şi Şenaţarii, lekamia, Hoşama, şi Nedabia.
Şi fiiî luî Pedaia erau: Zerubabelu şi
Şemeî; şi fiiî luî Zerubabelii: Meşullamu şi
Hanauia; şi Şelomita, sora lorii; Şi Haşuba
şi Ohelii, şi Berechia, şi Ilasadia, luşabiiHesedu, cinci.
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Şi fiiî luî Hanania: Pelatia şi lesaia;
fiiî luî Refaia, fiiî luî Arnanii, fiiî luî Obadia,
fiiî luî Şecauia.
Şi fiiî luî Şecauia: Şemaia. Şi fiiî luî
Şemaia: * Hatuşii, şi Igalu, şi Bariahu, şi
Nearia, şi Şafatu; şese.
Şi fiiî luî Nearia: Elioenaî, şi Hezekia,
şi Azrikamu, trei.
Şi fiiî luî Elioeuaî: Hodaia, şi Eliaşibu,
şi Pelaia, şi Akkubii, şi lohauanu, şi Dalaia,
şi Anani, şepte.

21
22
23
24

Alţi urmaşi ai lui Iuda, şi locurile aşediirei lorii.

ţjllll luî Iuda sunt: "Pereţii, Heţronii, şi
_T Cârmi, şi Hurii, şi Şobalu. Şi Reaia,
fiîulu luî Şobalii, născu pre Iahatu; şi lahatii
născu pre Abumaî şi Labadii. Aceste siinl
familiele Zoratiţiloru. Şi aceştia simt aî parinteluî luî Etamii: Ezreelii, şi Işma, şi Idbaşii ; şi numele suroreî lorii era Haţelelponi.
Şi Peuuelii era părintele luî Ghedoru, şi
E/eru, părintele luî Husa. Aceştia svnt fiiî
luî * Hurii, ânteiu-născutulii Efrateî, părin
tele Bctu-Lebemuluî.
Şi c Aşuru, părintele Tekoeî, avea diioe
femeî: Hela şi Naara. Şi Naara 'î născu
luî pre Abu/amii, şi Heferu şi Temeni, şi
Haahaştari. Aceştia simt fiiî Naareî. Şi fiii
Heleî svnt: Ţeretii, lezoaru, şi Etuanu. Şi
Cozu născu pre Anubii, şi Haţobeba, şi fa
miliele luî Aharhelu, fiîulu luî Harumii.
Şi labeţii era ** maî onoraţii decâtii fraţii
luî, şi muma luî chiămâ numele luî: labeţu,
(trista), dicendu : Căci cu dureri 1'amii născuţii.
Şi labeţu chiămâ pre Dumnedeulii luî Israelu, şi dise: O! de m'aî bine-cuveuta, şi
aî întinde hotarele mele, şi mâna ta arii ti
cu mine, şi tu w'aî feri de nenorociri, ca
să fiii feriţii de dureri! şi Dumnedeu 'î dădu
ceea ce ceru.
Şi Chelubii, fratele luî Şua, născu pre
Menirii ; acesta este părintele luî Estonii. Şi
Estonii născu pre Betii-Rafa, Paşcanii, şi
Tehinna, pre părintele Iru-Nahaşuluî. Acestia sunt bărbaţii de la Recha. Şi fiiî luî
Keua/u svnt.: '• Otnielu şi Seraia. Şi fiiî luî
Otnielu: Hatatu. Şi Mconotaî născu pre Ofra, şi Seraia născu pre loabii, pre părin
tele lorvitoriloru -rVi'iieî Teslariloru; câcî eî
eraii teslarî. Şi fiiî luî Calebu, fiîulu luî
lefune, erau: Iru, Ela, şi Naamu: şi fiiî luî
Ela: Kena/.u. Şi fiiî luî leballeleelu erau:
Zifii, şi Zifa, şi Tiria, şi Asareeliî. Şi fiiî
luî Ezra rraii : leteru, şi Meredu, şi tferu,
şi lalonii; şi ea născu pre Miriamu, şi Şammaî, şi Işbabii, pre părintele Eştemoaeî.
i 2 Sara. 13. 1.
j l Re*. 11.4.1.
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CAP. 4, 5.
18 Şi femea luî, lehudia, născu pre Ieredu,
pre părintele Ghedoruluî, şi pre Heberu,
pre părintele Socouluî, şi pre lekutielii, pre
părintele Zanoahuluî. Aceştia avut fiii Bitieî,
fiica lui Faraonii, pre care o luase Meredii.
19 Şi fiii femeeî Iul, Hodia, surora luî Nahamu,
părintele Keileî, erau: Garmi, şi Eşteinoa,
20 Maacatitulu. Şi fiii luî Simenii emu: Amnonu, şi Rinna, Benhananu, şi Tilonu; şi
fiii luî îşi: Zohetii şi Benu-Zohetu.
21
Şi fiii luî Şela, » fiîulîi luî Iuda, erau:
Eru, părintele Leceî, şi alu Laadeî, părintele
Mareşeî, şi alii familieloru casei lucrătoriloru
22 de pânză din casa Aşbeeî, Şi loakimu, şi
bărbaţii din Cozeba, şi loaşîi, şi Sarafu,
cari domniră preste Moabu, şi laşubi-Le23 hernii. Inse aceste sunt lucruri vechi. Ace
ştia erau olari, şi locuiau in livedî şi în
lunci pe lungă rege; pentru trebuinţa luî
şedeau acolo.
Urmaşii luî Simeonu, şi locurile aşednreî lorii.

24
Fiii luî Simeonu erau: Nemuelu, şi la25 minii, laribu, Zerahu, fi Saulu; Fiîulîi acestuîa era Şallumii; fiîulu acestuia, Mib26 sărau; fiîulu acestuia, Mişma. Şi iiiî luî
Mişma erau: Hamuelu; fiîulu acestuia, Zac27 curii; fiiulu acestuia, Şimeî. Şi Şimeî avea
şese-spre-dece fii şi şese fete ; dară fraţii luî
nu aveau mulţi fii, şi tote familiele loru nu
28 se îmmulţîau, ca fiii luî Iuda. Şi eî locu
iau la ABeeru-Şeba, şi la Molada, şi laHa29 ţaru-Şualu, Şi la Billia, şi la Eternii, şi la
30 Toladu, Şi la Betnelii, şi la Horma, şi la
31 Ţiklagu, Şi la Betii-Marcabotu, şi la Haţaru-Susimu, şi la Betii-Birei, şi la Şaaraimu.
Acestea erau cetăţile lorii, până ce Davidu
32 se făcu rege. Şi satele lorii erau: Etarnii,
şi Aimu, Riuiinouii, şi Tochenu, şi Aşanu,
33 cinci cetăţi; Şi tote satele lorii cele din
jurulii acestoru cetăţî până la Baalu. Aceste
siint locuinţele lorii; erii genealogia loru
34 ftfe: Meşobabu, şi lamlecii, şi loşa, fiîulu
35 lui Amaţia, Şi loelii, şi lehu, fiîulii lui
losibia, fiîulu luî Seraîa, fiîulu lui Asielu,
36 Şi Elioenaî, şi laacoba, şi leşohaia, şi Asaia,
37 şi Adielii, şi lesimielu, şi Benaia, Şi Zi/a,
fiîulu luî Sin', fiîulii luî Allouti, fiîulu luî
ledaia, fiiulu luî Şimri, fiîulu luî Şemaia.
38 Aceştia, cari aici s'aii amintiţii după nume,
erau capi ai familieloru lorii; şi casele loru
părinţescî se îmmulţiră forte.
39
Şi pentru aceea merseră, ca să între in
Ghedoru, până spre resăritulii văîei, căutândii
40 păşune pentru turmele lorii. Şi găsiră şi
păşune grasă, bună, şi pămentu iutinsii iu
l Fac. 38. l, 5.
i «i. li.
k Ii». 19. J.
i > Rag. 18. D.

j Ve<li l Saui.
IR. 8. & .30.
17. & 2. Sura.
8. li.

a Far. 89. 3». ft
49. 3.

b Fac. 35. l*. &
4». 4.
c Fac. 4>l. 15,

tote părţile, şi liniscitu şi pacînicu; căci
cel de la Hamii locuiră mai 'nainte acolo.
Şi veniră aceştia, cei scrişî cu numele în 41
dilele lui Hezekia, regele luî Iuda, ' şi sfărâ
mară corturile şi locuinţele lorii, cari s'aii
găsiţii acolo, şi le nimiciră, până in diua
de astă-dî, şi locuiră acolo în loculu loru;
căci acolo era păşune pentru turmele lorii.
Şi se duseră din eî, d'iutre fiiî luî Simeonu, 42
cătră munţii Soirii, cinci sute bărbaţi, şi
Pelatia şi Nearia şi Ilefaîa şi Uzielu, fiii
luî îşi, în fruntea loru. Şi bătură J' rămăşiţa 43
Amalekiţilorii, carii scăpaseră, şi locuiră acolo până in diua de astă-dî.
Urmaşii lui Rubenii, ai hii Gadă, şi ai jumătăţei
seminţiei luî Mânase, şi locurile aşefârei lorii.

SI fiiî luî Rubenii, âuteiii-născutulu luî Israelii, (căci ° elii era ânteiii-născutulu,
dară fiindu-că ^pângărise patulu părintelui şeii,
se dădu c dreptulii de ânteîa-nascere fiilorii
luî losefu, fiîulu luî Israelu, dară nu aşa
ca să fie inscrişu in genealogii ca ânteiunăscutulii; Căci dluda era "celii mai puternicu între fraţii şei, şi dintr'însulu s'au
trasu domnitorii, dară dreptulu de ânteianascere fu a luî losefu.) Fiiî luî f Rubenu,
ânteiu-nâscutulii luî Israelu, erau: Hanocu,
şi Pallu, Heţronu, şi Cârmi. Fiiî luî loelii:
Semaîa; fiîulu acestuia era Gogii; li iul ii acestuîa, Şimeî; Fiîulu acestuia, Mica; fiîulu
acestuia Roaia ; fiîulu acestuia, Baalii ; Fiîulii acestuia, Beera; pre carele TiglatiiPileserii, regele Asirieî, 'Iii duse prinsă ; elii
era capulii Rubeniţiloru.
Şi fraţii luî dupre familiele loru, * cumu
s'aii inscrişu dupre genealogiele lorii, erau
capî: leghielii, şi Zecaria, Şi Bela, fiîulu
luî Azazii, fiîulii luî Şema, fiîulu luî loelii,
care locuia la AAroeru, şi până la Nebo
şi Baalu-Meonii. Şi elu locui la resăritii
până la intrarea în pustiîulu de lungă fluviulu Eufratu ; căci vitele lorii se îmmulţiră
'"în pămentulu Galaadu. Şi în dilele luî
Saulu purtară eî resbelii i cu Hagariteniî, şi
aceştia picară prin mâna loru; şi eî locuiră
în corturile loru în toţii resăritulii Galaaduluî.
In facă lorii locuiau fiiî luî Gadu în
pămentulu * Basanuluî până laSalca: loelii,
capulii, şi Şafamu alii diioilea, şi laanaî,
şi Şafatii în Basanii. Şi fraţii lorii după
casa loru părinţescă erau: Micaelu, şi Meşullamu, şi Şeba, şi lorai, şi lacanu, şi Zia,
şi Eberii, şepte. Aceştia erau fiiî lui Abihailu, fiîulu luî Huri, fiîulu lui laroahu,
tiîulii luî Galaadu, fiîulii luî Micaelu, fiîulu
Mat. ii. K.
,1 Fac. 19. 8, 10.
Va. 60. 7. & ' / Fac. 4«. 9.
108. 8.
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lui leşişaî, fiîulu lui lalido, tiiulu lui Buxii.
15 Ahi, fiîulu lui Abdielii, fiîiilii lui Guni, era
16 capulu caseloru lorii părinţescî. Şi ei lo
cuiau în Galaadu, îu Basauu, şi în cetăţile
lui, şi în tote încuujurimile ' Şarouuluî până
17 la marginile lorii. Ei toţi aii f'otu înscrişi
in cartea nam-eriloru în dilele lui "' lotamu, re
gele lui Iuda, şi în filele luî " leroboamu,
regele luî Israelu.
18
Fiii lui Rubeuii, şi Gadiţiî, şi jumătatea
seminţiei luî Mânase, d'intre bărbaţii lup
tători, cari purtau scutii şi sabia, şi săge
tau cu arcii, şi cuuosceau resbelulii, erau
patru-decî şi patru de mii, şepte sute şi şese19 deci, carii aii uiersu la oştire. Şi aii pur
taţii resbelii cu Ilagaritenii, şi cu "leturii, şi
20 Neh'şii, şi Nodabu. Şi >' ei 'i învinseră, şi
Hagaritenii aii foştii daţi în manele lorii,
şi toţi câţi erau liiiigă d'îiişiî; căci câtră
Dumnedeu au strigaţii ei în luptă, şi elii
se îndupleca de rugele lorii, tiiudu-că "aveaii
2 1 încredere îu elii. Şi au luaţii turmele lorii :
cămilele lorii, cincî-decî mii; şi oile, diioe
sute şi cinci deci mii ; şi asini, duoe mii ;
22 şi omeni, o sută mii. Căci mulţi omorîţî
au picaţii; că de la Dumnedeu era lupta. Şi aii
locuiţii ei în loculu lorii până la ''strămutare.
23
Şi fiii jumătăţeî seminţiei lui Mânase aii
locuiţii în ţeră, respândiudu-se la Basauu
până la Baalu-Hermonu şi Seuiru şi pe
24 muntele Hermouii. Şi aceştia erau capii
caseloru lorii păriuţesc'i: Efcrii, şi îşi, şi
Elielii, şi Azrielii, şi Ieremia, şi Hodavia,
şi lalidielii, bărbaţi viteşî, bărbaţi de nume,
capi ia caseloru lorii păriuţesci.
25
Dară ei au pecătuitii îu contra Dumnedeului părinţilorii lorii, şi * desfrenară cu deiî
poporclorii ţereî, pre cari Dumnedeu le ster26 pişe de d'inaiutea lorii. Deci desceptâ Dumnedeulii lui Israelu sufletulu lui ' Pulu, re
gele Asiriei, şi sufletulii luî "Tiglatu-Pileseru,
regele Asirieî; şi eî 'i strămutară: pre Rubeniţî, pre Gadiţi, şi jumătate din seminţia
luî Mânase, şi-î duseră la " Halahu, şi Haborii, şi Hara, şi la fluviulu Gozanii, până
in diiia de astă-dî.
Genealogia seminţiei Im Levi.

6 l ,^IlI luî Levi erau: " Gherşonii, Kehatu, şi
2 J Merari. Şi fiii luî Kehatu: Aniramti,
3 Iţliarii, Hebronii, şi Uzielii. Şi copii luî Aiurauiii : Aaroriii, şi Moisi, şi Miriamii. Şi
fiii luî Aaroim: * Nadabu, şi Abihu, Eleazarii,
4 şi Itamaru. Eleazarii născu pre Fineasii;
5 Fineasu născu pre Abişua; Şi Abişua născu
l Cap. L'7. HU. | a V-M: 25. l.'i.
m 2 R<!g. 15. Ii, l
Cap. l. ?l.
38.
p Vu'Ji ver» Ui.
n S neg. 11. 18, <i PH. za. 4. 5.
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pre Bukki, şi Bukki născu pre Uzzi; Şi
Uzzi născu pre Zerahia; şi Zerahia născu
pre Meraiotu, Şi Meraiotii născu pre Amăria, şi Amaria născu pre Ahitubii, Şi
c Ahitubii născu pre Zadokii, şi dZadoku născu
pre Ahimaaţii, Şi Ahimaaţu născu pre Azaria, şi Azaria născu pre lobananii, Şi
lobauami născu pre A /aria, (acesta este acela, e care era preutii îu f casa, care o zidi
Solomouii în Ierusalimu ;) Şi » Azaria născu
pre Amaria, şi Amaria născu pre Abitubu,
Şi Ahitubii născu pre Zadokii, şi Zadoku
născu pre Şallumii, Şi Şallumii născu pre
Hilkia, şi Hilkia născu pre Azaria, Şi Azaria născu pre h Seraia, şi Seraia născu pre
lehoţadaku. Şi 'cându lehova strămuta prin
Nebucodonosorii pre Iuda şi pre Ierusalimu,
fu duşii fi lehoţadaku.
Fiii luî Levi erau: •* Gherşoinii, Kehatu,
şi Merari. Şi acestea sunt numile hiloru lui
Gherşornu: Libni şi Şimei. Şi fiii luî Kehatii: Amramii, Iţharii, şi Hebronii, şi Uzielii. Fiii luî Merari: Mahli şi Muşi.
Şi acestea sunt familicle luî Levi după
părinţii loru: De la Gherşomii: Libui, tiiiulu
seu ; nîulii acestuia era Iahatii : fiiulu acestuia,
^Zimma; Fiîulu acestuia, loahii; niulii acestuîa, Iddo; nîulii acestuia, Zerahii; fiîulu
acestuia, leatraî. Fiii luî Kehatu; Animiuadabii; n'îulii acestuia, Corăbii; fiiulu ace
stuia, Asini; Fiîulu acestuia, Elkaua; tiiulu
acestuia, Ebiasafii; fiîulu acestuia, Asirii;
Fiulu acestuia, Tahatu ; fiîulu acestuia, Urielii; fiîulu acestui:', Uzia; şi fiîulu ace
stuia, Şaulii. Şi fiii luî Elkana: ' Amasai şi
Ahimotii. Elkiiua ; fiii luî Elkana erau :
Ţofai, fiîulu seu; fiîulu acestuia, Nahatii;
Fiiulu acestuia, Eliabu; fiîulu acestuia, Ierohamu; fiîulii acestuia, Elkaua. Şi fiii luî Sarnuelu: âuteiu-uăscutulii, lerohamii; Vaşni, şi
Abia. Fiii lui Merari; Mahli; fiîulu acestuia,
Libui; fiîulii acestuia, Şimeî; fiiulu acestuia,
Uza; Fiîulu acestuia, Şimea; fiîulu acestuia,
Haghia; fiîulii acestuia, Asaia.
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Geneulogiele Leviţiloru cântăreţi: Hematia, Asafă
şi Etanii.

Şi aceştia sunt aceia, pre cari i-a pusu 3 1
Davidu pentru căutare în casa luî lehova,
după ce "' se diidu repausii chivotului. Şi eî 32
serviau înaintea locaşului cortului îutrunirei
cu cântări, până la zidirea casei lui lehova
de cătră Solomonii in Ierusalimu; şi ei ser
viau dupre roudulu lorîi.
Eî şi fiii lorii erau aceia, cari eraii puşi 33
Num. aii. 57. | c Vo.Ji 2 Cion.
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34
35
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37
38
39
40
41
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43
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acolo. D'intre fiii luî Kehatii: Hemauii, cântâreţulu, fiîulu luî loelu, fiîulu luî Samuelu,
Fiîulu luî Elkana, fiîulu lui lerohamii, fiîulu
luî Elielii, fiiulu luî Ţoahii, Fiîulu luî Zufu,
fiîulu luî Elkana, fiîulu luî Mahatiî, fiîulu
luî Ainasaî, Fiîulu luî Elkana, fiiulu luî
loelu, fiîulu lui Azaria, fiiîulu luî /efauia,
Fiîulu luî Tahatu, fiîulu luî Assirii, fiîulu luî
"Ebiasafu, fiîulu luî Korahii, Fiîulu lui Iţharu,
fiîulu luî Kehatu, fiîulu luî Levi, fiiulu luî
Israelu. Şi fratele şeii Asafu, care sta din
drepta lui: Asafu, fiîulu lui Berachia, fiîulu
luî Şimea, Fiîulu luî Micaelu, fiiulu luî
Baaseia, fiîulii luî Malchia, Fiîulu luî Etni,
fiîulu luî Zerahu, fiîulu luî Adaia. Fiîulu
luî Etanii, fiîulu luî Zimma, fiîulu luî Şimeî,
Fiîulu luî lahatii, fiîulu luî Gherşomu, fiîulu
luî Levi.
Şi tiiî luî Merari, fraţii lorii, cari xteteau
din stânga : Etainii, fiîulu luî Kişi, fiiulu luî i
Abdi, fiîulu luî Mallucu, Fiîulu luî Haşabia, '
fiîulu luî Amaţia, fiîulu luî Hilkia, Fiîulu
luî Amţi, fiîulu luî Bani, fiîulu luî Şamerii, i
Fiîulu luî Mahli, fiîulu luî Muşi, fiîulii luî '
Merari, fiîulu luî Levi. Şi fraţii lorii, Leviţiî, erau puşî spre toţii serviciulu in 16caşulu caseî luî Duainedeu
Familia lui Aaronu, ţi detoriele sale.
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50
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Şi Aaronii si fiii luî tămăiau ° pe altarulu
olocaustuluî, şi f pe altarulu de tămâiere,
si erau puşi spre totu serviciulu sanctua
rului, si spre a face espiare pentru Israelu,
dupre tote câte ordinase Moisi, servulii luî
Dumuedeu. Şi aceştia «-«w fiiî luî Aaronu:
Fiîulu luî era Eleazaru; si fiiulu ac.estuîa,
Fiueasii ; fiîulu acestuîa, Abişua ; Fiîulu acestuia, Bukki: fiîulu acestuîa, Uzi; fiîulu
acestuîa, Zerahia; Fiîulu acestuîa, Meraiotu: fiiulu acestuîa, Amaria; fiîulu acestuîa,
Ahitubu; Fiîulu acestuîa, Zadoku : fiîulu acestuîa. Ahimaaţîi.
i Şi acestea sunt locuinţele lorii dupre
satele lorii în hotarele lorii, ale fiilorii luî
Aaronu, din familia Kehatiţiloru, (căci pe
d'inşiî a picaţii sorţulu). r Şi li se dădu
Hebronulii în pâmentulu luî Iuda, şi îruprejurimile sale; 'Dară câinpulu cetăţeî şi
satele luî se dădură lui Ualebu, fiîulu luî
lefuue. Şi 'fiilorii luî Aarouii s'aii daţii ce
tăţile luî Iuda: Hebronulu, cetatea de scă
pare, şi Libna cu împrejurimile sale, şi lattirulu, şi Eştemoa cu împrejurimile lorii,
Şi Hilenulu cu împrejurimile sale, şi Debirulii cu împrejurimile sale, Şi Aşanulu
cu împrejurimile sale, şi Betii-Şemeşulu cu
împrejurimile sale: Şi din seminţia luî Be
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njaminii: Gheba cu împrejurimile sale, Allemetulu cu împrejurimile sale, Anatotulii
cu împrejurimile sale; tote cetăţile loru
împreună erau: trei-spre-dece, dupre fami
liele loru. Şi fiilorii luî Kehatii, "cari mai 61
rămăseseră încă din familia seminţiei, acextora li se dădu " prin sorţî din jumătatea
seminţiei, adecă din jumătatea seminţiei luî
Mânase, dece cetăţi.
Şi fiiloru luî Gherşonu, dupre familiele 62
lorii, se dădură din seminţia luî Isacharii, şi
din seminţia luî Asserii, şi din seminiţa luî
Neftali, şi din seminţia luî Mânase în Basanii, treî-spre-dece cetăţi.
Fiilorii luî Merari, dupre familiele loru, din 63
seminţia luî Kubenii, şi din seminţia luî
Gadu, şi din seminţia luî Zebulonii, prin
sorţî, x diioe-spre-dece cetăţi. Aşa au daţii 64
fiii luî Israelu Leviţilorii aceste cetăţi cu
împrejurimile lorii. Şi au daţii prin sorţî 65
din seminţia fiiloru luî Iuda, şi din seminţia
fiiloru lui Simeonii, şi din seminţia fiiloru
luî Beniaminii aceste cetăţî, cari se numescu cu numele lorii.
Şi y cel-l-alţî din familiele fiiloru lui Ke- 66
hatu aveaii cetăţile hotarului lorii din se
minţia luî Efraimii. ' Şi li se dădu loru din 67
cetăţile de scăpare: Şechemulu cu împre
jurimile sale pe muntele luî Efraimii ; li se
mai dădu şi Ghezerulii cu împrejurimile sale,
" Şi lokmeanulii cu împrejurimile sale, si Beţii- 60
Horonulu cu împrejurimile sale, Şi Aîa- 69
lonulu cu împrejurimile sale, şi Gatu-Rimmontilii cu împrejurimile sale : Şi din j u- 70
mătatea seminţiei luî Mânase: Anerulii cu
împrejurimile sale, şi Bileamulu cu împre
jurimile sale, pentru familia celor-1-alţî fiî
aî lui Kehîitii.
Fiiloru luî Gherşomu s'aw daţii din fa- 71
milia jumătăţeî seminţiei luî Mânase: Golauuliî iu Basauii cu împrejurimile sale, şi
Aştarotulii cu împrejurimile sale; Şi din se- 72
mintia luî Isacharu: Kedeşulu cu împre
jurimile sale; Daberatulu cu împrejurimile
sale, Ramotulii cu împrejurimile sale, şi 73
Anemulii cu împrejurimile sale; Şi din se- 74
mintia lui Asserii; Maşalulii cu împrejurimile
sale, Abdouulu cu împrejurimile sale, Şi 75
Hukokulii cu împrejurimile sale, şi Rehobulii cu împrejurimile sale ; Şi din seminţia 76
lui Neftali: Kedeşulu în Galilea cu împre
jurimile sale, Hainmonulii cu împrejurimile
sale, şi Kiriataimulu cu împrejurimile sale.
Celoru-1-alţî fiî aî lui Merari s'aii daţii 77
din seminţia luî Zabulonu: Rimmonulu cu
împrejurimile sale, şi Taborulu cu împre
jurimile sale; Şi dincolo de lordanu, in 78
u Vor» «6.
v los. 21. 5.
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faţa lerichonului, la resăritulu Iordanului,
de la seminţia lui Rubenii: Bezerulu in
pustiiţi cu împrejurimile sale, şi Iahza cu
79 împrejurimile sale, Şi Kedemotulii cu îm
prejurimile sale, şi Mefaatulu cu împreju80 rimile sale; Şi de la seminţia luî Gadîi:
Ramotulu în Galaadu cu împrejurimile sale,
81 şi Mahanaimulu cu împrejurimile sale, Şi
Heşbonulu cu împrejurimile sale, şi lazarulu
cu împrejurimile sale.
Urmaţii lui Isacharii, cu luî BeniaminU, aî lui Neftali, aî jumătăţeî a lui Mânase, ai luî Efraimii
ţi aî luî Asseru; cu câte-va locuri ale aşe(ţăreî lorii, şi fragmente din istoria lorii.

7 Ol fiii luî Isacharii erau: "Tola, Pua, la2 V^ şubîi, şi Simronu, patru. Şi fiii luî
Tola : Uzi, Refaia, Ierielu, Iahmaî, Ibsamu,
şi Samuelu, capii caseloru lorii părinţescî,
anume aî luî Tola, bărbaţi viteşî între generaţiunile lorii ; * numerulu lorii in dilele luî
Davidii era : duoe-decî şi diioî mii, şese sute.
3 Şi fiii lui Uzi : Izrahia. Şi fiii luî Izrahia :
Micaelii, şi Obadia, loelu, şi Işaia, cinci;
toţi capi.
4
Şi la d'înşiî dupre generaţiunile lorii,
dupre casele lorii părinţescî, erau cete de
omeni de oste, treî-decî şi şese mii; că eî
5 aveaii femei multe şi fii mulţi. Şi fraţii lorii
d'intre tote nemurile luî Isacharii, erau băr
baţi viteşî; cu toţii înscrişi in cartea nascerilorii: optu-decî şi şepte mii.
6
Fiii luî c Beniaminu: Bela, Becherii, şi
7 lediaelii, trei. Şi fiiî luî Bela erau: Eţbonu,
şi Uzi, şi Uzielu, şi lerimotii, şi Iri, cinci;
capii caseloru părinţescî, bărbaţi viteşî; cu
toţii înscrişi in cartea nasceriloru erau :
diioe-deci şi diioe miî, treî-decî şi patru.
8 Şi fiii luî Becherii: Zemira, şi loaşu, şi
Eliezerii, şi Elioenaî, şi Orari, şi Ierimotu,
şi Abia, şi Anatotu, şi Alametu. Toţi a9 cestia erau fiiî luî Becherii. Şi cei inscrişî
in cartea nasceriloru lorii, capii caseloru
lorii părinţescî erau: duoe-decî miî, duoe
10 sute, bărbaţi viteşî. Şi fiiî lui lediaolu:
Bilhanii. Şi fiii luî Bilhanu: leuşu, şi Be
niaminu, şi Ehudii, şi Chenaaua, şi Zetanu,
11 şi Tarşişii, şi Ahişaharii. Toţi aceştia erau
fiiî luî lediaelu, dupre capii caseloru părin
ţescî, şepte-spre-dece miî, diioe sute bărbaţi
12 viteşî, cari eşiră cu oste la luptă. dŞi Şuppimu şi Huppimu, fiiî luî Iru, şi Huşşimu,
fiiî luî Aheru.
13
Fiiî luî Neftali erau: Iahţielu, şi Guni,
şi leţeru, şi ' Şallumu, fiiî Bilheî.
14
Fiiî luî Mânase erau: Asrielii, pre care l'a
a Fac. 4S. 13.
Nara. te. 33.

b 2 Şam. 24. l, | c Fac. 4fi. 21.
2.
Nnm. 26. 39.
Cap. 27. 1.
Cap. 8. l, atc.

d Num. 2B. 39.
e Pac. 46. 24. l
/ l Şam. 12. 11. |

născuţii ea. Şi concubina sa, Siriena, născu
pre Machiru, pre părintele luî Galaadu.
Şi Machiru lua de femeă pre sora luî Huppimu şi a lui Şuppimu, şi numele suroreî
sale era Maaca; şi numele celui de alu
duoilea era Ţelofehadîi; şi Ţelofehadii avea
numai fete. Şi Maaca, femea luî Machiru,
născu unu fiiu, şi numi numele luî Pereşu.
Şi numele fratelui luî era: Şereşii; şi fiiî
acestuia erau: Ulamii şi Rekemii. Şi fiiî
luî Ulamii: •''Bedanu. Aceştia erau fiii lui
Galaadu, fiîulu luî Machiru, fiîulu luî Mâ
nase. Şi sora luî, Hammolechetu, născu
pre Işodu, şi » Abiezerii, şi Mahla. Şi fiiî
luî Şemida erau: Ahianii, Şechemii, Likhi,
şi Aniamii.
Şi h fiiî luî Efraimu erau: Şutelahu ; şi
fiiulu acestuia era Beredu ; şi fiîulu acestuia,
Tahatii; şi fiîulu acestuia, Elada; şi fiîulu
acestuia, Tahatu; Şi fiîulu acestuia, Zabadu; şi fiîulu acestuia, Şutelahu, şi Ezeru,
şi Eleadii. Şi bărbaţii din Gătii, mosceniî
pămentuluî î-aii ucişii; căci se pogoriserâ,
ca să răpescă vitele lorii. Şi plânse Efraimii, părintele loru, multe dile; şi fraţii
luî veniră, ca să-lii mângăe. Şi elu întrâ
la femea sa, şi ea concepu, şi născu fiiii,
şi elii numi numele luî Beria; căci venise
nenorocire preste casa sa. (Şi fiica sa era
Şeera; şi ea zidi Betu-Horouulu celii de
joşii, şi celii de susu, şi Uzenii-Şeera). Şi
Refahii era fiîulu luî, şi Reşefii; şi fiîulii
acestuia era Telahii; şi fiîulu acestuia, Tahanii; Fiîulu acestuia, Laadanu; fiîulu acestuia, Aminihudu; fiîulu. acestuia, Elişama;
Fiîulu acestuia, Nonii; fiîulu acestuia, losua.
Şi stepânirile şi locuinţele lorii erau:
Betii-Elulu cu cetăţile sale; şi spre resăritii,
{ Naaronulii ; şi spre apusu, Ghezerulu cu
cetăţile sale, şi Sechemulu cu cetăţile sale,
până la Gaza şi cetăţile sale; Şi cătră
hotarulu fiiloru luî •'Mânase: Betu-Şeanulii
cu cetăţile sale, Taanaculii cu cetăţile sale,
* Meghiddoulu cu cetăţile sale, Dorulii cu
cetăţile sale. In aceste aii locuită fiiî luî
losefu, fiîulu luî Israelii.
'Fiii luî Asseru erau: Iînna, şi Işva, şi
Işvi, şi Beria ; şi Sarahii era sora loru. Şi
fiiî luî Beria erau: Heberii şi Malchielii ;
acesta este părintele Birzavituluî. Şi Heberii născu pre lafletu, şi Şomerii, şi Hotamii, şi pre Şua, sora lorii. Şi fiii luî
lafletii: Pasacii, şi Bimhalu, şi Aşfatu. Acestia sunt fiiî luî lafletu. Şi fiiî luî Şameru: Ahi, Roga, lehubba, şi Arămii. Şi
fiiî luî Helemii, fratele şeii : Ţofahii, şi
g Num. 2B. 30.
h Num. 2fi. 35.

i loa. Iii. 7.
) lo«. 17. 7.

k l.. .. 17. lt.
l Fac. 46. 17.

15

16
17
18
19
20

21

22
23
24
25
26
27
28

29

30
31
32
33
34
35
v

Num. S6. 44.

CAP. 7, 8, 9.
36 Imna, şi Şeleşu, şi Amalu. Fiii lui Ţofahu:
Suahu, şi Harneferu, şi Şualu, şi Beri, şi
37 Imra, Beţeru, şi Hodu, şi Şaiua şi Şilşa,
38 şi Itranu, şi Beera. Şi fiii luî leteru: le39 fune, şi Pispa, si Ara. Şi fiii luî Ulla:
Arabii, şi Hannielu, şi Riţia.
40
Toţi aceştia erau fiii luî Asseru, capii
caseloru lorii părinţescî, aleşi, bărbaţi viteşî,
capii mai marilorii. Şi cei înscrişi ai lorii
in cartea nasceriloru pentru servicîulu la
luptă, au fost : duoe-decî şi şese inii de onienî.
Altă listă a urmaşiloru luî Benjaminii; genealogia
Im Saultt.

6 fjENIAMINU născu pre "Bela, âritgiu-năJj scutulu seu; pre Aşbelu, alu duoilea;
2 Ahrahu alu treilea; Noha, alii patrulea;
3 Rafa, alu cincelea. Şi fiii luî Bela erau:
4 Addaru, Ghera, Abihudii, Abişua, Naamanu,
5 6 Ahoahii, Ghera, Şefufanu, şi Huramîi. Şi
aceştia erau fiii lui Ehudii, cari erau capii
caseloru părinţescî ai locuitoriloru din Gheba,
7 şi ei 'î strămutară la * Manahatu : Adecă,
Naamauu, Ahia şi Ghera. Acesta 'î stră
muta; şi elfi născu pre Uza şi Ahihudu.
8 Şi Şaharaimu născu copil in pămeutulu Moabuluî, după ce a lepădaţii pre femea sa;
9 Huşimu şi Baara erau femeele lui. Şi născu
elin Hodeşu, femea sa, pre lobabii, Ţibia,
10 Meşa, Malcamii, leuţu, Şachia, şi Mirma.
Aceştia erau fiii luî, capii caseloru părin11 ţescî. Şi din Huşimu născu eîu pre Abi12 tubu şi Llpaalu. Şi fiii luîElpaalu erau: E*berii, Mişamu, şi Şamedu; acesta zidi Oiioulii
1 3 şi Lodulii, şi cetăţile lorii ; Şi Beria şi Şema,
carii erau capii caseloru părinţescî ai locui
toriloru de Aialonu ; eî aii alungaţii pre lo14 cuitoriî Gatului. Şi Ahio, Şaşaku, lere15 16 moţii, Zebadia, Aradu, Aderii, Micaelii,
17 Ispa, şi loha, tiiî lui Beria. Şi Zebadia,
18 Meşullamii, Hi/,ki, Heberii, Işmeraî, Ezlia,
19 şi lobabu, fiii luî Elpaalîi. Şi lakiuui, Zicri,
20 21 Zabdi, Elieuaî, Ziltaî, Ellielu, Şi Adaia,
22 Beraia, şi Şimratu, fiii luî Şirneî. Şi Işpanii,
23 24 Eberu, Elielii. Abdonii, Zicri, Ilanauu, Ha25 nania, Elamu, Antotia, Ifdeia, şi Penuelii,
26 fiii luî Şaşaku. Şi Şamşeraî, şi Şeharia,
27 Atalia, lareşia, Elia, şi Zicri, fiii luî le28 rohamu. Aceştia erau capi ai caseloru pă
rinţescî între generaţiunile lorii, capi fură,
•ţi locuiau în lerusalimii.
29
Şi în Ghibeonii locuia părintele luî Ghibeonii, şi cnuniele femeeî sale era Maaca.
30 Şi ânteiu-născutulu şeii era Abdouii; şi Ţuru,
31 şi Kişii, şi Baalii, şi Nadabii, Şi Ghedoru,
32 şi Ahio, şi Zacheru. Şi Miklotu născu pre
Copitlii 8.

FU. «. ai.

Num. 26. 38. | c Cap. 9. 35. l / C»p. 9. 43.
Cap. 7. li.
l d l Şam. U. M.
6 Cap. 3. 51.
«l Şam. 9. 12. |
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Şimea. Şi aceştia locuiau in faţa fraţiloru
lorii, cu fraţii lorii la Ierusalinm, Şi d Neru
născu pre Kişii; şi Kişii născu pre Saulu,
şi Saulu născu pre Ionatanii, Malchişua,
Abinadabu, şi Eşbaalu. Şi fiîulu luî lonatanu era Meribii-Baalu ; şi Meribu-Baalu
născu pre ' Mica. Şi fiii luî Mica erau: Pitonii, Melecu, Tarea, şi Ahazu. Şi Ahazu
născu pre lehoada, şi lehoada născu pre
Alemetu, Azmavetu, şi Zimri, Şi Zimri
născu pre Moţa, Şi Moţa născu pre Binea;
fiîulu acestuia era f Rafa ; tiîulu acestuia, Eleasa; fiîulu acestuia, Aţelii. Şi Aţelii avea
şese fii, şi acestea sunt numile lorii: Azrikamu, Bocru, Işmaelii, Searia, Obadia, şi
Hananii. Toţi aceştia e.rau fiii lui Aţelii.
Şi fiii luî Eşekii, fratele seu, erau: Ulamu,
ânteiu-Hăscutulii şeii; leuşu alii duoilea; Elifeletu, alii treilea. Şi fiii luî Ulamu eraţi
bărbaţi viteşî, cari întindeau arculii. Şi eî
aveau mulţi fii şi nepoţi: o sută cincî-decî.
Toţi aceştia sunt din fiii luî Beniaminii.
AŞA "toţii Israelulîi s'a înscrişii în cartea
nascereî; şi ecce, scrişî sunt in cartea
regilorii luî Israelu. Şi Iuda fu duşii la Ba
bilonii pentru păcatele luî.

33

34
35
36
37
3S

39
40

9

Lista famiUelorti din felurite seminţii, cari
locuiaii in lerusalimii.

6 Şi cei ce au locuită dint'ânteiii in stepânirile lorii, în cetăţile lorii, erau: Israeliţiî, preuţiî, Loviţii, şi c servii templului. Şi
la d lerusalimii locuiau din fiii luî Iuda, şi
din fiii luî Beniamiuu, şi din fiii luî Efraimu
şi ai lui Mânase:
Utaî, fiîulu luî Arnrnihudu, fiîulu lui Ornri,
fiîulu luî Imri, fiîulu Iul Bani, din fiii luî
Pereţii, fiîulu lui Iuda. Şi din Şilomţî: Asaia, ânteiu-născutulii, şi fiii şei. Şi din
fiii lui Zerahii: leuelii, şi fraţii lorii, şesesute, noue-decî.
Şi din fiii luî Beuiaminii: Sallu, fiîulu
lui Meşullamu, fiîulu luî Hodavia, fiîulu lui
tlaseuua; Ibneia, fiîulu lui lerobamii, şi Ela,
fiiulii luî Uzi, fiiulii luî Micri; şi Meşullamii,
fiiulii luî Şefatia, fiîulu luî Reuelii, fiîulu luî
Ibuia; Şi fraţii lorii, dupre nascerile lorii:
noiie sute, ciucî-decî şi şese. Toţi aceştia
erau capi părinţescî ai caseloru lorii pă
rinţescî :
,
eŞi din preuţiî: ledaia, lehoiaribu, lachinii, Şi Azaria, fiîulu luî Hilkia, fiiulii luî
Meşullamu, fiîulu lui Zadokii fiîulu luî Meraiotu, fiîulu luî Ahitubii, mai marele casei
luî Dunuiedeii ; Şi Adaia, fiîulu lui Ierohamu, fiiulii luî Paşhuru, liîulu luî Malchia;
şi Maasaî, fiîulu luî Adielu, fiîulu luî Iahzera,
Capulu 9.
a Ezra 3. 59.

\t, Ezra 2. 70.
Neam. 7. 78.
« lua. i>. 87.

2
3
.

4
5
6
7
8
9

10
11
12

Eirn î. a. t i < Neam. 11. 10.
8. 20.
l
etc.
./ Neem. 11. 1. l
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fiîulu lui Meşiillauiu, fiîulu lui Meşillemitu,
13 fiîulu luî Iînmeru; Şi fraţii lorii, capi aî
caseloru lorii părinţesci: o mie, şepte sute
şi şese-decî, bărbaţi discepţî pentru lucrulu
serviciului în casa lui Dumnezeu.
14
Şi din Leviţii: Şemaia, fiiulu luî Haşşubu, fiîulu luî Azrikamu, fiîulu luî Haşabia,
15 d'intre fiii luî Merari; Şi Bakbakkarii, Hereşu, Galalu, şi Matania, fiîulu luî Mica,
16 fiîulu luî Zicri, tiiulii luî Asafu; Şi Obadia,
fiiulu lui Şeniaia, fiîulu luî Galalu, fiîulu
luî ledutuuii; şi Berechia, fiîulu luî Aşa,
tiîulu luî Elkana, care locuia in satele Neto17 fatiţilorii. Şi uşierii: Şallumu, Akkubii, Talmonu, Ahimauri, şi fraţii lorii; Şallumu era
18 capulu. Aceştia până atunci au fosfu la
porta regelui câtră resăritu; erau uşierii
19 taberei fiiloru lui Levi. Şi Şallumu, fiîulu
luî Kore, fiiulu luî Ebiasafu, fiîulu luî Korahu, şi fraţii seî din casa sa părinţescă,
Korahiţii, erau asupra lucrului serviciului,
şi custodiau pragurile cortului; şi părinţii
loru erau preste tabera luî lehova, şi cus20 todiau intrarea. Şi i Fineasti, fiiulu luî Eleazaru, a foştii mai 'iiainte domnii preste
2 1 d'iuşiî, ţi lehova era cu d'insulu. Zecaria,
fiîulu luî Meşeleraia, era uşîăruhi cortului
22 întrunire!. Toţi aceştia, aleşi ca să fie uşîerî, erau duoe sute, duoî-spre-dece. Ei eraii
inscrişî în cartea uasceriloru dupre satele
loru; * Davidii şi Samuelu, * ve'detorulu, 'îa'23 sedaseră în servicîuhi lorii. Ei şi fiii loru
jură preste portele casei lui lehova, adecă
24 ale casei cortului, ca să le păzescâ. După
cele patru venturi stăteau uşierii, spre resăritti, spre apusii, spre rnedă-uopte, şi spre
25 medă-di. Şi fraţii loru locuiau iu satele
loru, şi veniaii ' pe câte şepte dile din cându
26 in câudu cătră d'îuşiî. Deci în serviciu sta
tornicii eraii patru uşieri mai mari; ei erau
Leviţî, şi puşi preste căiuărele şi tesaurele
27 casei luî Dumnedeii. Şi ei mâneau împrejurulu casei Ini Dumnezeu; căci a loru era
paza, şi ei aveau sarcina a o deschide iu
28 totă demâneţa. Şi unita din eî emu puşi
preste vasele serviciului; căci eî le adu
ceau în lâ-îutru după numeru, şi le scoteau
29 după numeru. Şi uniia din eî erau puşi pre
ste vasele, preste tote vasele sanctuariului
şi preste făiuă, preste vinii şi oleiu, şi tă30 maia şi aromate. Şi uniia din fiii preuţilorii
31 pregătîau J'mirul îi din aromate. Si Matitia,
unulii din Leviţî, ânteiu-născutulii lui Şal
lumu, Korahituiu, era in servicîulu stator32 nicu *asuj>ra celorii ce se făceau iu tigăi. Şi
n/ţii d'intre fiii Kehatiţilorii, fraţii loru, ' erau
f Num. 31 V. { i X Reg. U. S. | k Lev. î. S.
.; CH|I. .'Ii l, t. l j Eiod. 30. 13. l 6. 81.
A l Şam 8. St.

l Lev. 24. 8.
m Cap. 6. 31. &

j puţî preste pânile punereî-înainte, ca să le
pregălescă in fie-care sabbatu. Şi dintru- 33
costia erau " cântăreţii, capii caseloru părin
ţesci aî Leviţilorii," ţi eî ifedi'au în cămară,
iară alţii serviciu; căci erau in serviciulu
acela (jliua şi noptea. Aceştia sunt capii 34
canelor» păriuţescî aî Leviţiloru, dupre generaţiunile lorii; capi fură eî, şi locuiau
în Ierusalimu.
Genealogia lut Saulil reiterată.
Şi in Ghibeonii locuia părintele luî Ghi- 35
beonii, lehielu; şi numele feineei sale era
"Maai'a. Şi â[iteiu-născutululuî«;'a Abdonu; 36
apoi Zuru, Kişu, Baalîi, Nerii, Nadabfi, Ghe- 37
dorii, Ahio, Zecaria, şi Miklotu. Şi Miklotu 38
născu pre Şimeamu. Şi aceştia locuiau in
faţa fraţilorii loru, cu fraţii lorii în Ieru
salimu. ° Şi Nerii născu pre Kişu, şi Kişu 39
născu pre Saulu, şi Saulu născii pre Iona
tanii, Malchişua, Abinadabii, şi Eşbaalu. Şi 40
fiîulu lui Ionatanii era Meribu-Baalu ; şi
Meribii-Baalu născu pre Mica. Şi fiii luî 41
Mica erau: Pitonii, şi Melecii, şi Tahrea,
p ţi Ahazu. Şi Ahazii născu pre Iară, şi Iară 42
născu pre Alemetu, Aţmavetu, şi Zimri ;
şi Zimri născu pre Moţa, Şi Moţa născu 43
pre Binea; fiîulu acestuia era Refaia; fiîulu
acestuia, Eleasa; fiiulu acestuia, Azelu. Şi 44
Aţelu avea şese fii, şi acestea sunt uuinile
loru: Azrikamu, Bocru, Işmaelii, Şearia, 0badia, şi Hauanii. Aceştia nuni fiii luî Aţelu.
Mortea lut Saulii şi a lui Ionatanii.

SI "Filistenii se luptară cu Israelii, şi bar- 10
baţiî lui Israelii fugiră de d'inaintea Filisteuiloru, şi cădură ucişi pe muntele Ghilboa.
Şi Filistenii ui măriră pre Saulii şi pre fiii 2
luî; şi Filistenii uciseră pre Ionatanii, pre
Abiuadabu, şi pre Malchişua, fiiî luî Saulu.
Şi se întări lupta injurulii luî Saulii, şi-lii 3
ajunseră arcaşii, şi elii fu râuitu de arcaşi.
Şi Saulu dise cătră purtătorulii şeii de 4
arme: Trage sabia ta, şi străpunge-rne cu
ea, ca să nu vină aceşti necircumcişî, şi_
să-şi bată jocii de mine; dară purtătorulu
de arme alu şeii nu voia; căci se temea
torte. Atuncea lua Saulu sabia, şi se aruucâ
preste d'însa. Şi vedendă purtătorulu s'„ju 5
de arme, cumii-că Saulii era morţii, se aruucâ şi elii preste sabia, şi muri. AŞH 6
muri Saulu, şi cei trei fii aî seî; şi totă
casa lui muri împreună cu elu. Şi vedendii 7
toţi bărbaţii luî Israelu, cari locuiau în vale,
cumu-că fugiaii, şi că Saulii şi fiiî seî aii
aiuriţii, părăsiră cetăţile loru, şi fugiră; şi
veniră Filistenii, şi locuiră acolo.
15. 1.
n Cap. 8. K9.

| o Gap. g. 33.
p Cap. 8. 35.

Capulu 10.
|
a l Şam. 31. l,
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CAP. 10, 11.
8
9

iU
11
12

tiJ

14

Şi a duoa-di veniră Filistenii, ca să desbrace pre ucişi, ţi găsiră pre Saulu şi pre
fiii seî căduţi pe muntele (Jhilboa. Şi-lii
desbrăcară, şi luară capulîi şeii şi armele
sale, şi trămeseră iu pămentulii Filisteuilorii
ile jurii împrejură, ca să dee scire idoliloru
lorii şi poporului. * Şi puseră armele sale în
casa deiloru lorii, şi capulu şeii 'Iii pironiră
in teinplulu lui Dagouii.
Şi audiudii toţi din labeşii-Galaadu tote
câte Filistenii făcură lui baulu; Se scu
lară toţi bărbaţii viteşî, şi luară corpulu
lui Saulu, şi corpurile tiiloru seî, şi le aduserâ la labeşu, şi înmormântară ostie
lorii Mijit n stejarulu din labeşu, şi postiră
şepte dile.
Aşa muri Saulîi peiitru pecatulu seu,
pre care l'a făcuţii iu contra lui lehova,
•'contra cuveutului lui lehova, pre care nu
l'a i i n n ! ii. şi d pentru-că a întrebaţii pre
uecroniauţi, si'ătuiudu-se CM eî; Şi pentru-că
uu întreba pre lehova; de aceea l'a oinoritu, şi «a mutaţii regatuiii asupra lui Davidu, fiiulii lui Işai.
Daoidu, se face rege Iu Hebrunil, şi tea lera-saliiimlu du la lebusei.

1 l Ol s'a adunaţii " totu Israelulu la Davidu
>J în tlebronii, şi dise : Eece ! noi a-untemu
l ubulu teii şi carnea ta. Şi chiaru şi mai
'uniate, pre-câudii Saulii era rege, tu erai
acela, care scoteai şi aduceai pre Israelu.
Şi lehova, Dumuedeulu teu, dise cătră tine:
fu *să pascî pre poporalii meu, Israelii, şi
tu să iii domuii presto poporalii ineu, Israelii.
;i Deci veuirâ toţi betrânii lui Israelu cătră
regele îii Uebroiiu; şi încheia Davidu logăuieutii ca d'îuşiî în Hebrouu, înaintea lui le
hova ; şi e uiiseră pre Davidu rege preste Israelii, dupre cuventulu lui lehova prin d Sainuelu.
4
Şi, Davidu ' pleca cu toţii Israelulii la
lerusalimu, adecă lebusii, căci f acolo erau
5 lebuseî, cari locuiau iu ţerâ. Şi diseră lo
cuitorii din lebusu cătră Davidu: Tu nu vei
intra aicea. Dară Davidii lua cetăţuea Sionii,
(i adecă cetatea lui Davidu. Că dis'a Davidu :
(Jelii ce va bate mai ânteiii pre lebuseî,
va ti capii şi căpiteuiă. Şi se sui mal ân
teiii loabii, fiîulu Ţeruief, şi se iacii capii.
7 Şi Davidu locui în cetăţue; de aceea s'a
8 numiţii cetatea lui Davidu. Şi zidi cetatea
jurii împrejura, adecă de la Millo juruîmprejuru ; şi loabii direse rămăşiţa ce!) ţâţei. Şi Davidu se mări din ce în ce mai
multu. şi lehova, Dumnedevlu oştiriloru, era
cu d'îusulii.
6 l Suin. 31. III.

e l Şam. li. *8.

e l Ram. 1.1. l:;.

* Şam. 3. 9,

* IS. S3.
d l Şam. 28. 7.

IU. & 5. 3.
—

II.
Şam. 5. 1.

(, P». V». 71.
c i Şam. A. 3,
d l Şam. l«. l,

Viteşil Im Davidu.

9 Şi aceştia ştiut capii viteşiloru luî Da- l O
vidu, cari se ţinură tare luugă d'îusulii pen
tru regatulu şeii, cu toţii Israelulii, ca să-lu
facă rege preste Israelu dupre h cuventulu
luî lohova. Acesta este nutnerulu viteşiloru 11
luî D.ividii: laşobeamîi, fiiulii luî Hacmoni,
capulu căpitemelorii; elu 'şî redicâ lancea
de odată preste treî sute, pre cari 'i ucise.
Şi dup» d'însulii Eliazaru, fiîulii luî Dodo, 12
Ahoheulii; elu era între cei treî viteji. A- 13
cesta era luugă Davidu la Pasu-D..mmimu,
câiidu Filistenii se adunară acolo la luptă,
şi era acolo o ţerâuă acoperită cu ordu.
Şi poporulii fugi de d'inaiutea Filisteniloru.
Şi se opriră în medulii ţerâueî, şi o ape- 14
rarii, şi bătură pre Filisteni. Şi lehova li
dădu isbendă mare.
Şi trei din cei treî-decî capi 'se pogo- 15
rîră la stâncă câtră Davidu, in pescera
Adullamu : şi oştea Filistenilorii era tâberîtâ J în valea Refaimii. Şi Dandu era a- 16
tuncea în întăritură, şi gamisoua Filisteuiloru era în Betu-Lehemu. Şi dori Davidu, 17
şi dise: Cine 'mî va da apă de beutft din
foiitâna din Betu-Lehemii, cea de la portă V
Atuucea năvăliră cel trei iu tabera Filis- 18
teuilorii, şi scoseră apa din tontâua de la
Betii-Lehemu, cea de la portă, şi luară,
şi aduseră lui Davidu. Dară Davidu nu voi
să o bee, ci o versâ lui lehova; Şi dise: 19
Dumnedeulu meii! departe n'e de mine, să
făcu lucrulu acesta! Aii.doră voiu be sân
gele acestoru omeni, vieţa lorii V Căci cu
vieţa lorii adus'au ei apa acesta. Aşa elu
nu voi să o bea. Acesta făcură cei treî
viteşî.
* Şi Abişai, fratele luî loabii, era capulu 20
celoru trei. Şi elii 'şi redicâ lancea preste
treî sute, şi-i ucise; şi avea nume între cei
treî. l Şi peutru-câ era mai cu nume între 21
cei trei decâtii cei diioî, de aceea fu mai
marele lorii; totuşi elii nu ajunse pre cei
d'ântel treî.
Benaia, fiiulii lui lehoiada, fiiulii unui 22
bărbaţii din Kabţeelii, care era avuţii în fapte.
"' Acesta ucise diioi bărbat" aî Moabuluî ase
menea leiloru. Şi elu se mal pogori, şi ucise
unu leii într'o gropă, iu timpulii ometuluî. Şi 23
elii mal ucise pre unii Egiptenii, bi\rbatu de
statură mare, de cinci coţi lungime. Şi în
mâna Egiptenului era o li;nce, ca lemnulii
de stative ; şi elii se repedi asupră-î cu
uuii toegii, şi smulse lancea din mâua Egipteuuluî, şi-hi ucise cu ehiaru lancea sa. 24
Acesta făcu Benaia, fiîulu luî lehoiada, şi
18. 13.

e 2 Saiu. 5. 6.
/Jude. 1. 21. &

l». 10.

g 3 Şam. 13. H.
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25 avu nume între ccî trei viteşî. Elu era
mai cu nume între cei treî-o!ecî, dară la
cei trei nu ajungea. Şi Davidu 'Iii alese
de credincîosulu şeii.
26
Şi cei mai viteşî erau: "Asahelu, fratele
lui loabu; Elhananu, fiîulu luî Dodo din
27 Betii-Lehemu; Şammotii, Haroreulu; He28 leţii, Peloneulii; Ira, fiîulu luî Ikkeşu, Te29 koeulii, Abiezerii, Antoteulii; Sibecaî, Hu30 şateulu; Ilaî, Ahoheulu; Mabaraî, Netofateulîi; Heledu, fiîulu luî Baana, Netofa31 teulu; Itaî, tiîulu luî Ribaî, din Ghibea a
fiilorii luî Benjaminii; Benaia, Piratoneulii;
32 Huraî, din Nahalc-Gaaşii ; Abielu, Arbateulii;
33 Aţmavetu, Baharumeulu ; Eliaba, Şaalu-Bo34 neulu; Bene-Haşşemii, Ghizoneulu; lona35 tanii, tiîulu luî Şaghe, Harareulu; Ahiamii,
fiîulii lui Sacaru, Harareulu; Elifalii, fiîulu
36 luî Urii; Heferii, Mecherateulii ; Ahia, Pe37 loneulu; Heţro, Carmelenulii; Naaraî, fiîulu
38 luî Ezbaî; loelu, fratele luî Natanu; Mib39 carii, fiîulu luî Hagri; Ţeleku, Ammonitulu;
Nahraî, Beroteulu, purtătorulu de arme
40 alii luî loabu, fiîulu Teruieî ; Ira, Itreulu ;
41 Garebu, Itreulii; Uria, Heteulii; Zabadii,
42 fiîulu luî Ahlaî; Adina, fiîulu luî Şiza, Rubenitulu, căpitanii alii Rubeniţiloru, şi cu
43 d'însulii treî-deci. Ilananu, fiîulu luî Ma44 aca; losafatu, Mitneulu; Uzia, Aşterateulii;
Sama şi lehielu, fiii luî Hotărau, Aroereulu;
45 lediaelu, fiîulu luî Şimri, şi loha, tratele
46 seu, Tizeulii; Elielu, Mahaveulii; Ieribaî,
şi loşavia, fiii luî Elnaamii; şi Itma, Moa47 bitulii; Elielu, şi Obedu, şi lasielu din
Mezobaia.
Lista celoru ce se unirii cu Davidu la Ţiklagti.

12 " 4 CEŞTI A sunt aceia, carii aii veniţii la
J\ Davidu în 6Tiklagii, pre-cândii se ţinea
închişii de faţa luî Saulii, fiîulu lui Kişu,
şi ei erau între viteşî, ajutători în luptă;
2 Şi erau înarmaţi cu arcuri, fi cu drepta şi
cu ' stânga aruncau petre, şi săgetau din arcii:
3 Din fraţii luî Saulu, din Beniamiuîi: Ca
pulu, Ahiezeru, apoi loaşu, amîuduoî fii aî
luî Şemaa, Ghibeateulu; lezieulu, şi Peletii,
fiii luî Azmavetu; şi Beraca, şi lehu, Anto4 teulu; Şi Ismaia, Ghibeonitulu, unu vitesii
din ceî trei-deci, şi care era presto treîdecî; Ierimia, lahazielîi, lohananii, şi lo5 ţabadii, Ghederateulîi, Eluzaî, Icrimotu, Be6 alia, Şemaria, şi Şefatia, Harufeulu ; Elkana, lesia, Azareelii, locţerii, şi laşobeamu,
7 Korheî; loelaru, Zebadia, fiii lui lerohamii
din Ghedoru.
8
Şi din Gadiţî s'aii despărţiţii cătră Da
n t Şam. «3 24. |

Capulu «t.
a l S»m. »7. ii.

h l Şam. «. 6.
c Jnrtc. »0. 16.
.' * Şam. ». 18.

e Io«. 3. 15.
/ * Şam. 17. 25.
g l Sun. 19. 3.

vidu în întăritura din pustiiu, viteşiî din
oste, bărbaţi armaţi de luptă, preveduţî cu
scutii şi cu lance, şi faţa loru era ca faţa
Icnim, şi d ca căpriorele pe munţi aşa de
iuţi: Ezeru, capulu; Obadia, alu duoilea; 9
Eliaba, alii treilea; Mişmanna, alii patrulea; IO
Ierimia, alu cincelea; Ataî, alu şeselea; E- 11
lielu, alii şcptelea; lohanauu, alu optulea; 12
Elzabadu, alii nouălea; Ierimia, alii decelea, 13
Macbannaî, alu unu-spre-decelea. Aceştia 14
erau din fiiî luî Gadii, capi aî osteî; celii
maî micu sa luptată cu o sută, celu maî
mare cu o mie bărbaţi. Eî sunt aceia, carii 15
trecură preste lordanu în luna ânteîa, cându
acesta a eşitu din " malurile luî, şi au luaţii
pe fugă pre toţî locuitorii văiloru spre resăritii şi spre apusu.
Şi veniră şi din fiiî luî Beuiaminu şi 16
aî luî Iuda în întăritura cătrâ Davidu. Şi 17
Davidu esi la d'înşiî, şi luândii cuveutulu,
li dise: Dacă veniţi spre bine la mine, ca
să me ajutaţi, va fi şi anima mea unită cu
voî; eru de veniţi, ca să me daţî neamiciloru meî, deşi nici o nedreptate nu este
în manele mele, să vedă Dumnedeulii părinţilorii noştri, şi să judece. Şi spiritulu 18
veni preste 'Amasaî, capulu căpitenielorii,
ţi du ţ/w«: Davidu! aî tei suntemu şi cu
tine, fiîule alii luî Işaî! Pace, pace ţie, şi
pace ajutătorilorii tei! căci pre tine te ajută
Dumnedeulii teii. Atuncî 'î primi Davidu,
şi-î făcu capi aî ceteloru.
Şi unii din Mânase trecură la Davidu, 19
» pre-cândii elii eşia cu Filistenii asupra lui
Saulii la luptă, dară nu-î ajutară, pentrucă domnii Filisteniloru cu sfatu 'Iu depărta
seră, dicendu : Cu capetele nostre * va trece
la Saulii, domnulii şeii. Şi mergendii elu 20
spre Ţiklagii, trecură la elu de la Mânase:
Adna, loţabadii, lediaelu, Micaelu, lozabadii,
Elihu, si Ţiltaî, capi preste miile din Mâ
nase. Şi aceştia ajutară pre Davidu asupra 21
1 ceteloru ; căcî eî toţî erau viteşî de oste, şi
ajunseră maî mari aî osteî. Căci din <jli 22
în di venîau la Davidu, ca să-lu ajute, până
ce se făcu o taberă mare, ca tabera luî
Dumnedeu.
Lista acelora ce veniră la Daaidă in Hebronu,
ca să-lu focii rege.

Şi acesta este numerulu bărbaţilorii înăr- 23
maţi de luptă, cari •>' veniră cătră Davidu în
Hebronii, ca să * mute regatulii luî Saulii
asupra lu'i, ' dupre ordinulii lui lebova: Fiiî 24
luî Iuda, cari purtau scutulii şi lancea, şese
mii, optii sute, înarmaţi pentru luptă; Din 25
h l S»m. K!t. 4. l j 2 Şam. ».
i l 8»m. 30. l,
4. & 5. 1.
9, 10.

Cap. 11. 1.
k Cap. 10. 14.

t l Şam. 16. l,
3.

CAP. 12, 13, 14.
fiii luî Simeonîi, voinici, viteşî la luptă,
2<> şepte mii, o sută; Din fiii luî Levi, patru
27 miî, şese sute; Şi lehoiuda, mai marele
Aaroniţiloru, şi cu d'însulu trei miî, şepte
28 sute; Şi '"Zauoku, teneru voinicii şi vitesu,
şi casa sa părinţescă, duoe-decî şi duoî
2!t mai mari. Şi din tiiî luî Heniamiuu, fraţii
luî Saulu, trei miî; căci până atuucea "partea
cea mai mare dintr'inşiî ţinea cu casu luî
:50 Saulii; Şi din fiiî luî Efraiuiii, duoă-decî
mii, optii sute bărbaţî voinici, viteşî reiiu31 niiţî în casa loru păriuţescă; Şi dm jumă
tatea seminţiei luî Mânase, optu-spre-doce
miî, cari erau renumiţî, veniră, să tacă pre
32 Davidu rege; Şi din tiiî luî Isacharîi, ° cari
se înţelegeau în cunoscerea timpului, cari
şi înţelegeau ce trebuia să facă Israelu,
capi aî lorii, duoe sute; şi toţi fraţii loru
83 erau suptu ordinele loru. De la Zabulonu,
cari porniră cătră armată, şi cari erau înar
maţi pentru luptă cu totu felulii de arme
de resbelu, cinci- deci miî, yata a se pune
34 în şiruri cu animă neclântită; Şi din Nei'tali veniră maî mari, o mie; şi cu d'înşiî
erau scuturi şi lâncî, treî-decî şi şepte miî.
35 Şi din Daniţî, înarmaţi de luptă, duoe-decî
36 şi optu miî şi şese sute; Şi din Asseru,
cei eşiţî la oştire şi înarmaţi spre luptă,
37 patru-decî miî; Şi din cei de dincolo de
lordanu, din Rubeiiiţî şi din Cădiţi, şi din
jumătatea seminţiei luî Mânase, cu totu
felulii de arme de resbelu, o sută şi duoedecî miî.
38
Toţi aceşti omeni de resbelu, în şiruri
de bătaia, veniră cu anima neclântită la Hebronu, ca să facă pre Davidu rege preste
totu Israelulii. Şi totă rămăşiţa luî Israelu
o animă avea, ca să facă rege pro Davidu.
39 Şi fost'au eî acolo la Davidu trei dile, şi
au mâncaţii, şi aii beutu ; căci fraţii lorii pre40 gătiseră pentru d'înşiî. Şi aceia ce locuiau
lungă d'înşiî în apropiere până încolo spre
Isacarii, Zabulonu, şi Neftali, aduseră pane
pe asini, pe cămile, pe catâri, şi pe boi,
aluaturi, smochine, frupte uscate, vinii, oleiii,
boi, şi oi mulţime; căci era bucuria in
Israelu.
Daridu tea chivotulii din Kiriatil-Iearimii, şi-ltt
porţii la casa Im Ohedă-Edomu.

13 Ol se sfătui Davidu cu maî marii preste
^ miî şi preste sute, fi cu toţi capii;
2 Şi Davidu dise cătră totă adunarea luî Israelu: De credeţi că e bine, şi socotiţi că
este plăcuţii luî lehova, Dumne^leulu nostru,
să trămetemu preste totu loculii jurii îrnm t Şam. 8. 17.
n t Sain. i. 8, 9.
o But. 1. 13.

Caindă ÎS.
a 1 Şam. 31. 1.
lua. 37. 4.
b 1 Şam. 7. 1, ».

<• 1 Şam. 7. 5.
* Şam. C. 1.
d Ion. 13. 3.
e 1 Şam. K. îl.
& 7. 1.

/ loa. 15. 9, (in.
{j 1 Şam. 4. 4.
2 Şam. 6. X.
Ii Vedi Nuin. 4.
15.

349

prejuru la fraţii noştri "cei remaşî în tote
ţerele lui Israelu, şi cu d'inşiî şi la preuţî
şi la Leviţî în cetăţile şi împrejurimile lorii,
ca să se adune la noi : Ca să ducemu cliivotulii Dumnedeului nostru la noi ; l căci în
dilele luî Saulu nu l'amu întrebaţii. Şi dise
întrega adunare, că aşa să se facă; căci
lucrulu era drepţii în ochii poporului întregii.
Deci c aduna Davidu toţii Israelulii de la
d Şichoru în Egiptu până la intrarea Hematuluî, ca să ducă chivotulii luî Dumnedeu
' de la Kiriatu-Iearimii. Şi pleca Davidu cu
totu Israelulii spre -^Baala, adecă KiriatuIearimii, care este în Iuda, ca să rădice de
acolo chivotulii luî Dumnedeii, aluî lehova,
care v şede între cherubimî, cari se chîamă
dupre numele şeii. Şi eî duseră chivotulii luî
Dumnedeu *pe unii carii noii 'din casa luî
Abinadabii. Şi Uza şi Ahio conduceau carulu. i Şi Dnvidii şi toţii Israelulu jucaii înaintea luî lehova din tote puterile, cu cân
tece şi cu citare, cu harpă, cu dobe, cu
cimbale, şi cu trimbiţe. Şi venindii eî la
aria luî Chidonii, întinse Uza mâna sa, ca
să apuce de chivotu; căci boii erau să-Jw
restorne. Şi se aprinse mânia luî lehova
asupru luî Uza, şi-lu lovi ; * pentru-că şî-a întinsu mâna spre chivotu; şi elii 'muri acolo
înaintea luî Dumnedeu. Şi Davidu se scârbi,
că a făcuţii lehova o spărtură cu Uza ; şi
numi acelii locu Pereţii-Uza, (spărtura luî
Uza), până in diua de astă-dî. Şi Davidu
se temu de Dumnedeu în acea di, şi dise:
Cuinii voiu duce chivotulii luî Dumnedeu la
mine? Deci Davidu nu trase chivotulu la
d'însulu, în cetatea luî Davidu, ci-lu abătu
în casa luî Obedu-Edomii, Gatitulii.
m Şi chivotulu luî Dumuedeii rămase cu
familia luî Obedu-Edomii în casa luî, trei
luni. Şi lehova bine-cuveutâ " casa luî ObeduEdomu, şi tote ce erau ale luî.
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Palatulît luî Davidu şi copiii şei.

SI " Hiramu, regele Tirului, trămese solî 14
cătră Davidu, şi lemnii de cedru, şi
petrarî şi teslarî, ca să-î zidescă casă. Şi 2
cunoscu Davidu, că lehova 'Iu întări rege
preste Israelu, şi că regatulu seu s'a pre
înălţaţii pentru poporulu seuv Israelu.
Şi Davidu 'şî maî lua femei în Ierusa- 3
lium; şi Davidu maî născu fiî şi fete. Şi 4
b aceste sunt nuniile copiilorii sd, cari 'î se
născură luî la Ierusalimu: Şanimua, Şobabii,
Natanu, Solomonu, Ibharu. Elişua, Elpa- 5
letii, Noga, Nefegii, lafia, Elişama, Bee- 6 7
Hâda, şi Elifaletu.
ir».
Cap. 15. 2. 13.
i 1 Şam. 7. 1.
1 Lev. 10. S.
; 2 Şam. 6. 5. m i! Sain. 6. 11.
* Num. 4. 15.
n Precum Fac.
Cap. 15. 13,
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Luptele lut Daridil cu Filistenii..
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Şi audindu Filistenii, că ' Davidu s'a unsu
rege preste totu Jsraelulu, SP suiră toţi Fi
listenii, ca să caute pre Davidu. Şi audindu
Davidu acesta, elu eşi intru intimpiuarea,
lorii. Şi veniră Filistenii, si s'aii întinsii
dîu valea Refaimu. Şi Davidu întreba pre
Dumnedeu, diceudu: Sui-me-voiii asupra Filisteniloru, şi ore tu 'i vei da în mâna mea?
Şi lehova dise cătră d'însulu: Sui-te, şi-î
voiîi da în mâna ta. Deci eî se suiră la
Baalu-Peraţimu; şi Davidu 'i bătu acolo.
Şi Davidu ţlise: Rupt'a Dumuedeu pre neamiciî meî prin inâua mea, asemenea unei
erumperî de apă. De aceea se numi nu
mele locului aceluia: Baalu-Peraţimu (loculă erumpereî). Şi eî lăsară acolo pre ^eiî
lorii, şi Davidu ordina, ca să se ardă cu
focii.
' Şi Filistenii se întinseră din noii în vale.
Şi Davidu întreba eră-şî pre Dumnedeu; şi
Dumnedeu disis cătră d'insulu: Nu te sui
după PI; îutorce-te de la d'înşiî, •''şi murgi
asupra-li prin partea de cătră dudî. Şicâudii
vei audi unii fâşuitu de paşi în verfulu dudiloru, atuncea vei eşi la luptă; căci Dum
nedeu merge înaintea ta, ca să bată tabera
Filistenilorii. Deci Davidu făcu, cumii 'î or
dina Dumiiedeii; şi eî bătură tabera Fi
listenilorii de la s Ghibeouu până la Gazerii.
'' Şi numele luî Davidu se reapândi în
tote ţerele, şi lehova ' puse spaima luî preste
tote poporcle.
Davidu aduce chivot ulii la lerusalimii.

15

2

3
4
5
6
7
8

JJacidu 'şî făcu case în cetatea luî
Davidu, şi pregăti locu pentru chivo
tulu luî Dumuedeu, " şi-î întinse luî cortii.
Şi dise Davidu: * Chivotulu luî Dumnedeu
nimenea să nu-lu porte, decâtu Loviţii; căcî
pre aceştia i-a aleşii lehova, ca să porte
chivotulu luî Dumnedeu, şi să-î servescă în
eternii.
Şi ' aduna Davidu toţii Israelulii la lerusalimu, ca să sue chivotulu luî lehova la
loculu şeii, pre care i l'a pregătita. Şi adunâ Davidu pre fiiî luî Aarouti şi pre Leviţî; Din fiiî luî Kehatîi: Urielii, pro celii
mai mare, şi pre fraţii lui, o sută şi duoedeci; Din fiii lui Merari: Asaia, pre celii
mai mare, şi pre fraţii luî, diioe sute şi
duoe-decî; Din fiii luî Gherşomii: loelii,
pre celu mai mare, şi pre fraţii luî, o sută
şi treî-decî; Din iiiî luî dElezafanii: Şemaia, pre celii mai mare, şi pre fraţii luî,

c y Şam. 5. 17.
d Cap. II. 15.
c t Şam. b. 22.
/ ! Şam. ,r>. 23.
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Cap. 13. 5.
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c Enod. ti. 18.

duoe sute: Din fiiî luî 'Hehrotiu: Elielu, 9
pre celii mai mare, şi pre fraţii luî, optiideci ; Din fiiî lui Uzielu: Amminadahu, pre 10
celii unii mare, şi pre fraţii luî, o sută şi
duoi-spre-dece.
.Si chiămâ Davidu pre Zadoku şi Abia- li
ta.ru, preuţiî, şi pre Leviţî: t'rielu, Asaia,
loelii, Şemaia, Elielu, şi Amminadabu; Şi
dise cătră d'însiî: Voi sunteţi capii casi'lorfi
părinţesci ale Leviţiloru; sânţiţi-ve pre voî
şi pre fraţii voştri, şi suiţi chivotulu lui
lehova, Dumnedeulu luî Israelu, în locvlîi,
l»-e. care eii i /'aniii pregătiţii; ] Fiindu-ca
voî nu aţi făcuţii, acesta ânteiaşî dată, de
aceea făcu «lehova, Dumnedeulu nostru, ruuipere între noî; căcî nu l'amu căutaţii dup.-i
cuviinţă.
Şi aşa se sânţiră preuţiî, şi Leviţiî, c« 14
să sue chivotulu luî lehova, Dumnedeulii
luî Israelu. Şi fiiî Leviţiloru purt:ir;i. chi 15
votulu luî Dumuedeu pe umerii lorii, cu perghiele pe d'îuşiî, aşa precumit ''ordina Moisi
dupre ciiventulu luî lehova.
Şi dise Davidu cătră oeî mai insin ai Ui
Leviţiloru, ca să aşede pre fraţii lorii, cân
tăreţii, cu instrumente de căutare, cu hsrpo.
cu citare, şi cu cimbale, şi să sune din ele
cântări resunătore de bucuria. Deci Leviţii 17
aşedară ]>re 'Hemauu, fiîulu luî loelii, şi
din fraţii luî, pre J Asaf'ii, fiîulu luî Berechia ,
şi din fiiî hiî Merari, fraţii lorii, pre * Atonii,
fiîulu luî Kuşaia; Şi cu d'însiî aţetfară ca
cântăreţi de a duoa tn'pfă, pre fraţii lorii :
Zecaria, Benu, laazielu, Şemiramotu, lehielu, Unni, Eliabu, Benaia, Maaseia, Matitin, Elifele, Mikneir., Obedu-Edomii, şi Ie
ielu, pre uşieri. Şi cântăreţii, Hemanii, i y
Asafii, şi Etamii, sunau cimbale de arama ,
Şi Zecaria, Azielu, Şemiramotu, lehielu, Unni. 20
Eliabu, Maaseia, şi Benaia, cu harpe, ' după
Alamotii; Şi Matitia, Elifele, Mikneia, 0- 31
bedii-Edomu, leielii, şi Azaxia, jucau diu
citare cu optii cordî, spre întărirea su
netului.
Şi Chenania, maestrulii de cântări alii Le-- 00
viţilorii, conducea cântarea; că era iscusiţii.
Şi Boi-ochia şi Elkana erati uşierii chi •23
votului.
Şi Şcbaniii, losafatu, Netaneelu, Ama- 24
saî, Zecaria, Benaia, şi Elie/eru, preuţiî,
'" suflau în trîmbiţe înaintea chivotului luî
Dumnedeu. Şi Obedu-Edomii şi lehia traft
uşierii chivotului.
Şi aşa merseră " Davidu, betrâniî luî I- '25
sraelu şi ceî maî mari preste mii, ca să
/ 2 Snm. 6. 3.
Cap. 13. 7.
n Cap. 13. 10,
11.

h Knoil. 25. H. j
Nuni. 4. 15. & t
(
7. 9.
m
i Cap. 6. 33.

Cap. 6. 39.
Cap. (>. 44.
Pa. 46, titlu.
Num. 10. 8.

Pi. 81. S.
n i Şam. 6. ÎS,
13, etc.
1 Rog. 8. 1.

CAP. 15, l fi.
ducă chivotulu legeî lui lehova din casa
26 luî Obedu-Edomu cu bucuria. Şi fiindu-câ
Dumnedeu ajuta pre Leviţiî, cari purtară
chivotulu lege! luî lehova, eî sacrificară
27 şepte tauri şi şepte berbeci. Şi Davidu era
îmbrăcata cu unu vestmentu de inii subţire,
precumu şi toţi Leviţii, cari purtau chivotulu, şi
cântăreţii, şi Chenania, inaestrulu de cântări
alu câutăreţiloru ; şi Davidu a nea pe d'însulu
28 efodu de inu. "Aşa dusetotîi Israelulii chivo
tulu legeî luî lehova cu strigăte de bucuria, şi
în sunetulu trîmbiţeloru, cornuriloru, şi cimbaleloru; şi resunară harpele şi citarele.
29
Şi, p cându ajunse chivotulu legei luî luhova în cetatea luî Davidu, căută Micalu,
feta lui Saulu, pe ferestră, şi vedu pre
regele Davidu săltâudu şi jucându, şi ea 'Iu
despreţui în anima eî.
16 4 J?A " au adusu chivotulu luî Dumnedeu,
_/\_ şi l'au pusu în inedîloculu cortului, pro
care Davidu Iu întinsese pentru elu, şi adu
seră olocauste şi sacrificii de bucuria îna2 intea luî Dumnedeu. Şi sfârşind u Davidu
aducerea olocausteloru şi a sacriticieloru de
bucuria, elu bine-cuventâ poporalii în numele
3 luî lehova. Şi împărţi între toţi omenii din
Israelu, între bărbaţi şi femei, fie-căruîa o
pane, o bucată de carne, şi o turtă de stratide.
Rânduirile lui Davidu pentru cultulu divină stăndii
in legătură cu chivotulu. Psalmii şei de laudă.

4

5

6

7
b
9
10
11
12

Şi înaintea chivotului luî lehova elu aşedâ pre vnil d'intre Leviţî, cari să facă
serviciulu, şi ' să serbătorescă, să laude, şi
să mărescă pre lehova, Dumnedeulu lui
Israelu: Pre Asafu,' capulii; Zecaria, alu
duoilea după elu; leielu, Semiramotu, lehielu, Matitia, Eliabu, Benaia, Obedu-E
domu, şi leielu făceau să resune harpe şi citare, şi Asafu, făcea să resune cimbale. Şi
Benaia şi Iahazielu, preuţiî, sujiau necon
tenita în trîmbiţe înaintea chivotului legeî
lui Dumnedeu.
In aceeaşi di dădu Davidu în manele
luî Asafu şi a fraţiloru seî aceşti psalmi,
pentru ' începutulu sărbătorim luî lehova.
d Lăudaţi pre lehova, chiămaţî numele luî,
Faceţi cunoscute poporeloru faptele luî,
Cântaţi-î, cântaţi-î psalmi,
Vorbiţi de tote minunile lui.
Făliţi-ve în numele seu celu sânta,
Bucure-se anima acelora, cari caută pre
Căutaţi pre lehova şi puterea luî, [lehova.
Căutaţi totu-de-una faţa sa.
Amintiţi-ve de minunile sale, pre cari le-a
[făcuţii,

o Cap. 13. 8.
p 2 Şam. 6 IR
a 2 Şam. C. 17
—l».

* P». 88. ft 70, l d Vn. 105. l —
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De semnele sale, şi de judecatele gureî sale,
Voi, seminţia luî Israelu, servulu seu,
Eiî ai luî lacobu, aleşii şei !
Elu, lehova, este Dumnedeulu nostru,
Preste totu pâmeutnlu siînt judecatele sale.
Amintiţi-ve în eternii de legâmeutulu seu,
De cuveutulu, ce l'a ordinatu pentru o mie
[de geueraţiuuî,
Pre ' care l'a încheiaţii cu Abraumu,
Şi de jurămentulu seu cătră Isaacîi;
Pre care l'a întăritu luî lacobu dreptu lege,
Luî Israelu drepţii legămeiitu eterau,
Dicendii: Da-voiu ţie pămentulu Canaanu,
Sorţiu alu mosceuireî vostre;
Gândii eraţi încă unu numeru micii,
f PuQinî, şi străini acolo.
Şi eî merseră de la poporu la poporu,
Şi de la unu regatu la altu poporu ;
Elu nu învoi uimenuî, ca să-î apese,
Ci s pedepsi pre regi pentru d'înşiî,
ţ)ifi'fidu : h Nu ve atingt'ţî de unsulu meu,
Şi profeţiloru mei nu faceţi uicî unu reu !
'Cânte luî Iehov;i, punientulu intregu;
Daţi scire di cu di de mântuirea saj
Spuneţi poporeloru mărirea sa,
Tuturoru naţiuniloru minunile sale l
Căci mare este lehova şi vrednica forte de
Şi înfricoşaţii preste toţi deiî.
[laudă,
Căci toţi deiî J poporeloru idoli siînt;
Dară lehova a făcuţii cerîulu.
Mărirea şi măreţia sunt înaintea luî, .
Puterea şi bucuria în loculu seu.
Daţi luî lehova, voi nemurile poporeloru,
Daţi luî lehova mărire şi putere !
Daţi luî lehova mărirea numelui seu,
Aduceţi daruri, şi veniţi înaintea luî,
închinaţi-ve luî lehova în podobă sântă;
Tremure înaintea lui totu pămentulu !
Căci lumea s'a întăritu, şi ea nu se va clătina.
Bucure-se cerîulu, şi veselescă-se pămentulu ;
ţii să se spună poporeloru : lehova este
[regele!
Mugescă marea, şi toţii ce o împle ;
Voioşii fie câmpulu, şi totu ce ente asupră-î ;
Să chiue arborii pădure!
'Naintea luî lehova; căci elu vine,
Să judece pămentulu.
* Lăudaţi pre lehova. căci bunu este elu,
Căci eternă este îndurarea sa.
'Şidiceţî: Mentuesce-ne, Dumuedeulii men[tuireî nostre,
Şi ne adună, şi ne scapă d'intre popore,
Ca să lâudămu numele teu celu sânţii,
Şi să ne fălimu cu lauda ta.
* Bine-cuventatii ./>> lehova, Duinnedeulii luî
[Israelu, din eternii şi in eternul
ÎS. .V .Ifi. II.
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Şi toţii " poporalii dise : Arainu ; şi lăuda
pre lehova.
Şi elii lăsa acolo înaintea chivotului Icgeî
luî lehova pre Asafu, şi pre fraţii luî, ca
să servescă totii-dea-una înaiutea chivotului,
curaîi cerea lucrulu fie-căreî dile; Şi pre
Obedu-Edomu, şi fraţii lorii, şese-decî şi
optu ; şi pre Obedu-Edomu, pre fiîulu luî ledutunii, şi pre Hosa, să fe uşieri; Şi pre
Zadokii, preutulii, şi pre fraţii lui, preuţî,
"înaintea locaşului luî lehova, p pe înălţimea
din Ghibeonu: Ca să aducă pururea luî
lehova olocauste pe altarulu olocaustuluî,
7 deinâneţa şi sera, întocmai dupre cumii este
scrisu în legea luî lehova, pre care a ordinat'o luî Israelii ; Şi cu d'inşiî pre Hemanu, ledutuuii, şi pre ceî-1-alţî aleşî, cari
aii foştii numiţi cu numele, să laude pre lehova, căci r eternă c*U îndurarea sa ; Şi cu
d'îuşiî pre Hemanu, şi ledutunii, ca să sune
din trîmbiţî, din cimbale, şi din instrumentele
de cântară ale luî Dumnedeii ; şi pre fiii
luî ledutunii î-a aflaţii uşieri. 'Apoi se duse
toţii poporalii, fie-care la casa sa, şi Davidu
se 'ntorse, ca să bine-cuventeze casa sa.
Dorinţa luî Davidu de a zidi wiu templu; Dum
nedeii 'î tramele scire prin Natanit : mulţumi
rea luî Davidu.

17 "TJlOST-a, pre-cându locuia Davidu în casa sa,
_T că a disu Davidu cătră Natanii, profetulu :
Ecce, eu locuescu în casă de cedri, dară chi2 votulu legeî luî lehova supţii covore! Atuncea dise Natanii cătră Davidu: Totîi ce
este. în anima ta, fă ! că Dumnedeii este cu
tine.
3
In aceeaşi nopte fost'a cuventulu luî
4 Dumnedeii cătră Natanii, dicendu: Mergi,
şi spune luî Davidu, servulii meu : Aşa
4ice lehova: Tu să nu-mî zidescî casă de
5 locuinţă; Căci nici îutr'o casă n'amii lo
cuiţii din diua aceea in care amu scoşii
pre Israelii din Eyiptu şi până astă-dî; ci amu
6 mersu din cortu în cortii, şi din locaşii în locaxii. Pretutindinea amii călătoritii cu toţii
Israelulu ; şi ore vorbit'amu cândii-va cuventîi
cătră vre-unulii din judecătorii luî Israelii, că
rora li ordinasemu să pască poporalii meii, şi
dis'amii : De ce nu-mî zidiţi casă de cedri ?
7 Si acumu aşa di servului meii Davidu: Aşa
$ice lehova, Dumnedeulu oştiriloru: Eii teamii luaţii din staululu oiloru, de dinapoîa
oilorii, ca să fii domnii preste poporulu meu,
8 Israelii; Şi fost'amii pretutindinea cu tine,
unde mergeai ; şi amii sterpitu de d'inaintea
ta pre toţi neamiciî tei; şi ţî-amii făcuţii
n Deot. 47. 15. l p l Reg. 3. 4.
o Cap. HI. i».
1 Knod. S». 38.
a C'ron. 1. 3. l
Num. 28. 3.

r Ver» 34.
a Oron. !>. 13.
& 7. 3.

Ezra. 3. 11.
lor. 3.1. 11.

nume asemenea numelui celoru mari de pe
pf.mentu. Şi dat'amu poporului meii Israelii 9
unu locii, şi l'amii săditu pre elii, ca să locuescă pe loculii seu, si să nu mai fie neliniscitu,
şi să nu-lu mai frângă fiiî reutăţeî, ca mai
'nainte. Şi din diua aceea, în care amii a- l O
! şe^atu judecători preste poporalii meii Isi raelu, amii umiliţii pre toţî neamiciî teî; şi
acumu 'ţî dicu, că lehova 'ţi va zidi casă.
Şi cându se vorii împlini dilele tale, şi tu 11
te vei duce la părinţii teî, voiii rădica semenţa ta după tine, care va fi din fiiî teî,
şi voiţi întări regatulii şeii. Acesta să-mî 12
zidescă casă, şi eu voiii întări tronulu seu
în eternii. 6Eu 'î voiu fi părinte, şi elii 'mî 13
va fi fiiii; şi nu voiii îndepărta de la elii
bunătatea mea, precumii amu îndepărtat'o
de la celii ce a fostu înainte de tine; "Ci-lu 14
voiu aseda în casa mea şi în regatulii meu
în eternii, şi tronulu seu va fi întemeiaţii în
eternii.
Dupre tote aceste cuvinte, şi dupre totă 15
acesta vedere, aşa vorbi Natauii cătră Davidu.
d Atunci întrâ regele Davidu, şi se ţinu 16
înaintea luî lehova, şi dise: Cine sunt eii,
lehova, Dumnedeule, şi ce este casa mea,
că m'aî făcuţii să ajungii la atâta! Şi, ca 17
şi cumii acesta pre pucinu a păruţii în ochii
teî, Dumnedeule, tu ai daţii încă şi făgă
duinţă casei servului teu pentru îndelungii;
şi tu mî-aî arătaţii unii rondu de urmaşi suindu-se in depărtare, lehova, Dumnedeule!
Ce să mai vorbe'scă Davidu cătră tine de- 18
spre onorea servului teu! Tu cunoscî pre 19
servulu teu, lehova ! pentru servulu teii,
şi dupre anima ta, aî făcuţii totă acesta
mărire, şi aî predisu tote aceste măriri. 20
lehova! nimenea nu este asemenea ţie, nici
nu este Dumnedeii afară de tine, dupre tote
câte amii audiţii cu urechiele nostre. Că 21
cine este ca poporalii teii, ca Ismelu? Poporii unicii pe pămentu, pentru care s'a
duşii Dumnedeii, ca să-lii rescumpere sie-sî
de poporu, fâcendu-şî nume mare şi în
fricoşaţii, alungândii poporele de d'inain
tea poporului teu, pre care l'aî rescumperatu din Egiptu. Aşa aî pusu popo- 22
rulu teii Israelii să fie ţie poporu în eternii ;
şi tu, lehova, te-aî făcuţii Dumnedeulu lorii.
Şi acumii, lehova! cuveutulii, pre care l'aî 23
făgăduiţii tu servului teii şi casei sale, să
stee statornicii până în eternii, şi fă in ce
chipii aî disu ! Şi statornicii să stee, şi mare 24
să ţie numele teu în eternii, ca să se dică:
lehova, Dumnedeulu oştirilorii şi alii luî
Israelii, este Dumnedeii preste Israelii; şi
• t Şam. 6. 19,
80.

Captau 17.
a 2 Şam. 7. l,
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casa luî Davidu, servulii teu, fie întemeiată
25 înaintea ta. Căci tu, Dumneţleulu meu, aî
făgăduita servului teu, că 'î vei zidi casă;
de aceea a cutezatu servulii teu a se ruga
26 înaintea ta. Şi acumu, lehova ! tu escî Dumnedeu, şi aî făgăduiţii bunătăţile aceste ser27 vuluî teu. Şi acumu invoesce şi bine-cuventeză casa servului teu, ca să fie in eternii
înaintea ta; căci tu, lehova, aî bme-cuventat'o, şi bine-cuventată va fi în eternii.

Şi ajutp. lehova pre Davîdu orî-unde
se ducea.
Şi Davidu domnia preste toţii Israelulu,
şi făcea judecată şi dreptate la totu poporulu seu. Şi loabii, fiîulu Ţeruieî, era preste
armată; şi losafatu, fiiulu luî Ahiludu, era
cancelaria; Şi Zadoku, fiîulu luî Ahitubu, şi
Abimelechu, fiîulii luî Abiataru, erau preuţî;
şi Şavşa era scriitoriu; /Şi Banaia, fiîulu
luî lehoiada, era preste Creţi şi Pletî; şi
fiii luî Davidu erau cei d'ânteî pe lungă
Biruinţele lui Davidu asupra FilistenilorU, Moabiregele.
ţiloru, Edomiţiloru, şi Sirieniloru; diregetorvt şei.

18 rkU?A aceea "tatu Davidu pre Filisteni,
\J şi-î supuse ; şi lua Gatulu şi cetăţile sale
din mâna Filisteniloru .
2
Şi elu bătu pre Moabiţî, şi Moabiţiî se
supuseră luî Davidu, ţi aduseră daruri.
3
Şi Davidu bătu pre Hadarezeru, regele
din Toba, la Hamatu, cându mergea spre
a-şî întemeia domnirea sa la fluviulii Eufratii.
4
Şi-î lua Davidu o mie de care, şi 6 şepte
miî călăreţi, şi duoe-decî mii de omeni pedestri. Şi Davidu tăîâ vinele tuturoru cait&ru de trăsuri, reţinendu din eî pentru o
sută de care.
5
Şi veniră Sirienii de la Damascii luî Ha
darezeru, regele din Toba, in ajutorii!; şi
Davidu ucise din Sirieni diioe-decî şi duoe
6 miî de omeni. După aceea puse Davidu
garnisone în Siria Damascului, şi Sirienii se
făcură servi luî Davidu, ţi aduseră daruri. Şi
lehova ajuta pre Davidu orî-unde se ducea.
7 Şi Davidu lua scuturile de aurii, cari erau
la servii luî Hadarezeru, şi le aduse in le8 rusalimu. Şi din Tibhatu şi Chunu, cetăţi
ale luî Hadarezeru, lua Davidu aramă multă
forte. Din acesta c făcu Solomonu marea cea
de aramă, şi stâlpii, şi vasele de aramă.
9
Şi audindu Tou, regele Hamatuluî, că
Davidu bătu totă oştea luî Hadarezeru, re10 gele din Toba; Trămese pre Hadoramu,
fiîulii seu, la regele Davidu, ca să întrebe
de sănătatea sa, şi să-lu feliciteze, pentrucă s'a luptatu cu Hadarezeru şi l'a bătuţii;
(căci Tou era în certă cu Hadarezeru) ; şi
cu (fîn»ulu totu felulu de vase de auru şi
11 argintii şi aramă. Pre aceste consacrat'a
şi regele Davidu luî lehova, pe lungă argintulu şi aurulu, pre care Iu luase de
la tote poporele acestea: De la Edomii, de
la Moabu, de la lin luî Ammonu, de la
Filisteni, şi de la Amalekiţî.
12
Şi Abişaî, fiîulii Ţeruieî, bătu din Edomiţî în Valea Săreî d optu-spre-dece miî de
13 omeni. ' Şi elu puse garnisone în Edomii,
şi toţi Edomiţiî se făcură servi luî Davidu.
1K.
BlC.
a f Şam. 8. l, | 6 l Şam. 8. 4.

c t Reg.7.1!i, 18.
S Oon. 1. 12,

16, 16.
d 2 Şam. 8. 13.

14
15
16
17

Insulta regelui din Ammonu; Ammoniţîî şi Si
rienii bătuţi; împresurarea şi luarea JRabbeî ;
Filistenii bătuţi eră-şl.

TlOST'a după aceea, că muri Nahaşii, re- 19
gele fiilorii luî Ammonu, şi fiîulu seu
domni in loculu şeii. Atuncea ^lise Davidu: 2
Voiu face milă cu Hanunu, fiîulu luî Na
haşii, căci şi părintele seu a făcuţii milă
cu mine. Şi Davidu trămese soli, spre a-lu
mâugăia pentru părintele şeii. Şi venindu
servii luî Davidu în pămentulu fiiloru lui
Ammonu, la Hanunu, spre a-lii mângâia,
Atuncea diserâ cei mai mari aî fiiloru luî 3
Ammonu cătră Hanunu: Socotescî tu ore,
că Davidu pentru ca să onoreze pre pă
rintele teu a trămesu la tine mângăîătorî?
Ore n'au veniţii servii şei la tine, ca să cer
ceteze ţera, şi să o surpe, şi să o iscodescă? Atuncea lua Hanunu pre servii luî 4
Davidu, si-î tunse, şi tăia vestmintele lorii
pe jumătate până la şedutulii lorii, şi li
dădu drumulu. Şi eî se duseră; şi spu- 5
nendu-se acesta lui Davidu despre bărbaţi,
elu a trămesu intru întimpinarea lorii; căci
bărbaţii erau ruşinaţi forte; şi regele dise:
Rămâneţi in lerichonu, până vî voru cresce
barbele, şi atuncea ve veţi întorce.
Şi ve^eudu fiii luî Ammonu, că sunt în 6
mirosii reii la Davidu, trămeseră Hanunu
şi fiii luî Ammonu o mie talente de ar
gintii, spre a-şî tocmi care şi călăreţi din
Mesopotamia, din Siria-Maaca 6 şi din Toba.
Şi-şî tocmiră trei-decî şi duoe miî care, şi 7
pre regele de Maaca cu poporulu seu; şi
eî veniră, şi tăberâră înaintea Madebeî. Şi
fiii luî Ammonu se adunară de prin cetăţile
lorii, şi veniră la luptă.
Şi audindu acesta Davidu, trămes'a pre 8
loabu şi pre totă oştea celorii viteşî. Şi 9
eşiră fiii lui Amrnonu, şi se ronduiră de bă
taia la intrarea cetăţeî, şi regiî, cari veni
seră, erau deosebi pe câmpii. Şi vedendii 10
loabu, că lupta era intocmită asuprâ-î şi
din fagă şi din dosii, a aleşii din toţi a• 2 Şam. 8. 14, l / 2 Şam. 8. 18. l
Ou>urn t!>.
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leşiî luî Israelu, şi se rondui asupra Si
li rieniloru. Şi rămăşiţa poporului o dădu
supţii mâna luî Abişaî, fratele seu, şi-lu
12 rondui asupra fiiloru luî Aminouii; Şi $ise:
De voru fi Sirienii maî târî decâtu mine,
tu vei fi mie întru ajutoriii; eru de vorii fi
fiiî luî Ammonu maî târî decâtu tine, te
13 voiii ajuta eu pre tine: Fii tare, şi să fimii
puternici pentru poporulu nostru şi pentru
cetăţile Dumnedeuluî nostru; şi lehova să
facă ce va fi bine in ochii seî.
14
Şi loabu se apropia cu poporulu ce era
cu elu la luptă asupra Sirienilorii ; şi aceştia
15 fugiră de d'iuaintea luî. Şi vedendu fiii luî
Ammonu, că Sirienii fugiaii, fugiră şi eî de
d'inaintea lui Abişaî, fratele şeii, şi intrară
în cetate. Şi loabu veni la lerusalimu.
16
Şi Sirienii, vedendu-se bătuţi de Israelu.
trămeseră soli, şi scoseră pre Sirienii de
d'incolo de rîu; şi Şofahu, maî marele osteî
17 luî Hadarezeru, era in fruntea lorii. Şi spunendu-se aceste luî Davidu, aduna elu toţii
Israelulu, trecu lordauulu, şi ajuugendu-î,
se rondui de bătaia în contra lorii. Şi după
ce Davidu se rondui de bătaia asupra Si18 rieniloru, eî se luptară cu d'însulu. Şi fu
giră Sirienii de d'inaintea luî Israelu ; şi
frânse Davidu şepte miî care de ale Sirie
nilorii şi patru-ijiecî miî pedestri ; şi pre
19 Şofahu, maî marele osteî, 'Iu ucise. Şi veţleudu-se servii luî Hadarezeru bătuţi de
Israelu, făcură pace cu Davidu, şi-î se supusera. Şi aşa Sirienii nu maî voiră să ajute pre fiiî luî Ammonu.
20 Ol "implinindu-se anulu, pe timpulii cândii
l^ regii esii la resbelă, loabu se duse cu
puterea osteî, şi pustii pămentulii fiiloru luî !
Ammonu; şi se înainta şi împresura RabbR.
Eru Davidu remase în lerusalimu; şi * loabu
2 bătu Rabba, şi o sfârămâ. Şi Davidu c lua
corona regelui lorii de pe capulii şeii, şi
o găsi în greutatea unui taleutu de aurii;
şi îutr'îusa erau petre preţiose; şi se puse
pe capulii luî Davidu; şi scose prădî din
3 cetate multe forte. Şi pre poporulu din
ea 'Iu scose, şi-lu ferestrui cu ferestrele
şi cu saluri de ferii, şi cu topore. Aşa făcu
Davidu tuturoru cetăţilorii tiiloru luî Animonii. Atuncea se întorse Davidu şi totu
poporulu îuapoî, la lerusalimu.
4
Şi atuucea dse născu o luptă iu Ghezeru
cu Filistenii, şi bătu * Sibbecaî, Huşateulu,
pre Sippai, din fiii luî Rafa; şi ei fură umiliţi.
5
Şi maî fu o lupta cu Filistenii; şi bătu
Elhananii, fiîulu luî lairu, pre Lalnui, pre
fratele luî Goliatu, Gatitulu; şi coda lanceî
sale era ca unu lemnu de stative.
Cavul i~t 20.
l f î Şam. 12. 3U,
a 2 Sain. 11. 1.
SI.
b g S&m. 12. l«. | «* » Şam. 21. 18.
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Şi maî -Tu o luptă în Gătii, şi fost'a unii 6
bărbaţii înalţii forte, care aoea şese degite la
mâni, şi şese la pictore, diioe-deci şi patru;
încă şi elu era d'iutre fiiî luî Rafa. Acesta 7
batjocoriă pre Israelu ; şi-lii ucise Ionatanii,
fiîulu luî Şimea. fratele luî Davidu. Aceştia 8
se născură luî Rafa in Gătii, şi cădură prin
mâna luî Davidu, şi prin mâna servilorii seî.
Numerarea poporului; pedepsei luî prin ciumă,
ţi depărtarea acesteia.

SI se scula "Satana asupra luî Israelu, şi 21
ademeni pro Davidu să numere pre Is
raelu. Şi Davidu dise cătră loabu şi cătră 2
cei maî mari aî poporului : Mergeţi, numeraţî pre Israelu de la Beeru-Şeba până la
Danii ; 6şi aduceţi-mî numerulu lorii, ca să-Zw
cunoscii. Şi loabu dise : lehova să facă pre 3
poporulu şeii încă de o sută ori pre câtii
este acuma! Domnulii meu, rege, aii n\isunt
eî toţi servii domnului meii? Pentru ce cere
lucrulii acesta domuulu meii? Pentru ce să
se facă acesta întru pecatulu luî Israelu?
Totuşi cuventulu regelui remase tare in con- 4
tra luî loabu. Şi eşi loabu, şi merse prin
toţii Israelulu; şi se întorse la lerusalimii.
Şi dădu loabu luî Davidu numerulii po- 5
porului numeratii, şi eraii în toţii Israelulu
o mie de mii şi o sută miî bărbaţi, cari
trăgeau sabia, şi in Iuda erau patru sute şepte-decî miî bărbaţi, cari trăgeau sabia. c Eru 6
pre Levi şi Beniaminu nu-î uumerase într'acestia; căci cuventulu regelui era urîtii
luî loabu.
Şi fu reii acestu lucru în ochii luî Dum- 7
nedeii, şi elu bătu pre Israelu. Şi dise 8
Davidu cătră Dumnedeu: dPecătmt'amu forte,
că ainii făcuţii acesta. ' Şi acumii ertă pe
catulu servului teii; căci nebunesce forte
amu lucraţii.
Şi lehova vorbi cătră Gadu, * vedetorulu 9
luî Davidu, diccndu : Du-te şi spune luî 10
Davidu, dicendu: Aşa dice lehova: Trei ped<'pxe punu îuaiute-ţî, alege-ţi una din ele,
şi t'ace-voiu ţie. Şi a#a veni Gadu la Davidu, 1 1
şi dise cătrâ d'insulii: Aşa dice lehova:
Alege ţie «seu trei ani fomete, seu în tim- 12
pvlu. de trei luni să fii nimicită, alu»ţ/atu de
neamicii teî, aşa ca sabia neamiciloru tei să
te ajungă, seu trei dile sabia luî lehova. ciuma
in ţeră, şi pre âugerulu luî lehova ucigendii
în tote hotarele lui Israelu. Şi acumii vedî
ce respunsu să ducii aceluia care m'a trămesul Şi dise Davidu cătră Gadu: Eu iu 13
strîmtore mare sunt: să cădii eu în mâna
luî lehova; căci mare forte este îndurarea
sa; dară să nu cadu în mâna omului!
<<tc.
b C»p. 27. 23.

C Cap. 27. 24.
d S Şam. 24. 10.

t i Şam. L 2. 13. l 8. 9.
/ Vo^î l Şam. | g 2 Şam. 24. 13.

CAP. 21, 22.
14

Şi trămes'a lehova ciuma preste Israelu,
şi picară din Israelu şepte-decî miî de băr1 5 baţi. Şi trămes'a Dumnedeu '' ângerii la lerusalimu, ca să-lu strice. Şi stricându elu,
vedu lehova, ' şi-î păru reu de acelu reu, şi
dise cătră ângerulu, carestrica: Destulul opresce acumu mâna ta. Şi ângerulu luî lehova
16 sta lungă aria luî Ornanu, lebueseulu. Şi
rădica Davidu ochii seî, şi i vedu ângerulu
luî lehova stându între pămentu şi intre
ceriu, şi sabia sa trasă în mâna sa, întinsă
preste lerusalimii. Atuncea cădură Davidu
şi bătrânii cu faţa la pămentu, înveliţi cu
17 sacî. Şi Davidii^ise câtră Dumnedeu : Ore
nu sirnt eu acela, care amii disii să se nu
mere poporulu 'i Eu sunt acela, care a pă
cătuiţii şi a făcuţii răii; dară aceste oî, ce
aii făcuţii ele V lehova, Duinuedeulii meii,
rogu-te, să fie mâna ta preste mine şi preste
casa părintelui meu, dara nu preste popo
rulu teii, ca să-lu perdî.
18
Şi * ângerulu luî lehovti dise cătră Gadu
să spună luî Davidu, ca Davidu să se sue,
şi să rădice altarii luî lehova în aria luî
1 9 Ornanu, lebuseulii. Şi Davidu se sui dupre
cuventulu luî Gadu, pre care l'a vorbită in
20 numele lui lehova. Şi întorcendu-se Ornauu,
şi vădendii ângerulu, se ascunse elu şi cei
patru fiii aî seî, cari erau cu elu. Şi Or21 nanii triera grâu. Şi Davidu veni la Or
nanu; şi Ornauu căuta, şi vedu pre Davidu,
şi eşi din aria, şi se proşternu luî Davidu
22 cu faţa la pămentu. Şi Davidu dise cătrâ
Ornanu: Dă-mî locuiţi arieî, ca să zidescii
acolo altarii luî lehova. Pentru argintii de
plinii dămi-lii, şi să înceteze plag* de la po23 porii. Şi dise Ornanu cătră Davidu: Ie-ţi-W
şi facă, domnulu meu, regele, ce este. bunu
în ochii luî. Eccă, eii dau boii pentru olocaustu, şi carele de trierii pentru lemue, şi grâ24 ulii pentru darulii de pane; tote le dau. Şi
regele Davidu dise cătră Ornanu: Ba nu! ci-lu
voiu cumpăra pentru argintii deplinii, şi
nu voiu lua ce este alii teu pentru lehova,
uicî 'î voiii aduce olocauste lucru de darii.
25 Şi aşa 'dădu Davidu luî Oruanu pentru locii
26 şese sute sicii de aurii cumpăniţi. Şi Da
vidu zidi acolo altarii luî lehova, şi aduse
olocauste şi sacrificii de bucuria; şi elu se
ruga luî lehova, şi m elu 'Iu audi prin focu
27 din ceriu pe altarulu olocausteloru ; Şi
lehova ordina ângeruluî, şi elii vîre sabia
sa în teca eî.
28
Din timpulu acela, cându vădu Davidu,
că lehova 'Iu audise în aria luî Ornanu,
h
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lebeseulu, sacrifica elii acolo. "Căci locaştilu 29
luî lehova, pre care 'Iii făcuse Moisi îu
pustiiţi, şi altarulu olocausteloru erau atuncea pe înălţime îu Ghibeonu; "Dară Da- 30
vidii im putu să se ducă înaintea locaşului,
ca să întrebe pre Dumnedeu; căcî elu se
temu de sabia ângeruluî luî lehova.
SI dise Davidu : ° Acesta este casa luî Dum- 22
nedeu lehova, şi acesta este altarulu olocausteloru luî Israelu.
Pregătirile lui Davidă pentru templu; Solomonu
se hotîtresce de succesorii alţi şeii.

Şi ordina Davidu, casă se adune 6străinii, cari erau îu pănientulu luî Israelu ; şi
elu 'î aşedâ cioplitori de petre, cari să
taie petre cioplite, ca să zidescă casa luî
Dumnedeu. Şi ferii în mulţime, pentru cuîe
la aripele porţeloru şi pentru scobe, pregăti
Davidu, şi aramă multă, e fără măsură ; Şi
lemne de cedru fără numerii ; căcî d Sidonieniî
şi Tirieniî aduseră luî Davidu lemne de ce
dru mulţime. Şi Davidu dise : ' Solomonu,
tiîulu meu, este tenăru şi gingaşiu ; şi casa,
care se va zidi luî lehova, să fie mare forte,
spre faimă şi mărire în tote ţerele ; eu voiu
pregăti deci cele de trebuinţă spre zidirea eî.
Aşa pregăti Davidu în mulţime înaintea morţeî luî.
Şi elu chiărnâ pre Solomonu, fiîulii şeii,
şi-î ordina ca să zidescă casă luî lehova,
Dumnedeulu luî Israelu. Şi Davidu dise
cătră Solomonu: Fiîulii meu, •''fost'a în ani
ma mea să zidescu casă ' uumeluî luî lehova,
Dumnedeulu meii; Dară cuventulu luî Iehova a foştii cătră miue, dicendu: * Tu sânge
mulţii aî vărsaţii şi resbele marî aî pur
taţii ; tu să nu zidescî casă- numelui meu;
căcî tu multu sânge aî vărsaţii pe pămentu
înaintea mea. 'Ecce, fiiu ţi se va nasce;
acesta va fi omu alu repausului; şi-î voiu
da ; repausu înaintea tuturorii neamicilorii
seî de jurii împrejura ; căcî Solomonu (pace)
va fi numele luî, şi pace şi liuisce voiii da luî
Israelu în dilele luî. * Acesta va zidi casă numeluî meu; şi * elii 'rnî va fi fiîu, şi eii 'î voîu fi
părinte; şi eu voiu întări tronulu regatului seu
preste Israelu în eternii. Acumu, tiîulu meu !
'"lehova fie cu tine, să prosperi, şi casă luî le
hova, Dumnedeulu teu, să zidescî, precumii
a vorbiţii elii de tine. Numai n să-ţî dee lehova înţelepciune şi minte, şi să te pună
preste Israelu, pentru-ca să păzescî legea
luî lehova, Dumnedeulu teii. ° Că atuncea
numai veî prospera, cându veî căuta să faci
/ 2 Şam. 7. 2.
1 Reg. 8. 17.
Cap. 17. 1. &
28. 2.
g Duiit. 12. 6,
U.

h 1 Rog. B. 3.
Cap. 28. 3.
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legile şi judecatele, pre cari lehova le-a daţii
luî Moisi pentru Israelii. 'Intâresce-te şi îtnbârbătezâ-te ! nu te teme, şi nu te spăimental
14
Ecce, cu totă neliniscea mea amu pregă
tiţii pentru casa lui lehova o sută mii talente
de aurii, şi de o mie orî de o mie talente
de argintu; aramă şi ferii «fără mesură, mulţii
forte ; şi amu pregătita lemne şi petre ; şi
15 tu li veî mai adăugi. Şi cu tine sunt mulţi
lucrători: cioplitori de petre, şi petrnrî, şi
teslarî, şi maîstri pentru totu felulu de
1 6 lucru ; Şi auru, argintu, aramă, şi ferii, fără
numeru. Scolă-te dară, şi lucreză, şi T le
hova fie cu tine.
17
Şi Davidii ordina tuturoru mai măritorii
luî Israelă să ajute pre Solomonu, fiiulu seu,
18 dicendu: Au nu este lehova, Dumnedeulii
vostru, cu voî, si elu aii nu v'a datu repausu de jurii imprejuru? Că elii a datu în
mâna mea pre locuitorii ţereî, şi ţera s'a
supuşii înaintea luî lehova şi înaintea po19 porului seu. Acumii 'puneţi deci anima vostră şi sufletulu vostru, să caute pre lehova,
Dumnedeulii vostru. Sculaţi-ve decî şi zi
diţi sanctuarulu luî Dumnezeii, lehova, ca
să " aduceţi chivotulii legeî luî Dumnedeu şi
uneltele cele sânte ale luî Dumnedeu, în
casa, ce este a se zidi "numelui lui lehova.
23 Ol înbetrânindu Davidu, şi sătulii fiindu
J^ de dile, făcu pre " Solomonu, fiîulii şeii,
rege preste Israelu.
Numeruia şi împărţirea Leviţilorft.

2
Şi aduna pre toţî ceî marî aî luî Israelu,
3 şi pre preuţî, şi pre Leviţî. Şi s'au nume
ratu Leviţiî de la *treî-decî de ani şi maî susu,
şi numerul lor era, dupre capetele lorii, treî4 ţlecî şi optii miî de bărbaţi. D'iutre aceştia
duoe-deci şi patru miî erau hoiărîţî să aibă
supravighiărea preste lucrulu la casa luî le
hova, şi şese mii să fie "diregetori şi jude5 cătorî, Şi patru miî să fie usîerî, şi patru
miî să laude pre lehova din instrumente, pre
dcari eu le-amu făcuţii, dise Davidu, pentru
cântare de laudă.
6
Şi ' Davidu 'î împărţi în ronduri dupre fiu
luî Levi: Gherşornu, Kehatu, şi Merari
7
D'intre f Ghersomiţî erau : Laadanu şi Şi8 meî. Fiii luî Laadanu: Capulii, lehielu; apoi
9 Ţetamn, şi loelii, treî. Fiii lui Şimeî: Şelomitii, Hazielii, şi Haranu, treî; aceştia erau
capii-/) caseloru părintesc! aî luî Laadanu.
p Deut. 31. 7,8. 1 2 Cron. 20. 3.
log. 1. fi, 7, 9. u 1 Reg. 8. 6,
21.
Cap. 28. 20.
q Fecum vers 3.
2 Cron. 5. 7.
& B. 11.
r Vcr« 11.
• Deut. 12. 10. v Veri 7.
1 Reg. 5. .1.
lofl. 22. 4.
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2 Ham. 7. 1.
Cap. 23. 25. |

Ca/nrfu 2S.
a 1 Rog. 1.33—
39.

Cap. 28. r,.
k Num. 1. 3,47.
c Deut. 16. 18.
Cap. 26. 29.
2 Cron. 1!>. 8.
d Vedi 2 Cron.

Şi fiiî luî Şimei: lahatii, Zina, leuşii, şi
Beria. Aceşti patru erau fiii luî Şimei. Iahatu era capii, şi Zita. alu duoilea; dară Ieuşu şi Beria nu avură mulţi fiiî, pentru aceea s'au numeratu drepţii o casă părinţescă.
* Fiiî lui Kehatu «râu: Amramu, Iţharu,
Hebrouii, şi Uzielii, patru. Fiii lui h Amramu,
Aarouu şi Moisi. Şi ' Aaronu fu deosebiţii,
ca să-î sâuţescă lucrurile pre sâute, elu şi fiiî
luî, în eternii; i să tămâîeze înaintea luî le
hova; *să-î servescă, şi 'să bine-cuvfinteze în
numele seu, în eternii. Câtă pentru Moisi, omulului Duranedeii, mfiiî luî s'au numiţii dupre
seminţia lui Levi. n Fiiî luî Moisi erau: Gherşomu şi Eliezeru. Din fiii lui Gherşomii °Şebuetii era capulii. Şi fiiî luî Eliezeru erau:
f Rehabia, capulu. Şi Eliezeru n'avea alţî fiî.
Şi fiii luî Rehabia erau numeroşi forte. Din
fiiî luî Iţharu Şelomitu era capulu. «Din fiiî
luî Hebrouii Ieria era capulu; Amaria, alu
duoilea; lehazielii, alu treilea; şi lekameanu,
alu patrulea. Din fiiî luî Uzielu Mica era
capulu, şi lişia, alu duoilea.
r Fiiî luî Merari erau : Mahli şi Muşi. Fiiî
luî Mahli: Eleazarii şi 'Kişii. Şi muri Eleazării, şi 'n'avea fiî, ci fiice; şi le " luară de
femei fiiî luî Kişti, fraţii lorii. v Fiiî luî Muşi
erau: Mahli, şi Ederu, şi Ieremotu, treî.
Aceştia sunt fiiî luî x Levi, dupre casele
lorii părinţescî, capii părinţilorii, dupre cumii
s'au numeratu dupre numerulii numiloru,
dupre capetele loru, toţi cari împlinîaii servicîulii în casa Iu; lehova, de la » duoe-decî
de ani şi maî "susu.
Căci David'i dise: Iehova, Dumuedeulu luî Israelu, *a datu repausii poporului şeii, şi va locui îu lerusalimii în eternii; Decî Leviţiî mal multă
nu voru a purta locaşulii, şi tote uneltele sale
pentru servicîulii seu. Că, după cuvintele
cele din urmă ale luî Davidu, se numerară
fiiî luî Levi, de la duoe-decî de ani şi maî
susu; Căci iletoria loru «•«, ca eî să sfcee alăturea cu nii luî Aaronu spre serviciu îu casa
luî lehova, în curţi şi în căinări, şi spre cură
ţirea tuturoru celorii sânte, şi pentru împlini
rea serviciului îu casa lui Dumnedeu ; Şi
pentru b pâuile de punere-în:iinte, şi pentru
c florea fainei a darului de pane, şi pentru daluatulu nedospitu, şi pentru cele din tigăî, şi
pentru 'prăjituri, şi pentru totă /măsura şi
greutatea ; Şi ca să stee în totă dsmâueţa
şi totă sera, să laude şi să mârescă pre le
hova; Şi ca să aducă luî lehova tote olo-
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CAP. 23, 24, 25.
caustele :/ la diiia sabbatuluî, la lună nouă
şi la Aserbătorî, dupre numerulu şi legea loru,
32 pururea îuaiutea lui lehova ; Şi să ' iacă păzi
cortului întruuireî, şi paza sanctuarului, şi
J'paza fiiloru lui Aaronu, fraţii loru, -la servicîulu lorii în casa lui lehova.
împărţirea preuţiloră, şi genealogia Leoiţiloru.

24 Ol rondurile fiiloru lui Aaronu erau acestea:
\^ "Fiii lui Aaronu erau: Nadabu, Abihu,
2 Eleazaru, şi Itamaru. Şi 6 Nadabu şi Abihu
muriră înaintea părintelui loru, şi nu aveau
fii ; deci Eleazaru şi Itamaru se făcură preuţî.
3 Şi Uavidu 'î împărţi, adecă pre Zadoku din fiii
lui Eleazaru, şi pre Ahimelecu din fiii lui Ita
maru, dupre roudueleleloruîn serviciulu loru.
4
Şi se găsiră maî mulţi capî între fiii lui
Eleazaru decâtii între tiiî lui Itamaru; deci
'î împărţi aşa : din tiiî lui Eleazaru, şesespre-dece capî, dupre casele lorii părinţescî,
şi din fiiî lui Itamaru optu, dupre casele lorii
5 părinţescî. Prin sorţi 'i împărţi atâtu pre
aceştia câtu pre aceia; căci maî marii sanc
tuarului şi maî marii casei luî Dumuedeu erau
eî din fiiî luî Eleazaru şi din fiiî luî Itamaru.
6
Şi Şemaia, fiîulu luî Netaneelu, scriitorulu, unulu din Leviţî, 'î înscrise înaintea
regcluî şi a maî mariloru şi a luî Zadoku,
preutulu, şi a luî Ahimelecu, fiîulu luî Abiataru, şi a capilorii părinţescî aî preuţilorii
şi aî Leviţilorii; câte o casă părinţescă era
luată pentru Eleazaru, şi câte una era luată
pentru Itamaru.
7
Şi eşi sorţulu ânteiu pentru lehoiaribu ;
8 pentru ledaia, alu duoilea; Peiitru Ilarimu,
alii treilea; pentru ISeorimii, alu patrulea;
9 Pentru Malchia, alu cincelea; pentru Miia10 miuu, alii şeselea; Pentru Hakkozu, alu
11 şeptelea; pentru c Abia, alu optulea; Pentru
leşua, alu nouălea; pentru Şekania, alu de12 celea; Pentru Eliaşibu, alu unu-spre-ţlecelea; peutru lakimîi, alîi duoî-spre-decelea ;
13 Peutru Huppa, alu treî-spre-decelea ; pentru
14 leşebabu, alu patru-spre-decelea ; Pentru
Bilga, alu cincî-spre-ţlecelea; pentru Im15 meru, alu şese-spre-decelea; Pentru Hezirii,
alu şepte-spre-decelea; pentru Appiţeţu, alu
1 6 optu-spre-decelea ; Pentru Petahia, alu nouespre-decelea ; pentru lehezekelu, alu duoe17 decelea; Peutru lachinu, alii duoe-decî şi
unulu ; pentru Gamulu, alu duoe-decî şi duoi18 lea; Pentru Delaia, alu duoe-decî şi treilea ;
pentru Maazia, alîi duoe-decî şi patrulea.
19
Acesta era ronduela lorii în servicîulîi
lorii, dupre care d să vină în casa luî lehova,
g Num. 10. 10.
P». 81. ».
h Lev. 13. 4.
i Horn. 1. 53.

j Num. 3. li—9.
Capulu 34.
o Lev. 10. l, 6.

Num. 26. 60.
17.
6 Num. 3. 4. k
Luc. 1. S.
ÎS. 61.
d Cap. 9. 25.
c Neam. 12. 4, . e Cap. 23. 16.
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dupre îndatoririle date lorii prin Aaronu, pă
rintele loru, aşa precumu 'î ordinase lehova,
Dumnedeulu luî Israelu.
Şi cei-1-alţî fii ai luî Levi erau: din fiiî
luî Amramu : ' Şubaelu ; din fiiî luî Şubaelu,
lehdeia. Câtu peutru -''Reh.abia: din fiiî luî
Rehabia, Isşia era capulu ; Din Iţharitî,
"Şeloinotu. din fiii luî Şelomotu, lahatu. Şi
tiiî lui hHebronu: Ieria, âiiteiulu; Amaria, alu
duoilea; Iahazielu, alu treilea; lekameamu,
alu patrulea. Fiii luî Uzielu: Mica; din tiiî
luî Mica, Şamiru; Fratele luî Mica, Isşia;
dm fiiî luî Isşia, Zecaria. « Fiiî luî Merari :
Mahli şi Muşi ; tiiî luî laazia : Beno. Fiiî
lui Merari: din laazia: Beuo, şi Şohamu, şi
Zaccurii, şi Ibri; Din Mahli: Eleazaru; şi
J acesta nu avea fiî. Câtu pentru . Kişu : Fiîulu luî Kişu: Ierahmeelu. Şi *fiiî luî Muşi:
Mahli, Ederu, şi Ierimotu. Aceştia sunt fiiî
Leviţilorii, dupre casele loru. părmţescî. Şi
aceştia au aruncaţii sorţi lungă fraţii lorii,
fiiî luî Aaronu, înaintea lui Davidu, regele,
şi a luî Zadoku şi a luî Ahimelecu, şi îna
intea capilorii caseloru părinţesci ale preuţilorîi şi ale Leviţilorii, casa cea ânteia păriuţescă de o potrivă cu fratele şeii celu
maî micu.

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Aşezarea şi rânduirea cântăreţiloră şi a
musicanfiloru.

SI deosebiră Davidu şi cei mai mari aî
osteî spre serviciu din fiiî luî "Asafu, aî
luî Hemanu şi aî luî ledutunii, cari să cânte
cântărî cu citare, cu harpe, şi cu cimbale. Şi numerulu omeniloru de lucru spre
servicîulu loru era : Din fiiî luî Asafii : Zaccurii, losefu, Netania, şi Asarela, fiî ai luî
Asafii; supţii conducerea luî Asafu, care
cânta cântărî suptu conducerea regelui. Din
ledutunîi: pre fiiî luî ledutunii: Ghedalia,
Zeri, leşaia, Haşabia, şi Matitia, şese, supţii
conducerea părintelui loru, ledutunîi, care
cânta cântărî cu citare, ca să laude şi să
mărescă pre lehova. Din Hemanu: pre fiiî
luî Hemanu : Bukkia, Mattania, Uzielii, Şebuelu, Ierimotu, Hanania, Hanani, Eliata, Ghiddalti, Romamti-Ezeru, loşbekaşa, Malloti,
Rotirii, şi Mahaziotu. Toţi aceştia erau fiiî
luî Hemanîi, vedetorulu regelui în cuvintele
lui Dumuedeu ; ca să-î înalţe cornulu ; căci
Dumnedeii dădu luî Hemanu patru-spre-dece
fiî şi trei fiice. Toţi aceştia stăteau suptu
conducerea părintelui lorii la cântare în casa
luî lehova, cu cimbale, harpe şi citare, pen
tru serviciu în casa luî Dumnezeii, dupre ordinulu regelui, dată luî Asafu, luî leduJ Cap. i :. 1T. l 26. 31.
g Cap. 2!. 18. : i Esod. 6. 19.
h Cap. Si. 19. & i Cap. 23. 21.

j Cap. 23. 22.
t Cap. 23. 23.

25

CapnlH 26.
a Cap. 6. 33, !
44.

2
3

4

5

6

358

l CRONICA.

7 tunii şi lui Heraanii. Şi numerulu lorii cu
celii alii fraţilorii lorii, cari erau învăţaţi iu
cântările lui lehova, toţi încercaţi, erau :
duoe sute, optu-decî şi optii.
8
Şi aruncară sorţi pentru ronduela lorii,
pentru celii micii ca şi pentru celu mare, peu9 tru * învăţătorii ca şi pentru celii învăţaţii ; Şi
pentru Asafii eşi ântăîulii sorţiii lui losefu ;
Ghedalia era alii diioilea, elii, fraţii seî şi tiiî
10 seî, duoî-spre-dece; Alii treilea, Zaccuru,
11 elu, tiiî seî şi fraţii seî, duoî-spre-dece ; Alu
patrulea, Izri, elu, fiii seî şi fraţeî seî, duoî12 spre-dece; Alii cincelea, Netania, elu, fiii seî
13 si fraţii seî, duoî-spre-<jece ; Alu şeselea,
Bukkia, elu, tiiî seî şi fraţii seî, duoî-spre14 dece; Alu şeptelea, leşarela, elu, fiii seî şi
15 fraţii seî, duoî-spre-dece; Alii optulea, leşaia, elii, fiii seî şi fraţii seî, duoî-spre-dece;
16 Alii nouălea, Matania, elu, fiii se'i şi fraţii seî,
17 duoî-spre-dece; Alu decelea, Şiniei, elu, fiii
18 seî şi fraţii seî, duoî-spre-dece ; Alii unu-spredecelea, Azareelu, elu, fiii seî şi fraţii seî,
19 duoî-spre-dece; Alu duoi-spre-decelea, Haşabia, elu, fiii seî şi fraţii seî, duoî-spre-^ece ;
20 Alu treî-spre-decelea, Şubaelii, elu, fiii seî
21 şi fraţii seî, duoî-spre-dece ; Alii patru-spreţlecelea, Matitia, elii, fiii seî şi fraţii seî,
22 duoî-spre-dece; Alu cincî-spre- decelea, lerimotu, elu, fiii seî şi fraţii seî, duoi-spre23 dece; Alii şese-spre-decelea, Hanania, elu,
24 tiiî seî şi fraţii seî, duoî-spre-dece ; Alu
şepte-spre-decelea, loşbekaşa, elu, fiii seî
25 şi fraţii seî, diioî-spre-^ece ; Alii optu-spreţlecelea, Hanani, elu, fiii seî şi fraţii seî,
26 duoî-spre-dece ; Alii nuoe-spre-ijecelea, Malloti, elu, fiii seî şi fraţii seî, duoî-spre-dece ;
27 Alii duoă-decelea, Iliata, du, fiii şei şi fraţii
28 seî, duoî-spre-dece ; Alu duoe-decî şi umilii,
Hotirii, elu, fiii seî şi fraţii seî, duoî-spre29 dece; __ Alu duoe-decî şi duoilea, Gbiddalti,
elii, fiii seî şi fraţii seî, duoî-spre-dece ;
30 Alu duoe-decî şi treilea, Mohaziotu, elu,
31 fiii seî şi fraţii seî, duoî-spre-dece ; Alu duoedecî şi patrulea, Romamti-Ezeru, elu, fiii şei
şi fraţii seî, duoî-spre-dece.

rondurile usîeriloru : d'iutre Korabiţî,
Meşelemia, fiiîulu lui Kore, din fiii lui
2 Asafu. Şi fiii lui Meşelemia: Zecaria, ântăiu-născutulu ; lediaelii, alu duoilea; Zeba3 dia, alu treilea; latnielii, alu patrulea; Elamu, alu cincelea; lehohananu, alu şeselea;
4 Elioenaî, abi şeptelea. Fiii lui Obedii-Edomii : Şemaia, ânteiu-născutulu ; lehozabadii, alii duoilea; loahu, alu treilea; Sa-

carii, alii patrulea ; Netaneelii alii ciucelea ;
Ammielu, alii şeselea; Issacarii, alu şeptelea; 5
Peultaî, alu optulea; căci Dumuedeii 'Iii bine-cuventâ. Şi lui Şemaia, nîulii seu, se 6
născură fii, cari domniră în casa părintelui
lorii; că eî erau bărbaţi descepţî. Fiii lui 7
Şemaia: Otui, Refaelu, şi Obedu-Elzabadu;
fraţii seî, bărbaţi descepţî, Elibu şi Şemakia.
Toţi aceştia erau din tiii luî Obedu-Edomu; 8
ei, fiii lorii şi fraţii lorii, bărbaţi descepţî,
puternici pentru serviciu, şese-decî şi diioî din
Obedu-Edomu. Fiii şi fraţii lui Meşelemia, 9
bărbaţi deştepţi, optu-spre-dece. Fiii luî 10
°Hoşa, d'intre nii luî Merari: Şimri, capulu,
(de-şi nu era ântăiu-născutulu, dară părintele!
seu 'Iu puse capii) ; Hilkia, alu duoilea; Te- 11
balia, alii treilea; Zecaria, alii patrulea;
toţi fiii şi fraţii luî Hoşa, treî-spre-dece.
Acestea erau rondurile usierilorii dupre 12
capii lorii bărbătescî, ţi aveau sarcină îm
preună cu fraţii lorii, de a servi în casa luî lebova. Şi aruncară sorţi, pentru celu micii ca 13
şi pentru celu mare, dupre casele lorii părinţescî, pentru fie-care portă. Şi sorţulii 14
despre resăritu pica pe Şelemia; şi arun
cară sorţi pentru Zecaria, tiiulii seu, băr
baţii înţelepţii în sfătuiţi ; şi sorţulu seu
eşi spre medă-nopte ; Pentru Obedii-Edomu 1 5
spre medă-di, şi pentru fiii seî casa de reservă; Pentru Şuppimii şi Hosa spre apusu, 16
lungă porta Şallechetu, unde se urcă calea
în susu, aşa incdtu urma custode după cus
tode. Cătră resăritu erau şese Leviţî; cătră 17
medă-nopte, patru pe di ; cătră medă-di
patru pe di; şi lungă casa de reservă câte
duoi; Lungă Parbarii, cătră apusu, patru 18
pe cale, $i diioi lungă Parbarii. Acestea 19
mut rondurile uşîerilorii din fiii luî Kore
şi din tiiî luî Merari.
Şi din Leviţî era Abia 6preste tesaurele 20
casei luî Dumuedeii şi preste tesaurele celorii consacrate. Cdtu pentru Hiî luî La- 21
adauu, fiii Gberşonituluî Laadanu, capii caselorii părinţescî, adecă din Luadanii, Gherşouitulu, erau : lehieli. Fiii luî lehieli: Ze- 22
tamii, şi loelu, fratele şeii, cari erau preste
tesaurele casei luî lehova. Din Amrauiiţî 23
şi din Iţbariţî, din Hebroniţî, ţi din Uzieliţî, Era c Şebuelu, fiîulu luî Gberşomu, fi- 24
îulii luî Moisi, mai marele preste tesaure.
Şi fraţii seî din Elie/erii: Rehabia, fiîulu 25
şeii; leşaia, fiîulu acestuia; loramu, fiiulii
acestuia; Zicri, tiîulu acestuia; şi dŞelomitu,
fiîulu acestuia. Acestii Şelomitu şi fraţii 26
seî erau preste tote tesaurele celoru con
sacrate, pre cari regele Davidii şi capii caseloru părinţescî, cei mai mari preste inii

6 S Cron. 23. 1.1. l

c Cap. 23. 16.

Uifîerit ţi custodii de prorisiune in casa lui Dumnedeiî; direyetorii yi judecătorii.

26

Capulu 2S.
a Cap. 16. 38.

b Cap. 28

Mal. 3. 10.

d Cap. 23. 18.

CAP. 26. 27.
27
28

29
30

31

32

şi preste sute, şi cei mari aî osteî le consacraseră. Din preda câştigată în resbele
consacraseră aceste, pentru zidirea casei luî
lehova, Şi totu ce consacrase Samuelu,
• vedetorulu, şi Saulii, fiîulu lui Kişu. şi Abnerii, fiîulu luî Neru, şi loabu, tiîulii Ţeruieî;
tote cele consacrate erau supţii mâna luî
Şelomitu şi a fraţiloru seî.
Din Iţhariţî: Chenania şi fiii seî erau
pentru trebele de dinafară preste Israelu,
ca-^diregetori şi ce judecători. Din Hebroniţî:
Hoşabia şi fraţii seî, o mie septe sute băr
baţi descepţî erau puşî preste Israelu dincoce de lordanu cătră apusu, la tote trebele luî lehova sila servicîulu regelui. Din
Hebrouiţî «leria era capulu, dupre generaţiunile Hebroniţiloru şi dupre casele lorii părinţescî. (In alu patru-decelea anu alu domnireî luî Davidu fură eî căutaţi, şi s'au gă
siţii intre d'înşiî * la lazeru iu Galaadu bărbaţi descepţî). Şi fraţii seî, bărbaţi descepţî,
erau duoe mii şepte sute, capii caseloră părinţescî; şi Davidu regele 'î puse preste
Rubeuiţî şi Gadiţî, şi preste jumătatea semiuţieî luî Mânase, la tote trebele luî Dumnedeu şi ' ale regelui.
Rânduirea urmatei; tnaî marii seminţielor; custoQiî caseloră de reservă ale regelui, şi alţi
direyetort.

27 ^1 fi" mî Israelii dupre numerulu lorii,
^ capii caseloru părinţescî, mai rnarî preste
mii şi sute, şi aî loru diregetorî, servîau
regelui în tote pe ronduri, cari intrau şi
eşîau din lună în lună, in tote lunele anului;
fie-care rondu avea duoe-decî şi putru mii.
2
Preste rondulu ânteiu pentru luna ânteîa era "laşobeamii, fiîulu luî Zabdielu; şi
la roudulu şeii erau duoe-decî şi patru mii.
3 Elu era din fiii luî Pereţii, capulu tuturoru
4 mai marilorii osteî pentru luna ânteia. Şi
preste rondulu pentru luna a dîioa era Dodaî,
Ahoheulu, şi din rondulu seu era Miklotii,
de asemene conducătorii ; şi în roudulu seu
5 erau duoe-decî şi patru mii. Celu mai mare
alu osteî a treia pentru luna a treia era
Benaia, fiîulu luîleboiada, preutulii, capulu;
şi la rondulu seu erau duoe-decî şi patru
6 miî. Acestu Beuaia era unu * vitesu din cei
treî-decî, şi preste cei treî-decî; şi la ron7 dulu seu era Ammizabadii, fiîulu şeii. Alu
patrulea, pentru luna a patra, era "Asabelii,
fratele luî loabii, şi Zebadia, fiîulu seu, după
d'iusulu; şi în rondulu seu erau duoe-decî
8 şi patru miî. Alu cincelea, pentru luna a
cincea, era mai mare Şamliutii, Ibraheulii;
e l Şam. 9. »
f C»p. 23. 4.
y Cap. 23. 19.
h Vefi loa. 21.

39.
i 2Cron. 19.11.

Capulu 27.
a 2 Şam. 23. 8.
Cap. 11. 11.

b 2 Şam. 23. 20,
28, 23.
Cap. 11. 22,
cte.
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•şi în rondulu şeii erau duoe-decî şi patru
miî. Alu şeselea, pentru luna a şesea, era
dlra, fiîulu luî Ikkeşii, Tekoeulii; şi în ron
dulu seu erau duoe-decî şi patru miî Alu
şeptelea, pentru luna a şeptea, era ' Heleţu, Peloneulu, din fiii luî Etraimu; şi în
rondulu seu erau duoe-decî şi patru miî.
Alu optulea, pentru luna a opta, era -^Sibbecaî, Huşateulu, din Zarhiţî; şi iu ron
dulu seu erau duoe-decî şi patru miî. Alii
nouelea, pentru luna a noua, era »Abie/.eru,
Anetoteulu, din Beniaminiţî; şi iu roudulu
seu erau duoe-decî şi patru miî. Alu decelea, pentru luna a ţlecea, era Hlaharaî,
Netofateulu, din Zarhiţî; şi în rondulu seu
frâu duoe-decî şi patru miî. Alu uuu-spredecelea, pentru luna a unu-spre-^efiea, era
' Beuaia, Piratoneulu, din fiii luî Efraimu ;
şi în roudulu şeii erau duoe-decî şi patru
miî. Alu duoi-spre-decelea, pentru luna a
duoe^pre-djcea, era i Heldaî, Netofateulu, de
la Otnieîu; şi iu roudulu seu erau duoe-decî
şi patru miî.
Şi preste semiuţiele luî Israelu erau :
mai mare preste Rubeniţî Eliezeru, fiîulu
luî Sicri; preste Simeouiţî, Şefatia, fiîulu Maacbeî; Preste Leviţî, i Haşabia, fiîululuî Kemuelu; preste Aarouiţî, Zadoku; Preste Iuda,
*Elihu, din fraţii luî Davidu; preste Issacaru,
Oînri, fiîulu luîMicaelu; Preste Zabulonu,
Işmaia, fiîulu luî Obadia; preste Neftali, leriinotu, fiîulu luî Azrielu; Preste fiii luî
Etraimu, Hoşea, fiîulu luî Azazia; preste
jumătatea seminţiei luî Mânase, loelu, fiiulu luî l'edaia ; Preste jumătatea seminţiei
luî Mânase în Galaadu, Iddo, tiîulu luî Zecaria; preste Beuiaminu, laasielu, fiîulu luî
Abueru; Preste Danii, Azareelu, fiîulu luî
lerobauiu. Aceştia sunt mai marii seminţielorii luî Israelu.
Nurnerulu Israeliţiloru de diioe-decî de
ani şi maijosu, nuî-apusu Davidu; căci 'le
hova disese, că va îmmulţi pre Israelu, ca
stelele ceriului. loabii, fiîulu Ţeruieî, începu
a nurnera, dară nu sfârşi ; căci m veni pentru
acesta mânia Iul lekoi-a preste Israelu; de
aceea numerulu nu s'a primitu iu istoria
Cronicelorii regelui Davidu.
Şi preste tesaurele regelui era Azmavetii,
fiîulu luî Adielii; şi preste rnagasinele din
câmpii, din cetăţi, din sate şi din turnuri,
era Ionatanii, fiîulu luî Uzia. Şi preste Iucrătoriî câmpului la lucrarea pămentuluî
era Ezri, fiîulu luî Chelubu; Şi preste vii
era Şimeî, Ramateulu; şi preste magasinele
de vinii din vii era Zabdi, Şifmeulu. Şi
c 2 K;,m. 23. 24.
Cap. 11. 86.
d Cap. 11. 28.
e Cap. 11. 27.

/ 2.S am. 21.18.
Cap. 11. 29.
g Cap. 11. *8.
h 2 Şam. 23. 28.

9
10

11
12
13
14

15

16
17
18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28

Cap. 11. 30. i l Fac. 15. 5.
î Cap. 11. 31. m 2 Şam. 24. 15.
j Cap. 26. 30.
Cap. 21. 7.
k l Şam. 16. 6.
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preste olivî şi sicomorii din vale era Baalii29 Hananu, Ghedereulu; şi preste magasinele
de oleiu, loaşu. Şi preste boii, cari păsceau în Şaronu, era Sitraî, Şaroneulu; şi
30 preste boii din văi era Şafatii, fiîulu lui
Adlaî. Şi preste cămile era Obilu, Işmae3 1 litulii ; şi preste asini, lehdeia, Meronoteulu.
Şi preste oî era lazizu, Hagareulu. Toţi acestia erau supravighiătorî preste avutulu
32 regelui Davidu.
Şi Ionatanii, unchîulu lui Davidu, era
consiliaru, bărbaţii cu minte şi învăţaţii; şi
33 lehielu, fiîulu lui Hacmoni, era lungă fiii
regelui; Şi "Ahitofelii era consiliaru alu re34 geluî; şi "Huşaî, Aracheulu, era amicii alu
regeluî; Şi după Ahitofelii erau lelioiada,
fiîulu lui Benaia, şi p Abiataru ; şi mai marele
osteî regeluî era * loabii.
Davidu cuventeză mai mariloru ţi lui Solomonu;
darurile de bună- voia ale mai mariloru şi ale po
porului pentru templu; mulţumirea şi rugă
ciunea lui Davidu.

28

2

3
4

5

6
7

aduna Davidu pre toţi maî marii lui
Israelu, pre ° maî marii seminţieloru, şi
pre * maî marii ronduriloru, cari servîau re
geluî, şi pre maî mari preste mii, şi pre mai
mari preste sute, şi pre ° maî marii preste toţii
avutulu, preste turmele regeluî şi preste fiii
seî, împreună cu diregătoriî şi cu ceî d viteşi,
şi pre toţî bărbaţii târî, la Ierusalimu.
Şi Davidu regele stătu în picîore, şi
dise: Ascultaţi-me, fraţii mei, şi poporulu
meu ! e Fost'a în anima mea să zidescii casă
de repausu pentru chivotulu legeî lui lehova,
şi pentru ''aşternutulu picîoreloru Dumnedeuluî nostru; şi pregătiri făcut'amu pentru
zidire. Dară Dumuedeu dise cătră mine:
"Tu să nu zidescî casă numelui mea; căci
escî omu de resbelu, şi aî versaţii sânge.
lehova, Dumnedeulu lui Israelu, * m'a aleşii
pre mine din totă casa părintelui meu, ca
să fiu rege preste Israelu în eternii, căci
pre ''Iuda alesu-1'a conducătorii; şi din casa
lui Iuda, J' casa părintelui meu; şi *d'intre fiii
părintelui meu a bine-voitu intru mine, şi
me făcu rege preste toţii Israelulii. 'Şi
d'intre toţî fiii mei, (căci mulţi fii rnî-a
daţii lehova,) males'a elu pre Solomonii, fiîulu
meu, ca să seda pe tronulu regatului lui
lehova, preste Israelu. Şi elu dise cătră
mine: "Solomonii, fiîulu teu, va zidi casa mea
si curţile mele; căci eii mi l'amu aleşii de
fiiu, şi eu 'î voiu fi părinte ; Şi voiii întări
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regatulii şeii în eternii, ° de va fi statornicii
în împlinirea ordineloru mele şi judecăţeloru mele, ca şi astă- di. Şi acumu înaintea
întregului Israelu, adunarea lui lehova, şi
înaintea urechîelorii Dumiiedeuluî nostru,
păziţi tote ordinele lui lehova, Dumnedeulu
vostru, pentru-ca să rămâneţi în stăpânirea
acestui pământii bunii, şi să- /M lăsaţi moscenire fiilorii voştri după voi în eternii.
Şi tu, Solomonii, fiîulu meu! ^recunosce
pre Dumnedeulu părintelui teu, şi-î servesce « cu totă anima şi cu bună-voinţă; căci
r lehova cerceteză tote ânimele, şi înţelege
tote închipuirile cugeteloru. *De-lu vei căuta,
elu se va lăsa să fie găsiţii de tine; dară
de-lu vei părăsi pre d'însulîi, şi elii te va
lepăda pre tine îu eternii. Caută acuma;
'căci lehova alesu-te-a, ca să zidescî casă
pentru sanctuariii. Fii statornicii, şi fă- o!
Şi dădu Davidu lui Solomonii, fiîulu seu,
"forma porticului, şi a caselorii sale, şi a tesaurelorii sale, şi a cămărelorii sale de susii,
şi a caselorii sale din lă-întru, şi a casei propiţiătoruluî; Şi forma tuturora, carierauîn
anima lui, a curţiloru casei lui lebova, şi a tuturorii cămărelorii de jurii împrejuru, "a tesaurelorii casei lui Dumnedeu, şi a tesaureloru
celorii consacrate; Şi pentru rondurile preuţiloru şi ale Leviţiloru, şi pentru tote lucru
rile serviciului casei lui lehova, şi pentru
tote uneltele serviciului în casa lui lehova;
Şi trasulii in aurii alu tuturoru unelteloru
pentru fie-care serviciu, şi trasulii tuturoru
uueltelorii de argintii pentru tote uneltele
fie-căruî serviciu; Şi trasulii policttndreloru
de aurii, şi a candeleloru lorii de aurii,
trasulu fie-căruî policandru, şi alu cande
leloru sale ; şi trasulu policandreloru de ar
gintii, şi alu policandruluî şi alu caudeleloru sale, dupre servicîulii fie-căruî poli
candru; Şi trasulu în aurii pentru mesele
pâneî punereî-înainte, pentru fie-care mesă,
şi trasulu în argintii pentru mesele de ar
gintii; Şi pentru furci, cupe, şi plăci, în
aurii curaţii, şi pentru cupele de aurii, tra
sulu fie-căreî cupe, ţi in, argintii pentru cu
pele de argintii, trasulu fie-căreî cupe; Şi
trasulu în aurii curată pentru altarulii tămăiăreî; şi forma carului ^cherubimiloru de aurii,
cari să se întindă şi să acopere chivotulu
legeî luî lehova. Tote aceste, totu lucrulu
formeloru, »le-a însemnaţii şi prin înscrişii,
prin înţelepciune ce î-a daţii lehova.
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CAP. 28, 29.
20

Şi Davidu dise lui Solomonu, fiîulu seu:
1 Intăresce-te, şi îmbărbăteză-te, şifâ-o; nu
te teme, şi nu te spăimenta! căci Dumnedeii, lehova, Dumnedeulu meu, este cu
tine! °Elu nu te va lăsa, nici nu te va pă
răsi, pâuă nu veî sfârşi toţii lucrulu pentru
2 1 servicîulu casei luî lebova. Şi ecce ! aicea
sunt b rondurile preuţilorii şi ale Loviţiloru
pentru totu servicîulu casei luî Dumuedeu;
ş^i cu tine sunt pentru totu lucrulu ctotu
telulu de omeni de bună-voinţă, iscusiţi pen
tru totu felulu de lucru, şi maî marii şi totu
poporulu la tote ordinele tale.
29 O J regele Davidu dise cătrâ îutrega adui^ nare: Solomonu, fiîulu meu, singurulu,
pre care l'a aleşii Dumnedeii, este "teneru
şi gingaşiii, şi lucrulu este mare; căci nu
pentru omeni are a ji palatulu, ci pentru
2 lehova, Dumnedeu. Şi acuma, după tote
puterile inele făcut'amii pregătiri pentru casa
Dumnezeului meu: aurii pentru cele de aurii,
argintii pentru cele de argintii, aramă pen
tru cele de aramă, ferii pentru cele de ferii,
şi lemnu pentru cele de lemnu, petre de
*onice, şi petre de imfibulatii, petre de îm
podobire şi de diferite colori, şi toţii felîulu
de petre preţiose, şi petre de marmoră, în
3 mulţime. Şi încă fiindu-că amii bine-voitu
pentru casa Dumnedeuluî meii, şi avendii
tesaure de aurii şi de argintii, da-le-voiii
casei Dumnedeului meii, pe lungă tote, pre
cari le-ainu pregătitu pentru sânta casă:
4 Trei mii talente de aurii din aurulu de " 0tiru, şi şepte miî talente de argintii cură
ţiţii, pentru îmbrăcarea păreţiloru caseloru;
5 Şi aurii pentru cele de aurii, şi argintii peutru cele de argintii, şi pentru tote lucrurile
maîstrilorii. Şi cine este gata a consacra
astă-dî servicîulu şeii luî lehova?
6
Şi aduseră de bună-voia d capii caseloru
părinţescî, şi capii seminţieloru luî Israelu,
şi cei maî mari preste miî şi preste sute,
7 şi ' cei maî mari preste avutulu regelui; Şi
dădură pentru lucrarea casei lui Dumned«u,
cinci miî talente de aurii, şi dece miî drah
me, şi dece miî talente de argintii, şi optuspre-dece mii talente de aramă, şi o sută
8 miî talente de ferii. Şi la cine s'aii găsitu petre -preţiose, acela le-n daţii la tesaurulii casei luî lehova, în mana lui f le9 hielu, Gherşonitulu. Şi poporulu se bucura,
căci le i aducea de bună-voiă; că din totă
anima dăruiaii luî lehova; incă şi Davidu
regele se bucura cu bucuria mare.
I Dout. 31. 7, 8.
Io». 1. 6, 7, 9.
Cap. 21!. 11.
a Io». 1. 5.
6 Cap. 24, & 25.
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e Cap. 27. 25,
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Şi Davidu bine-cuventâ pre lehova î- 10
naintea întregeî adunări, şi dise: Bine-cuventatu să fii tu, lehova, Durnnedeulii luî
Israelu, părintele nostru, din eternii şi in eternu: * A ta, lehova, este mărimea, şi puterea, 11
mărirea şi biruinţa, şi măreţia; căci totulu
în ceriu şi pe pământii este ala teu; a
ta, lehova, este împărăţia, şi tu escî înăl
ţaţii capii preste tote. ' Şi averea şi onorea 12
de la tine vină; şi tu escî domnii preste
tote, şi în mâna ta este tăria şi putere, în
mâna ta stă de a face totulu mare şi tare.
Şi acumu, Dumnedeulu nostru, 'ţi mulţu- 13
mimii, şi lăudămu numele teu celu stră
lucita. Căci cine sunt eu, şi ce este popo- 14
rulii meu, ca să putemu dărui atâtea? Căci
de la tine vine totulu, şi din alii teu ţî-amii
daţii noi; Căci •>'străini suntemu înaintea ta, 15
şi nemernici, ca toţi părinţii noştri ; ca o
umbră sunt * dilele nostre pe pămentu, şi nu
este nici o rămânere. lehova, Dumuedeulu 16
nostru! acesta întregă adunătură, ce amii
pregătita, spre a-ţî zidi casă pentru numele
teii celu sânţii, din mâna ta este ea, şi alii
teu este totulu. Sciu, Dumuedeulu meu, că 17
'cerci anima, şi că "îubescî dreptulii. Şi eu
cu anima dreptă amu dăruită tote aceste,
şi pre poporulu teii, care se află aicea, l'
amu vă^utu cu bucuria dâruindu-ţi. lehova, 18
Dumnedeulu luî Abraamu, alii lui Isaacii şi
alii luî Israelu, părinţii noştri ! păstreză
în eternii acesta în închipuirea cugeteloru
ânimeî poporului teu, şi îndreptă ânimele
lorii cătră tine. Şi "lui Solomonu, fiiiiliimeu, 19
dă-î animă desevârşită, ca să păxescă or
dinele tale, mărturiele tale şi legile tale,
şi să facă tote acestea şi să zidescă pala
tulu, pentru care ° urnii făcuţii pregătirile.
Şi Davidu dise cătră totă adunarea : Bine- '20
cuventaţî pre lehova, Dumnedeulu vostru.
Şi totă adunarea bine-cuventâ pre lehova,
Dumnedeulu părinţilorii lorii, şi se plecară,
şi se proşternură luî lehova şi regelui; Şi 21
junghiară sacrificii luî lehova, şi aduseră a
duoa-di lui lehova olocaustii: o mie tauri,
o mie berbeci, o mie mneî, cu libaţiunile
lorii, şi alte sacrificii în mulţime, pentru totu
Israelulu. Şi mâncară şi băură înaintea luî 22
lehova în aceeaşi di cu bucuria mare.
Solomonu este aşefata pe trona ; Davidu mare
tn pace fi onore.

Şi făcură pentru a diioa dată pre So
lomonu, fiîulu luî Davidu, rege, şi-/w p unseră
g î Cor. 9. 7.
h Mat. 6. 13
1 Tim. 1. 17.
Apoc. 5. 13.
t Rom. 11. 36.
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23
24
25

26
27

luî lehova să fie domnii, şi pre Zadoku să
fie preutu.
Şi Solomonii şedu pe tronulu lui lehova
ca rege în loculu luî Davidu, părintele şeii ;
şi elu prospera, şi totu Israelulu 'Iu asculta
pre elu. Şi toţi mai marii şi viteşiî şi toţi
fiii regelui Davidu »se supuseră luî Solomonu,
regele. Şi lehova făcu pre Solomonu mare
forte înaintea a toţii Israelulu, şi-î r dădu atâta strălucire regescă, că asemenea acesteia
n'avu nici unu rege preste Israelii mai 'nainte de elu.
Aşa Davidu, fîiulu luî Işaî, domni preste
toţii Israelulu. • Şi dilele câte a domniţii

elu preste Israelii fura patru-decî ani. ' La
Hebronu a domniţii şepte anî, şi la Ieru
salimu a domniţii treî-ţleci şi trei ani. Şi 28
" muri in betrâneţă fericită, " sătulu de dile,
de avere şi de onore; şi Solomonu, fiîulu
şeii, se făcu rege în loculu seu. Şi faptele 29
luî Davidu, regele, cele d'ânteî şi cele de
pe urmă, ecce, sunt scrise în cartea luî Samuelu, vedetorulii, şi în cartea luî Natanu,
profetulu, şi în cartea luî Gadii, vedetorulii,
împreună cu totă domnia luî şi cu tote 30
faptele luî cele mari, x şi cu timpurile, cari
trecură preste d'însulu şi preste Israelii şi
preste tote regatele ţereloru.

CARTEA A DOUA A CRONICELORU.
Sacrificiulu lui Solomonu la Ghibeonii ; ruga sa pentru înţelepciune ; şi făgăduinţele lui Dumnezeii
cătră d'insulu.

2
3

4
5

6

7
8
9

[ " Solomonu, fiîulu luî Davidu, se întări
în regatulii şeii; şi * lehova, Dumnedeulu
şeii, era cu d'însulu, şi-lii c făcu mare forte.
Şi Solomonu vorbi cătră toţii Israelulu, cătră
"mai marii preste miî şi preste sute, şi cătră
judecători, şi cătră toţi conducătorii a toţii
Israelulu, capi al caseloru părinţescî; Şi
Solomonu, şi totă adunarea cu d'însulu, se
duseră la înălţimea din e Ghibeonii ; căci acolo era cortulu întrunireî luî Dumnedeii,
pre carele Moisi, servulii luî lehova, 'Iu fâcuse în pustiiii. f firii chivotulii luî Dumnedeii
'Iii adusese Davidu de la Kiriatii-Iearimu în
loculu, pre care i-lu pregătise Davidu; căci
'î întinsese cortu la Ierusalimu. Dară * altiirulii de aramă, pre care 'Iii făcuse * Beţaleelu,
fiîulu luî Uri, fiîulii luî Hurii, era acolo îna
intea locaşului luî lehova; deci Solomonu
şi totă adunarea pre acesta 'Iii căutară. Şi
Solomonu se sui acolo înaintea luî lehova
pe altarulii de aramă, care era înaintea
cortului îutrunireî, şi 'aduse o mie de olocauste pe elu.
i In aceea-şî nopte se arăta Dumnedeii
luî Solomonu, şi dise cătră d'însulu: Cere
ce să-ţî dau ţie? Şi Solomonu dise cătră
Dumnedeii: Tu aî arătaţii marc iubire luî
Davidu, părintele meii, şi * m'aî făcuţii rege
în loculu şeii ; Acuinii lehova, Dumnedeule,
fă să se adevărescă cuvântulii teu, daţii luî
Davidu, părintele meu ; ' căci tu m'aî făcuţii
rege preste unii poporu numeroşii torte, ca
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pulberea pământului. "'Drepţii care dă-mî
înţelepciune şi minte, ca să potii " eşi şi
intra înaintea acestui poporu; căci cine
pote judeca acestu poporu mare alu teii?
0 Şi a disii Dumnedeii cătră Solomonu :
Pentru-că acesta este în anima ta, şi tu'
n'aî ceruţii avuţia, tesaure şi onore, nici
vieţa neamicilorii tei, şi u'aî ceruţii dile
multe ; ci aî ceruţii ţie înţelepciune şi minte,
ca să poţi judeca poporulu meii, preste care
te-amu făcuţii rege; Deci date 'ţî sunt înţelepcîunea şi mintea; şi încă şi avere şi
tesaure şi onore 'ţî voiii da, asemenea că
rora pnu avură regii, cari au foştii înainte de
tine, şi nici unulii după tine nu le va ave.
Şi pleca Solomonu de la înălţimea din
Ghibeonii la Ierusalimu, înaintea cortului întruuireî, şi domni preste Israelii.

10

11

12

13

Avuţia ţi comerţulu lui Solomonu.

1 Şi Solomonii a adunată care şi călăreţi,
şi avea o mie, patru sute de care, şi diioespre-dece miî de călăreţi, pre cari 'i aşedâ
în întăririle pentru care şi aprope de rege,
în Ierusalimu.
rŞi regele făcu ca argintulii şi aurulii «a
fie în Ierusalimu ca petrele, şi cedrii să fie ca
sicomorii cei din vale, prin mulţimea lorii.
•Şi aduseră luî Solomonii cai şi totu felulu
de marfă din Egiptii; negoţiătoriî regelui
cumperau acesta marfă cu preţiii. Şi eî aduseră din Egiptii unii caru pentru şeseg Esod. 27. 1. 2. i 1 Rog. S. 7, 8.
& .'18. 1, S.
m 1 Reg. 3. 9.
h Esod. 31. 2.
71 Num. 27. 17.
i 1 Reg. 3. 4.
Dent. 31. 2.
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sicii de argintii, şi unu călii pentru o
cincî-decî. Şi aşa se aduseră şi pentru
regii Heteiloru şi pentru regii Siriei
manele acelora neguţiatori.

întocmirile lai Solomonu cu Huramu, şi alte
pregătiri pentru zidirea templului.

2 Ol Solomouu " hotărî să zidescă casă nu^ meluî luî lehova, şi o casă domuescă.
2 ţii b Solomouu nuinerâ şepte-decî miî de pur
tători de greutăţi, şi optu-decî de mii tăiătorî
pe munte, şi trei miî, şese sute supravighiători preste aceştia.
3
Şi Solomonu trămese la Huramu, regele
Tirului, dieendu: cPrecumuaî făcuţii luî Davidii, părintele meii, adecă, î-aîtrămesu cedri,
ca să-şî zidescă casă, ca să locuescă intr'însa,
4 fă i/i mie. fiece, d zidescu o casă numelui luî
lehova, Dumnedeulu meu, ca să o sânţescu
luî, ţi e să tămăezu înaintea lui tămâia aro
matică, şi să pună în ea /în perpetuu pănile punereî-înainte, şi să aducu g olocauste
demâneţa şi sera, şi la sabbate, şi la lunele
noue, şi la serbătorile luî lehova, Dumnede
ulu nostru ; că aşa este îndetoritu iu eternii
5 Israelu. Şi casa, care o zidescu, va jî mare;
căci A mai mare este Dumnedeulu nostru decâtu
6 toţi deiî. ' Dară cine ore pote a-i zidi casă V
Căci cerîurile şi cerîurile cerîuriloru nu-lu
cuprindu ; şi cine sunt eii, ca să-î zidescu casă,
decâtu uumai spre a tăiuâîa înaintea luî?
7 Deci trâmete-nu unu bărbaţii, maistru în
lucrarea aurului şi a argintului şi a aramei
şi a ferului şi a purpuruluî şi a carmesiuului
şi a venătuluî, şi care să sciă să facă sepâturî, şi care să ajute pre maiştrii ce aniii
la mine în Iuda şi în ierusaliruu, pi e J cari
8 Davidu, părintele meu, i-a pregătiţii; *Şi-mî
trămete de pe Libanii lemnii de cedru, de
pinii şi de algummimu; că sciii, că servii
tei se înţelegu în tăiatulii lemueloru de pe
Libanii; şi ecce. servii meî voru fr cu servii
9 tei. Şi să-inî pregătescă lemuii mulţii ; căci
casa, care o zidescu, va ji mare $i măreţă.
10 ' Şi ecce, tăîătoriloru, serviloru tei, cari vorii
tăia lemnulu, li voiu da grâu trieratu, diioedeci miî core, şi ordu duoe-decî miî de core,
şi viuu duoe-decî miî de haturi, şi oleiii diioeţlecî miî de baturî.
11
Şi Huramu, regele Tirului, respunse prin
scrisorea, pre care o trămese luî Solomonu :
mFiindu-că lehova 'şi îubesce poporulu seu,
12 de aceea te făcu rege preste d'insulu. Huratuii mai dise : " Biue-cuventatii fie lehova,
Dumnedeulu luî Israelu, "care a făcuţii ccCapulu 2.
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n 1 Reg. 5. 5.
/ Esod. 25. 80.
/> 1 Keg. 5. 15.
Lov. 81. 8.
Vers. 18.
i g Num. 28. 3, 9,
c 1 Cron. U. 1. ' 11.
t Vers. 1.
| A fs. 135. 5.

i 1 Reg. 8. 27. w 1 Rog. 10. 9.
Cap. 6. 18.
Cap. 9. 8.
Isa. 66. 1.
ti 1 Reg. 5. 7.
j 1 Cron. 82. 15. o Fac. 1. & 2.
k 1 Reg. 6. «.
P». 33. 6. &
102. 25. & 124.
l 1 Rog. 5. 11.

363

rîulu şi pâmentulu, că dădu regelui Davidu
unii fiiu înţeleptu, priceputa şi cu minte, care
va zidi casă luî lehova şi casă domuescâ
pentru sine. Şi acumu e'cce, trămetii la tiue
unu bărbaţii înţelepţii şi cu minte, pre Hu
ramu-Abi, pFiiulu unei femei din fiicele luî
Danii, alu cărui părinte era unii Tirianu ; că
se înţelege în lucrarea aurului, a argintului,
a aramei, a ferului, a petreloru, a lemnului,
a purpuruluî, a venătuluî, a inului supţire
şi a carmesiuuluî, şi la facerea a toţii felulii de sepătură, care şi născocesce toţii
felulii de planuri, ce i se vorii da, cu ceî
înţelepţi ai tei, şi cu ceî înţelepţi ai dom
nului meu Davidu, părintele teu. Şi acumu
grâulii, ordulii, oleîulii, şi vinulu, de ca
ri » a vorbiţii domnulu meu, să le trămetă
serviloru seî: r Şi vomii tăia lemnii de pe
Libanii, dupre totă trebuinţa ta, şi ţi-lii
vomii aduce în plute pe mare la loppa, şi
tu 'Iii vei sui la Ierusalimu.
* Deci Solomonu numerâ pre toţi străinii,
cari eraii în pămentulii luî Israelu, dupre
numerarea, cu care ' Davidu, părintele seu,
'i numerase; şi s'augăsitu: o sută cincî-decî
şi trei de miî, şese sute. Din aceştia făcu
elii " şepte-decî de miî purtători de greutăţi,
şi optu-decî de mii tăiătorî pe muute, şi trei
miî şese sute supravighiătorî, cari să în
demne pre poporii la lucru.

i3
14

15
16

17

18

Zidirea şi pregătirea templului.

SI ° Solomonu începu a zidi casa lui lehova
îu b Ierusalimu, pe muntele M oria, unde
Domnulu s'a arătaţii părintelui seu Davidu,
pe acelu locu, pre carele l'a pregătiţii Da
vidu: îu aria luî C0rnanu, lebuseulii. Şi începu a zidi îu ţtiua a duoa a luneî a diioa,
în alu patrulea anii alii domniei sale.
Şi acesta a fostă d planulii luî Solomonu
pentru zidirea casei luî Dumnedeii; şesedeci coţi lungimea şi diioă-decî coţi lărgi
mea, dupre inesura vechia a coţiloru. Şi € porticulii, care cu luugulii şeii venîa îu totulii
casei, avea duoe-decî coţi, şi o sută duoe-decî
coţi în înălţime.
Şi pe din lă-îutru o acoperi cu aurii cu
raţii. Şi f casa cea mare o îmbrăca cu lemnii
de pinii, şi îmbrăca pre acesta cu aurii cu
raţii, şi făcu asupra acestora palmieri şi în
lănţuituri ; Şi acoperi casa cu petre de preţu
spre fruinuseţă, şi aurulii era auru din Parvairuii. Şi îmbrăca casa, grîndele, pragurile,
păreţiî eî şi uşele eî cu auru ; şi sepâ cherubimî ne păreţi.
8. & 13«. 5, 6.
Fapt. 4. 24. &
14. 15.
Apoc. 10. 6.
p 1 Reg 7. 13, 14
q Vern. 10.

r l Reg. 5. 8, 9.
s Pecum vers. 2.
I Rog. 6. 13,
15, 16. & D.
30, SI.
Cap. 8. 7, 8.

/ 1 Cron. 22. 2.
u l'ecuni vers. 2,

3
2
3

4

5
6
7

4 Fac. 22. 2, 14.
<r 1 Cron. 21. 18.
& 22. 1.
Capulu 3.
d 1 Reg. C. 2.
a 1 Reg. 6. 1, e 1 Rog. 6. 3.
ete.
/ 1 Reg. G. 17.
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Şi făcu casa sântei sânteloru: lungimea
eî, dupre lărgimea casei, duoe-decî de coţi, şi
lărgimea ei, duoe-decî de coţi ; şi o îmbrăca
9 cu aurii bunii, şese sute de talente. Şi greuta
tea aurului pentru cuie era de cincî-decî sicii.
Şi cămărele de susu le îmbrăca cu auru.
* Şi în casa sântei sânteloru făcu duoî che
10
rubimî, lucru de sepătoriu, şi-î îmbrăca cu
11 auru. Şi lungimea aripeloru cherubimiloru
erau de duoe-decî de coţi; aripa unuia, de
cinci coţi, atingea păretele casei, şi cea1-altă aripă, toţii de cinci coţi, atingea aripa
12 celuî-1-altu cherubimu; Şi o aripă a celuî1-altu cherubimu, de cinci coţi, atingea cela-l-altu părete alu casei, şi aripa cea-1-altă
a sa, totu de cinci coţi, se lipîa de aripa
13 celui d'ânteiii cherubimu; Aşa că aripele
acestorn cherubimî se întindeau in lungime
de duoe-decî de coţi. Şi eî stăteau pe picîorele loru, şi felele loru erau îndreptate
14 spre casă. Şi mai făcu o * perde de venătu,
de purpurii, de carmesinii, şi de inii supţire, şi lucra cherubimî pe d'însa.
15
Şi mai făcu înaintea casei ' duoî stâlpi,
înalţi de trei- deci şi cinci «tecoţî; şi capitelurile,
cari erau pe crescetulu fie-căruîa dintr'înşiî,
16 înalte de cinci coţi. Şi făcu reţele, ca şi în
oraculu, şi le puse pe capetele stâlpiloru ; şi
făcu •>' o sută de mere-granate, şi le puse pe re
17 ţele. Şi * aşedâ stâlpii înaintea templului, unulu de a drepta şi unulu de a stânga ; şi numi
celu din drepta lachinii (va întări}, şi numi
celii din stânga Boazu (într'insulu este putere).
SI făcu unu " altariu de aramă, duoe-deci
de coţi lungimea sa, duoe-decî coţi lă
ţimea sa, şi dece coţi înălţimea sa.
2
* După acesta făcu elu marea versată, dece
coţi de la o margine până la cea-1-altă mar
gine, rotundă împrejuru; şi cinci coţî înăl
ţimea eî; şi unu firii de treî-decî coţî aru
fi încunjurat'o. c Şi erau supţii ea chipuri
de boi de juru împrejuru încunjurând'o;
câte dece la cotii încunjurau marea de juru
împrejuru; duoe ronduri de boi erau, tur
naţi d'intr'o versătură cu marea. Ea sta pe
duoî-spre-dece boi: trei privîau cătră medă-nopte, trei privîau cătră apusu, trei pri
vîau cătră medă-di, şi trei privîau cătră re
săritu; şi marea şedea pe d'înşii, şi tote
dosurile loru erau întorse în lă-întru. Gro
simea eî era de unu latu de palmă, şi mar
ginea eî făcută ca marginea unei cupe, în
chipulu florei de crinii; d trei mii de baturî
încăpea în ea.
g 1 Rog. 6. 23,
etc.
h Kiod. 26. 31.
Mat. 87. .11.
Ebr. 9. S.
i 1 Reg. 7. 15—

. n.

lor. Si. 81.
j 1 Rog. 7. 20.
k \ Rog. 7. 11.
Capulu 4.
a Biod. 87. 1, 1.

8 Keg. 16. 14.
Ezec. 43. 13,
18.
b 1 Reg. 7. 83.
c 1 Reg. 7. 84,
K, 86.
d Veţi 1 Beg.p.

«B.
e 1 Ro(ţ. 7. 38.
f 1 Ueg. 7. 49.
j Esod. 25. 31,
40.
1 Cron. 88. 18,
19.

Şi mai făcu şi • dece spălători, şi puse
cinci de a drepta şi cinci de a stânga, pen
tru spălarea in ele; pre cele junghiate pentru
olocauste le spălau într'însele ; şi marea servîa preuţiloru, ca să se spăle în ea.
•''Şi mai făcu dece policandre de auru,
* dupre forma ce trebuiau să aibă, şi le puse
în templu, cinci de a drepta şi cinci de a
stânga.
* Şi făcu dece mese, şi le puse în templu,
cinci de a drepta şi cinci de a stânga ; şi
făcu o sută cupe de auru.
Şi ' făcu curtea preuţiloru, şi curtea cea
mare, şi uşi spre curte, şi îmbrăca uşele
loru cu aramă. Şi marea •* o aşedâ pe partea drepta, cătră resăritu -medă-di.
Şi •* Huramu făcu olele şi lopeţele şi cupele. Şi aşa Huramu sfârşi de fâcutu lucrulu, pre care 'Iu avea de făcuţii regele
Solomonu pentru casa lui Dumnedeu: Duoî
stâlpi, şi l sferele şi capitelurile de pe capulu.
celoru duoî stâlpi, şi cele duoe reţele, ca
să acopere cele duoe sfere ale capiteluriloru
de pe capulu stâlpiloru; Şi "patru sute de
mere-granate pentru cele duoe reţele, duoe
ronduri de mere-granate pentru fie-care reţe,
ca să acopere cele duoe sfere ale capite
luriloru de pe stâlpi. Şi făcu şi n pedestalele, şi spălătorile de pe pedestale. Marea
şi cei duoî-spre-dece boi de supţii ea; Olele, lopeţele, furculiţele, şi tote uneltele loru
le făcu "Huramii-Abi regelui Solomonu pentru
casa lui lehova din aramă lustruită. pln
şesulu Iordanului le versâ regele, în păineutulu argilosu d'intre Succotu şi Zeredata.
* Şi făcu Solomonu tote aceste unelte multe
forte, aşa că nu se cerceta greutatea aramei.
Şi r făcu Solomonu tote uneltele casei lui Dumnedeii; altarulu celu de auru, şi mesele, de
asupra cărora se puseră 'pânile puuereî-îna
inte; Şi policandrele şi candelele lorii, ca
să ardă, ' dupre datină, înaintea oraculului,
de aurii curaţii ; Şi " florile, şi candelele, şi
mucările, de aurii ; aceste erau tote de auru
aleşii: Şi cuţitele, şi cupele, lingurele, şi
tămăiatorile, de aurii curaţii, şi porta casei,
uşele sale din lă-întru spre sânta sânteloru,
şi uşele casei templului, de auru.
SI sfârşindu-se "totu lucrulu, pre care-lă
făcu Solomonu pentru casa lui lehova,
Solomonu aduse întrînsa tote cele consa
crate de Davidu, părintele şeii; argintulu
şi aurulu şi tote uneltele le puse in tesaurele
casei lui Dumnedeu.
/.
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CAP. 5, 6.
Chivotulu se aduce şi se pune in templu: rugă
ciunea şi sacrificiulu lui Solomonu la consacrarea
templului.
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*Atuncea aduna Solomonu pre bătrânii
lui Israelu, şi pre toţi capii seminţieloru,
pre mai marii caseloru părintesc! ale fiiloru
lui Israelu, in Ierusalimu, ca să aducă chi
votulu legeî lui lehova c din cetatea lui Da
vidu, adecă Sionulu.
d Deci se adunară la rege toţi bărbaţii luî
Israelu " la serbătorea din luna a şeptea.
Şi veniră toţî bătrânii luî Israelu: şi Leviţii
rădicară chivotulu. Şi aduseră chivotulu
şi cortulu intrunireî şi tote uneltele sacre,
cari erau in cortu; preuţiî ţi Loviţii le duseră. Şi regele Solomonu şi totă comu
nitatea lui Israelu, care se adunase la d'însulu înaintea chivotului, sacrificară oi şi boi,
cari nu se puteau nici numera nici socoti pentru mulţimea lorii. Şi aşa preuţiî
aduseră chivotulu legeî luî lehova la lo
culu seu in oracululii casei, in sânta sânteloru, supţii aripele cherubimiloru ; Şi cherubimiî întindeau aripele preste loculu chi
votului, şi cherubimiî acoperiaii chivotulu
şi pârghiele luî pe de asupra. Şi aşa de
lungi erau pârghiele, că capetele pârghieloru se vedeau, eşite din chivotu, înaintea
oracululuî; dară nu se vedeau din afară;
şi se all.-i acolo până in diua de astă-dî.
Nimicii nu era in chivotu, decâtu cele
duoe table, pre cari Moisi ^le puse in lăîntru pe Horebu, unde lehova încheia legămentu cu fiii luî Israelu, cându au eşitu
din Egiptu.
Şi a foştii, cându eşîaii preuţiî din sanctuariu, (căci toţî preuţiî, cari erau de faţă,
se sânţiră, că nu se mai păziră rondurile,
«încă şi Leviţiî, toţî cântăreţii, precumu: Asafu, Hemanu, ledutunu, şi fiii lorii, şi fraţii
lorii, învestmântaţi in inii supţire, statură cu
cimbale şi harpe şi citare in partea de cătră
resăritu a, altarului, ' şi lungă d'înşiî o sută,
duoe-decî preuţi, cari suflau din trîmbiţă ;)
Pre-cândii acei, cari suflau din trîmbiţi, şi
accî, cari cântau, făceau să resane, ca cu o
singură voce, laudă şi mărire luî lehova, şi
cându rădicau vocea din trîmbiţi şi cimbale
şi alte instrumente de musică, şi cându lău
dau pre lehova, cântându: 'Bunuesfe elu, că
in eternu ţine îndurarea sa; atuncea unu nuoru
i i ii] ii, i casa, anume casa luî lehova; Aşa
că preuţiî nu putură sta, ca să servescă,
de nuoru; ->'căcî mărirea luî lehova împluse
casa luî Dumnedeu.

» l Reiţ. 8. l,
•ta.
e i Sun. R. 12.
d l Reg. H. t.
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a, io.
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A TUNCEA "dise Solomonu: lehova a disu, 6
/\_ că in * întunerecu va locui. Dară zi- 2
dit'amu ţie casă de locuinţă, şi loc u, ca să
locuescî in eternu. Şi întorcendu-şî regele 3
faţa, bine-cuventâ totă adunarea luî Israelu;
şi totă adunarea luî Israelu sta.
Şi elu dise: Bme-cuventatu fie lehova, 4
Dumnedeulu luî Israelu, care îndeplini prin
mâna sa aceea, ce a promisu cu gura sa
luî Davidu, părintele meu, dicendu: Din 5
diua, in care amu scosu pre poporulu meu
din pămentulu Egiptului, n'amu alesu d'intre tote serninţiele lui Israelu nici o cetate,
in care să se zidescâ casă, in care să fie
numele meu, şi n'amu alesu nici unu băr
baţii, care să fie domnii preste poporulu meu
Israelu ; c Ci Ierusalimulu l'amu alesu, ca 6
numele meii să fie acolo, şi pre d Davidu 1'amii
alesu, ca să fie preste poporulu meii Israelu.
Şi " era in anima luî Davidu, părintele meu, 7
să zidescă casă numelui luî lehova, Dumne
deulu luî Israelu; Dară lehova a disii luî 8
Davidu, părintele meu: Fiindu-câ este in
anima ta să zidesci casă numelui meu, bine
faci, că este acesta in anima ta; Dară tu 9
să nu zidesci casa; ci fiîulu teu, care va eşi
din copsele tale, acela să zidescă casă nu
melui meu. Şi lehova îndeplini cuventulu 10
seu, pre care l'a promisu; că m'amu rădi
caţii eu in loculu luî Davidu, părintele meu,
şi sedii pe tronulu luî Israelu, dupre cumu
a promisu lehova, şi amu zidiţii casă nu
melui luî lehova, Dumnedeulu lui Israelu;
Şi amu pusu acolo chivotulu, f in care se află 1 1
legămentulil lui lehova, pre care 'Iu încheia
cu fiii luî Israelu.
Şi ''st.ândit înaintea altarului luî lehova, 12
înaintea întregeî adunări a luî Israelu, 'şî
îiitiuse manele sale: Căci Solomonu fă- 13
cuse o treptă de aramă, şi o aşedase iu
medîloculu curţeî celei mari; cinci coţi era
lungimea acesteia, şi cinci coţi lărgimea sa,
şi trei coţi înălţimea sa; pe acesta elu
stătu, şi îngenuucniâ pe genunchîele sale îna
intea întregei adunări a luî Israelu, şi-şî
întinse manele sale cătră ceriu, Şi dise :
14
lehova, Dumnedeulu luî Israelu l hn\ieste
Dumnedeu asemenea ţie in ceriu şi pe pă1 1 1 : • 1 1 1 1 1 ; tu carele păstrezi legămentulu şi în
durarea cătră servii tei, cari âmblă înaintea
ta din totă anima loru; 'Care aî împlinită 15
servului teu Davidu, părintele meu, totu ce
aî promisu luî; cu gura ta aî promisu, şi
cu mâna ta aî îndepliniţii, cumu vede-se in
diua de astă-dî. Şi acuma, lehova, Dumne- 16
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deulu luî Israelu, îndeplinesce servului teu
Davidu, pariatele meu, aceea ce aî promisu
luî, (Jicendu: i Nici odată nu va lipsi din tine
bărbatu de d'inaintea mea, şedetoru pe troiiulu luî Israelu: * numai de voru lua aminte
fiiî seî la calea lorii, ca să âmble în legea
mea, cuinii aî âmblatu tu înaintea mea. Şi acumu lehova, Dumnedeulu luî Israelu, să se
adevărescă cuventulu teu, pre care l'aî promisii servului teu Davidu! Că orc cu ade
vărata va locui Dumnedeu cu omeni pe pă
mentu? 'fiece l cerîulu şi cerîurile cerîuriloru
nu te încăpu, cu câtu maî puţinii casa acesta, pre care amii zidit'o eu. Totuşi privesce la rugăciunea servului teii şi la ce
rerea luî, lehova, Dumnedeulu meu! Audi
strigarea şi rugăciunea, cu care se rogă servulu teu înaintea ta. Fie ochiî tei deschişi
diua şi noptea preste casa acesta, preste
loculu, in carele mî-aî disu să puni numele
teu acolo! Audi rugăciunea, cu care se rogă
servulu teu în loculu acesta. Şi ascultă
cererile servului teii şi ale poporului teii
Israelu, cu cari se vorii ruga in loculu acesta; ascultă-î din loculu şedereî tale, din
ceriu ; şi ascultându-t, ertă-î.
De va păcătui vre-unulii asupra apropeluî şeii, şi i se va pune jurămentu, ?Mu
va face să jure, şi jurămentulii va veni înaintea altarului teu iu casa acesta; Atuncea
tu ascultă din ceriii. şi fă, şi judecă pre servii
teî, condemnândii pre celu vinovata, aşa ca
să se întorcă preste capulu luî fapta luî;
şi îndreptându pre celu drepţii, şi să-î faci
luî dupre dreptatea lui.
Şi câudii poporulu teii Israelu va fi lo
viţii de neamicu, pentru-că a păcătuiţii
ţie, şi se va întorce cătră tine, şi va măr
turisi numele teu, şi va aduce rugi şi cererî ţie in casa acesta; Atunc.ea auo!i-/;/
din ceriu, şi ertă pecatulu poporului teii
Israelu, şi adă-î eră-şî in pămentulu, pre
care l'aî daţii lorii şi părinţilorii lorii.
Gândii m cerîulu se va închide, şi nu va
veni ploîă, pentru-că aii păcătuiţii ţie. şi se
voru ruga in loculu acesta, şi vorii mărtu
risi numele teu, şi se vorii îutorce de la
pecatulu lorii, după ce i-aî umiliţii pre eî;
Atuncea ascultă-î din ceriu, şi ertă peca
tulu servilorii teî şi alu poporului teu Israelu, învăţându-î calea cea bună, pe care
să âmble; şi dă ploiă pe pămentulu teii, pre
care Tai datu poporului teu de moscenire.
"Fomete de va fi pe pămentu, ciumă de
va fi, arsură in grâu, pălitură, locustâ aii
omidî de voru fi, şeii dacă neamiculu lorii
i va împresura pre eî in ţera lorii, in cetă

j î Şam. 7. 12, l 6. l».
Cap. 7. 18.
16.
l Eeg. 8.4. ft | k Pf. 13*. l».

f Cap. 26.
lua. UB. 1.
Fapt. 7. 49.

| m l Reg. 17. 1.
i n Cap. i». B.
l o l Cron. 28. 9.

ţile lorii, dacă vre-o plagă va /?, seu vre-o
boia; Atuncea totă rugăciunea şi totă cererea, ce va face vre-unu omu şeii întregulii teii poporu Israelu, cându va cunosce
tie-care rana sa şi durerea sa, şi va întinde
manele sale cătră casa acesta; Atuncea
audi-î din ceriu, din loculu şedereî tale, şi
erU-î! şi dă fie-căruîa dupre căile luî, tu
care cunoscî anima luî; căci numai tu "cunoscî anima fiiloru omenilorii; Ca sase temă
de tine, să âmble iu căile tale in tote dilele, câte vorii trăi pe pămeutulu, pre care
l'aî datu părintiloru noştri.
Şi pre străiuulii, p care nu este din poporulu teu Israelu, dară va veni din pămentu
depărtata, pentru numele teu celii mare şi
mâna ta cea tare şi braţulu teii celu întinsu, de va veni, şi se va închina in casa
acesta; Atuncea audi-/w din ceriu, din Ioculii şedereî tale, şi fă tote pentru câte străi nulii va striga câtră tine; ca să cunoscă
tote poporele pămeutuluî numele teii, şi să
se tema de tine, ca şi poporulu teii Israelu; şi să cunoscă, că dupre numele teii
se numesce casa acesta, pre care eu amii
zidit'o.
Cându poporulu teu va p.şi la luptă cu
neamiculu seu pe calea, pe unde 'î veî trămete, şi se vorii ruga ţie, privindu la ce
tatea acesta, pre care aî ales'o, şi spre casa,
ce amu zidiţii numelui teii: Atuncea ascultă din ceriii rugăciunea lorii şi cererea
lorii, şi fâ-li dreptate.
Câuclu voru păcătui ţie, (căci «nu este
omii, care să nu pecătuescă,) şi te veî mânia
asupra lorii, şi-î vei da in manele neaniiculuî, şi aşa că cei ce-î vorii prinde 'î vorii
duce prinşi iu pământii departe şeii aprope;
Şi voru veui in siue-şî in pămeutulu, unde
fură duşi prinşi, şi se vorii întorce, şi se
vorii ruga ţie in pămentulu acelora cari 'î-aii
dusu prinşi, dicendii: Amii păcătuiţii, amii
nelegiuiţii, şi amu nedreptăţita : Şi se voru
întorce cătră tine din totă anima lorii şi
din toţii sufletulu loru in pămentulu neamicilorii lorii, cari î-aii duşii prinşi, şi se
vorii ruga, priri/n/u cătră pămeutulu lorii,
ce l'aî daţii părinţilorii loru, şi câtră ce
tatea, pre care aî ales'o, şi cătră casa, ce
amu zidit'o numelui teu; Atuncea ascultă
din ceriu, din loculu şedereî tale, rugă
ciunea loru şi cererea loru, şi fă-li dreptate ;
şi ertă poporului teu cele ce a păcătuita ţie.
Şi acuma, Dumuedeulu meii, deschişi fie
ochiî teî, şi ure.chîele tale fie ascultătore la
rugăciunea din loculu acesta ! Şi r acumii
redică-te, lehova, Dumnedeule, *la loculu teu
p loan l*. iO.
Fapt. 8. ii.
q Prov. 20. 9.

Eerl. 7. 20.
Iac. S. 2.
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CAP. 6, 7, 8.
de repausu, tu şi chivotulii putereî tale!
Fă ca preuţiî teî, lehova, Dumnezeule, să
fie îmbrăcaţi cu mântuire, şi sânţii teî 'să
42 se bucure întru bunetăţî. lehova, Dumnedeule ! nu înturna unsului teu faţa ta ; " adă-ţî
aminte de milele tale cătră Davidu, servulu teii.
"după ce a sfârşiţii Solomonii a se ruga,
6se pogorî focii din ceriu, şi mistui olocaustulu şi sacrificiele, şi ' mărirea lui le2 hova împlu casa. dŞi preuţiî nu putură în
tră in casa lui lehova, pentru-că mărirea
3 lui lehova împlu casa lui lehova. Şi cându
toţi fiii lui Israelu vedură pogorîndu-se pe
casă foculu şi mărirea luî lehova, cădură
cu faţa la pămentu până la pardosela pe
trei, se închinară, şi lăudară pre lehova,
'(ţicvndii : Bunii este elu, •f şi in eternii ţine în
durarea sa!
4
«Atuncea regele şi toţii poporalii adu5 seră sacrificii înaintea luî lehova. Şi re
gele Solomonu sacrifica duoe-decî şi duoe
mii de boî, şi o sută duoe-decî mii de oî.
Astu-feliii sânţiră regele şi toţii poporulu
6 casa luî Dumnedeu. h Şi preuţiî statură la
posturile lorii, şi Leviţiî cu instrumentele de
cântare luî lehova, pre cari le făcuse Da
vidii, regele, ca să laude pre lehova, dicendu :
Că eternii ţine îndurarea sa! cu cântarea
de laudă a luî Da vi du in mâna lorii; şi
' preuţiî suflau in trîmbiţî înaintea lorii, şi
7 totu Jsraelulii stătu. Şi mal i sânţi Solomonu
mediloculii curţeî, care era înaintea casei
luî lehova; căci acolo aduse olocaustele şi
grăsimea sacrificielorii de bucuria; căci altarulu de aramă, pre care 'Iii făcuse Solo
monu, nu putu cuprinde olocaustele şi darulii de pane şi grăsimile.
8
* In timpulil acela serba Solomonu serbătorea de şepte dile, şi totu Israelulu cu d'insulu, adunare mare forte, de la intrarea
9 Hamatu, până la ' pereulu Egiptului. Şi în
diua a opta făcură eşirea ; căci sânţirea altaruluî o făcură şepte dile, şi serbătorea
10 şepte dile. Şi in diua a m duoe-decî şi treia
a luneî a şeptea dădu elu drumulii popo
rului la corturile sale, bucurându-se si voîoşî pentru buuetăţile, pre cari le tăcuse
lehova luî Davidii, luî Solomon, şi luî Is
raelu, poporulu seu.
11
Aşa " sfârşi Solomonu casa luî lehova şi
casa regelui ; şi totu ce a fostu in cugetulu
luî Solomonu să facă in casa luî lehova şi
in casa sa, 'î eşi cu norocire.
t Seem. 9. «â. 1 h Lev. 9. «*.
M Pi. I3i. r.
Judo. K. 21.
1-a. :,b. 3.
1 Reg. 18.38.
—
r P t3~ -' •
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11.
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Bespunsulă luî Dumneiţeu la rugăciunea lui
Solomonu.

Atuncea se aretâ lehova luî Solomonu 12
noptea, şi-î dise: Audit'amu rugăciunea ta,
şi ° amu alesu mie loculu acesta drepţii casă
de sacrificii. p De voiii inchide ceriulu, şi 13
nu va fi ploîă, şi de voiu dice locusteloru să
mânânce pămentulu, şi de voiu trămete cîumă
preste poporulu meii; De se va * umili po- 14
porulii meu, care este numiţii dupre numele
meii, şi de se vorii ruga, şi vorii căuta faţa
mea, şi se vorii intorce de la căile lorii cele
rele, ratuncea şi eu voiii asculta din ceriu,
şi voiu erta păcatele lorii, şi voiii vindeca
pămentulu lorii. Şi 'ochii mei voru fi de- 15
schişî, şi urechîele mele ascultătore la rugă
ciunea,, ce voru face din loculu acesta. Şi
acumu 'amii alesu, şi amu sâuţitu casa a- 16
cesta, ca numele meii in eternii să fie acolo ; şi ochii mei şi anima mea vorii fi acolo in tote dilele.
"Câtu pentru tine, de vei âmbla înaintea 17
mea, cumii a âmblatii Davidu, părintele teu,
şi vei face totu ce amu ordinatu ţie, şi vei
ţine legile mele şi judecatele mele; Atun- 18
cea şi eu voiu intări tronulii regatului teii,
dupre Icyămentulu ce l'amu incheîatii cu
Davidu, părintele teu, dicendu : " Nu va lipsi
din tine bărbaţii domnitoriu in Israelu.
zDară de ve veţi intorce, şi veţi părăsi 19
legile mele şi ordinele mele, pre cari le-amii
pusu înaintea vostră, şi veţi merge, şi veţi
servi altoru deî, şi ve veţi inchina lorii; A- 20
tuucea şi eii 'î voiu sterpi din pămentulu
meii ce l'amu daţii lorii; şi acesta casă, ce
amii sânţit'o numelui meu, o voiii arunca
de la facă mea, şi o voiii face de proverbii
şi de deridere intre tote poporele. Şi casa 2 1
acesta, câtii de inaltă este, toţii celii ce va
trece pe lungă ea, va remâne increminitii,
şi va dice : * Pentru ce făcu lehova aşa pămentuluî acestuia şi casei acesteia? Şi se 22
va respunde : Fiindu-că părăsit'au pre lehova,
Dumnedeulu părinţiloru lorii, care I-a scoşii
pre ei din pămentulu Egiptului, şi se lipiră
de alţi deî, şi se inchiuară lorii, şi serviră
lom; de aceea aduse elu toţii reulu acesta
asupră-li.
Alte zidiri ale lui Solomonu ; diregetorit şei şi comerţulu şeii ; şi întocmirile sale pentru servicîulu
templului.

SI °la sfârşitulu celoru duoe-decî de ani, 8
in cari Solomonu a zidiţii casa luî lehova
n 1 Reg. 8. 66.
n 1 Reg. 9. 1,
etc.
o Dout. 12. 5.
p Cap. 6. 26, 28.
q Iac. 4 10.
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2 şi casa sa, Zidi Solomonu şi cetăţile, pre întemeîereî casei luî lehova, până ce sfârşi
cari i le dădu Huramu înapoi, şi puse să casa luî lehova cu totulu.
Atuncea s'a duşii Solomonu la *Eţionulocuescă într'însele prc fiii luî Israelu.
3
Atuncea pleca Solomonu la Hamatii-Ţoba, Gheberu, şi la Elotu, pe ţermulu măreî in
4 şi a cuprins'o. Şi *zidi Tadmorulii in pus- pămentulu Edemului. 'Şi Huramu a trămesu
tiiii şi tote întăririle pentru provisiune, pre luî prin servii şei corăbii şi servi, încercaţi
5 cavi le zidi in Hamatu. Şi zidi Betu-Ho- pe mare; aceştia se duseră cu servii luî
ronulu de susu şi Betu-Horonulu de joşii, Solomonu la Ofirii, şi luară de acolo patru
cetăţi întărite cu zidurî, cu porţi şi cu ze- sute şi cincî-decî talente de auru, şi le a6 vore; Şi Baalatulu, şi tote întăririle pen duseră la regele Solomonu.
tru provisiune, pre cari le avea Solomonu,
Visita reginei din Şeba.
şi tote întăririle pentru care, şi întăririle
pentru călăreţi, şi orî-ce dori Solomonu să ~ I ° regina din Şeba audindu de renumele
zidescă in Ierusalimu şi in Libanu şi in
luî Solomonu, veni la Ierusalimu, ca să
încerce pre Solomonu prin întrebări grele,
totu pămentulu stăpânire! sale.
7
• Câtu pentru totu poporulu, ce rămăsese cu o svită mare forte, şi cu cămile, încăr
din Heteiî şi Amoreiî, şi Feriseiî, şi Heveiî, cate cu aromate şi auru pre multu şi pe
8 şi lebuseiî, cari nu erau din Israelu: Câtv tre preţiose. Şi venindu la Solomonu, a
pentru fiii acelora, ce rămăseseră in ţeră vorbiţii cu elu de tote ce eraii in anima eî.
după eî, şi pre cari fiii lui Israelu n' aii pu- Şi Solomonu deslegâ tote întrebările eî ; nu
tutu a-î nimici, asupra acestora Solomonu a era nimicii ascunşii luî Solomonu, care să
pusu dare de muncă pâuâ in diua de astă-dî. nu-î fi deslegatu.
9 Dară din fiii luî Israelu Solomonu n'a pusu
Şi vedendu regina din Şeba înţelepcîupre nimenea să servescă la lucrulu seu ; câcî nea luî Solomonu, şi casa ce o zidise, Şi
eî mm. bărbaţi de resbelii, şi inaî marii 'că- bucatele mesei lui, şi locuinţa serviloru luî,
pitenieloru şei, mai marii preste carele sale, şi ronduela căsâniloru seî, şi vestmintele
loru, şi cupariî luî, şi vestmintele loru, şi
şi călăreţii şei.
10
Şi supravighiătorî mai mari, pre cari trepta pe care se suia elu in casa luî le
'î avea regele Solomonu, aii foştii <*duoe hova, rămase in uimire. Şi dise regelui:
sute şi cincî-decî, cari au staţii preste Adevăraţii era cuventulu, ce in ţera mea amu
audiţii de lucrurile tale şi de înţelepciunea
poporu.
11
Şi ' aduse Solomonu pre fiica luî Faraonii ta; Dară n'amu credutu acelorii cuvinte,
din cetatea luî Davidu in casa ce o zidi până ce amu venitu şi au vedutu ochii mei,
pentru ea ; căci dise : Femeă nu-mî va locuk 'şi eece, nici jumătate nu mi s'a spusu de
in casa luî Davidii, regele luî Israelu ; căci mărimea înţelepcîuneî tale; tu întrecî faima,
locuri sânte suntu aceste, in cari chivotulu ce audiiu. Fericiţi sunt omenii teî, fericiti aceşti servi ai teî, ce pururea staii în
luî lehova a intraţii.
12
Atuncea Solomonu adus'a luî lehova olo- aintea ta, şi ascultă înţelepciunea ta ! Bicauste pe altarulu luî lehova, pre care 'Iu. ne-cuventatu fie lehova, Uumnedeulu teu,
13 zidise înaintea porticului; Adecă dupre mă care a bine-voitii întru tine, punendu-te pe
sură hotărîtă sacrifica elu ^ di cvi di dupre tronulu şeii rege, pentru lehova, Dumnedelegea luî Moisi, la sabbatele, la, lunele noue, ulu teii l fiindu-că Dumnedeulu teii îubesce
şi la serbătorile » cele trei de preste anii : la pre Israelu, şi voesce a-lu statornici in eserbătorea azimeloru, la serbătorea septă- ternii, de aceea te făcu pre tine rege preste
14 mâneloru, şi la serbătorea corturiloru. Şi d'inşiî, ca să faci judecată şi dreptate. Şi
aşedâ dupre ordinulu luî Davidu, părinte ea dădu regelui o sută şi duoe-decî talente
le seu, * rondurile preuţiloru la servicîulu de auru, şi aromate multe forte, şi petre
lorii, şi pre 'Leviţî la posturile loru, ca să preţiose; nici odată n'a mai fostu asemene
laude, şi să servescă înaintea preuţiloru, dupre a celoru ce regina din Şeba dădu regelui
trebuinţa fie-căreî dile ; şi pre i uşieri, dupre Solomonu.
Şi servii luî Huramu şi serviî luî Solorondurile loru, la fie-care porta; căci aşa
era ordinulu luî Davidu, omulu luî Dumne- moiiu, 'cari aduseră auru de la Ofirii, a15 deu. Eî nu se abătură de la ordiuulu re duseră încă şi lemnu de c algumminu, şi pe
gelui pentru preuţî şi Leviţî, in cele ce pri- tre preţiose. Şi regele făcu din. lemuulu
16 vîau orî-ce serviciu soft tesaurele. Aşa s'a de algumminu îngrădiri la casa luî lehova şi
ingrijitu totu lucrulu luî Solomonu, din diua la casa regelui; şi citare şi harpe pentru
b t !!.•>•. 9. 17,
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CAP. 9, 10.
cântăreţi ; astii-feliu de lemnu nu s'a vedutii
până atunci in pămentulu luî Iuda.
12
-Şi regele Solomonu dădu reginei din Şeba
tote, câte ea le dori, şi câte ea le ceru,
afară de darulu pentru cele ce ea adusese
regelui. Şi aşa ea se înturnâ, şi se duse in
pămuntulu ei, ea şi servii eî.
Avuţia, înţelepciunea, mîirimea şi mortea lui
Solomonu.
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Şi greutatea aurului, co venîa la Solo
monu pe fie-care anii, era şese sute, şesedeci şi şese talente de aurii, Afară de celii
strinsu de la neguţiătoriî cei mari şi de la
neguţiătoriî cei mici, şi de la toţi regii Arabieî, şi de la guvernatorii ţereî, cari aii adusu aurii şi argintii luî Solomonu.
Şi a făcutu regele Solomouii diioe sute
scuturi de aurii ciocănită ; şese sute sicii de
aurii cîocănitii a pusu de totu scutulu ; Şi
trei sute scuturi mici de aurii cîocănitii;
trei sute sicii de aurii a pusii de toţii scu
tulu. Şi le aşedâ regele în casa numită :
Pădurea Libanului.
Şi mai făcu regele unii tronii mare de
fildişu, şi-lii acoperi cu aurii curaţii. Şese
trepte avea tronulu, şi unu aşternuţii pentru
piciore, de aurii, care era ţintuiţii de tronii,
şi rădămătorî de o parte şi de alta a sca
unului de şedere ; şi diioî lei stăteau lungă
rădămătorî; Şi duoî-spre-dece lei de o
parte şi de alta stăteau pe acele şese trepte.
Unii astu-feliu nu s'a mai făcutu în nici unu
regata. Şi tote vasele de beutii ale regelui
Solomonu erau de aurii, şi tote vasele casei,
numită Pădurea Libanului, erau de aurii
curaţii, nimicii de arginta; argintulu drepţii
nimicii se socotia în dilelo lui Solomonu. Că
corăbiele regelui călătorîau la Tarşişii cu
servii luî Huramu ; odată în trei ani venîau
corăbiele de la Tarşişii, şi aduceau aurii,
argintii, fildişu, momiţi şi păuni.
Aşa s'a măriţii regele Solomonu în avere
şi în înţelepciune mai pre susu decâtu toţi
regii pământului. Şi toţi regii pământului
căutau faţa lui Solomonu, ca să audă în
ţelepciunea luî, pre care Dumnedeu o puşese în anima luî. Şi pe totu anulu aducea
fie-care darulu şeii: vase de argintii, vase de
aurii, vestminte, armătură şi aromate, cai şi
catâri.
Şi •* avea Solomonu patru mii de grajdîurî
pentru cai şi care, şi diioe-spre-dece mii de
călăreţi; şi-î aşedâ în întăririle pentru care,
şi aprope de rege, în Ierusalimu.
* Şi domni Solomonu preste toţi regii f de
la fluviu până în pămentulu Filisteniloru,
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şi până la hotarulu Egiptului. Şi 'regele
făcu argintulu să fe In Ierusalimu ca pe
trele, şi cedrii să fie ca sicomorii văîeî, prin
mulţimea lorii. * Şi aduseră cai pentru Solomonii din Egiptu şi din tote ţerele.
•' Şi cele-1-alte fapte ale luî Solomonu, cele
d'âuteîe şi cele de pe urmă, ore nu sunt
scrise in istoria luî Natanii, profetulu, în
profeţia luî •> Ahia, Şilonitulii, şi în visiunile
luî * Iddo, vedetorulii, despre leroboamîi,
fiîulu luî Nebatu? * Şi domni Solomonu în
Ierusalimu preste totu Israelulii patru-decî
de ani. Şi adormi Solomonu cu părinţii şei,
şi-lii îmmmormentară în cetatea luî Davidu,
părintele şeii. Şi Rehoboamu, fiîulu seu,
domni în loculu seu.
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Reholoamu wm&ză luî Solomonu pe Ironii; cele
$ece seminţii, se rescolii asupră-t.

SI "s'a duşii Rehoboamu laŞechemu; că 1Q
la Şechemii venise toţii Israelulii, ca
să-lii facă rege.
Şi cumu audi acesta Ieroboamu, fiîiilu luî 2
Nebatu, (carele era încă în Egiptu, * unde fu
gise de regele Solomonii,) se'nturnâ Iero
boamu din Egiptu. Şi eî trămeseră şi-lii 3
chîâmară, şi veni Ieroboamu şi toţii Israe
lulii, şi vorbiră cătră llehoboamii, dicendu:
Părintele teii a îngreuiaţii jugulii nostru; 4
deci tu uşureză acuinii servicîulii celii aspru
alii părintelui teii, şi jugulii şeii celu greii,
ce elu a puşti asupra nostră; şi-ţî vomu servi.
Eru elii li dise: După trei dile veniţi la 5
mine! şi poporulii pleca.
Şi se sfătui regele Rehoboamu cu be- 6
trâniî, cari stătuseră înaintea luî Solomonu,
părintele şeii, pre-cândii încă trăia, diceudii:
Cumu sfătuiţi voi, să respundii poporului
acestuia? Şi eî 'î respunseră, dicendu: Dacă 7
te vei areta bunii poporului acestuia, şi vei
place lorii, şi li vei vorbi cuvinte bune, atuncea si eî vorii fi servii tei in tote dilele.
Dară elu părăsi sfatulu ce betrâniî î-au 8
daţii, şi se sfătui cu tenorii, cari crescuseră
cu elii, si cari statură înaintea lui; Şi a 9
disu lorii : Cumii sfătuiţi voi, să respundemu
poporului acestuia, care 'mi vorbi, dicendu:
Uşureză jugulii, pre care părintele teu l'a
pusii asupra nostră? Şi î-aii respunsu te- 10
neriî, cari crescuseră cu elii, dicendu: Aşa
vei vorbi poporului acestuia, care ţî-a vor
biţii, dicendu: Părintele teii a îngreuiata ju
gulii nostru, dară tu uşureză-ni-^7 ; aşa vorbesce-li: Degetulu meu celii micii va fi
mai groşii decâtu copsele părintelui meii;
Şi acuma părintele m eîi de a pusii asupră-vî 11
jugîi greu, eii jugulu vostru mai greii 'Iii
k Cap. l'i. 15. &
13. 28.
l l Reg. 11.4»,
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voiii face; ţi de v'a pedepsiţii părintele meu
cu bice, eii cu scorpione ve voiu pedepsi.
Şi a treia di veni leroboamu şi totu po
12
poralii la Rehoboamu, cumu ordinase re
gele, dicendu: întorceţi-ve la mine a treia
13 di. Şi regele li respunse aspru; şi părăsi
14 regele Rehoboamu sfatulu betrâniloru; Şi
li vorbi dupre sfatulu teneriloru, dicendu:
Părintele meii de a îngreuiaţii jugulu vostru,
eii şi maî greti 'Iii voiu face; şi de v'a pe
depsiţii părintele meii cu bice, eu cu scor
pione ve voiu pedepsi.
15
Şi nu asculta regele pre poporii ; c căci
aşa s'a daţii de la Duninedeu, ca să adeverescă lehova cuventulii şeii, ce l'a vorbiţii
prin d Ahia, Şiloiiitulii, luî leroboamu, fiîulu
l G luî Nebatii. Şi vedendu toţii Israelulu, că
regele nu î-a ascultata, poporulu respunse
regelui, dicendu: Ce parte avemu noi în I)avidii? Nici o moscenire n'avemu în fiîulu
luî Işaî; fie-care la cortulii şeii, Israelel Acumii, Davide, privesce la casa ta! si aşa toţii
17 Israelulu se duse la corturile sale. Câtu
pentru fiii luî Israelu, ce locuiau în cetăţile
luî Iuda, preste aceştia domni Rehoboamu.
18 Şi trămesc regele Rehoboamu pre Hadorarnu,
care era preste dări; şi fiii luî Israelu 'Iu
uciseră cu petre, de muri. Şi se grăbi re
gele Rehoboamu a se sui în carulu ««/., ca
19 să fugă la Ierusalimu. e Aşa s'a rupţii Israelu
de la casa luî Davidu pană în ţUiia de aBtă-flî\\ c^\ "venindu Rehoboamu la Ierusalimu, a
^ adunaţii casa luî Iuda şi a luî Beniaminii, o şutaşi optii-decî mii de bărbaţî, luptătorî aleşi, ca să se lupte cu Israelu, spre a
aduce regatulu eră-şî suptă stepânirca Ivi Re2 hoboamii. Dară cuventulii luî lehova a foştii
6cătră Şernaia, omuliiluî Dumnedeu, dicendu :
3 Vorbesce cătră Rehoboamii, fiîulu luî Solomonu, regele lui Iuda, şi cătră totu Israelulu
4 din Iuda şi Beniaminu, dicendu : Aşa dice
lehova: Nu ve suiţi, nicîve luptaţi cu fraţii
voştri; întorceţi-ve fie-care la casa sa; căci
de la mine se făcu lucrulii acesta. Şi a as
cultaţii de cuvintele luî lehova, şi s'a în
torşii de la oştirea cu leroboamu.
Mrsurele liii Rehoboamu pentru întărirea, regatu
lui şeii, ţi reuşirca sa.
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Şi Rehoboamu şedu în Ierusalimu, şi zidi
cetăţi spre întărire în Iuda. Elfi zidi BetiiLehemulu, Etamulii, Tekoa, Betii-Zurulu,
Socoulii, Adullamulu, Gatuliî, Marcş.i, Zifulu, Adoraiinulu, Lachişulîi, Azeka, Zora,
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Aialonulu, şi Hebronulu, cari sunt cetăţi în
tărite în Iuda şi Beniaminii. Şi întări aceste cetăţi, şi puse în ele căpitani şi provisiunî de bucate, de oleiii şi de vinii ;
Şi în fie-care cetate a pusn scuturi şi liincT,
şi le întări tare forte ; şi aî luî eraii Iuda si
Beniaminulu.
Şi preuţiî şi Loviţii, cari erau, în totu Israelulii, se uniră cu elu, venindu din tote hota
rele loru. Căci Leviţiî părăsiră 'împrejurimile lorii şi stăpânirile lorii, şi se duseră
la Iuda şi la Ierusalimu: pentru-cii d lero
boamu şi fiii şei 'î respinseră de la diregetoria preuţieî luî lehova, * Şi-şî aşedaso
preuţî pentru înălţimi, şi pentru -'cjapiî şi "vi
ţeii, pre cari-î făcuse. ''Şi după ei urmară
din tote seminţiele luî Israelu aceia cari 'şî
îndreptau anima să caute pro lehova, Dumnedeulu luî Israelu; ţi veniră la Ierusalirau,
ca să sacrifice luî lehova, Dumnedeulii părinţiloru lorii. Aşa eî ' întăriră regatulu luî
Iuda, şi făcură tare pre Rehoboamu, fiîulu
luî Solomonii, timpii de trei ani ; căci trei
ani n. urmaţii elîi calea luî Davidu şi a luî
Solomonii.
Şi-şî lua Rehoboamu de femeă pre Măhalatu, fiica luî Ierimotii, fiîulu luî Davidu;
fi pre Abihailii, fiica luî Eliabu, fiîulu luî
Işaî; Care şi a născuţii luî fii : pre leuşii, Semăria, şi Zahamii. Şi după acesta lua pre
J'Maaca, fiica luî Absalomu; şi ea 'î născu
pre Abia, Attaî, Ziza, şi Şelomitii. Şi Rehoboamu iubi pre Maaca, fiica luî Absalomu,
maî mulţii decâtii pre tote femeele sale şi
concubinele sale; căci lua optii-spre-dece
femei şi şese-deci de concubine, şi fâcu diioedecî şi optii de fii şi şese-decî de fete. Şi * puse
Rehoboamu pre Abija, fiîulu Maacheî, capii,
adecă domnii, preste fraţii seî; căci cugeta
să-lu facă rege. Şi lucra cu minte, şi împîirţi pro toţi ceî-1-alţî fii aî seî în toţii pămentuliiluî Iuda şi aluluîBeuiaminu, prin tote
cetăţile cele întărite, şi li dădu hrană multă
forte. Si li căuta, femei multe.

11
12
13
14

15
16

17

18
19
20
21

22
23

lamit şi poporulil .teii, părăsind» legea Iul
Rehoboamit
Dumne'iţeii, se pedepsesc» prin năvălirea lut Ifiţaku.

SI "îndată ce regatulu luî Rehoboamii s'a J 2
întăritii şi elu se făcu tare, * elii părăsi
legea luî lehova, şi toţii Israelulu cu d'îusulii.
'De aceea în anulii alu cincelea alii re- 2
geluî Rehoboamu, se sui Şişakii, regele Egiptuluî, asupra Ierusalimului ; căci pecătuiseră împotriva luî lehova ; Şi cu d'inmlîi 3
q 1 Rfg. 13. 28.
h Vc(li c.lp. 15.
9. &30. 11,18.
t Cap. 12. 1.

i i nou. 15. *.
Vetficap.13.2.
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CAP. 12, 13.
o mie diioe sute de care, şi şese-decî miî de
călăreţi; şi unu poporii fără numeru, care
venîa cu d'însulii din Egiptu: dLibienî, Suk4 kiţî, şi Etiopieni. Şi elu lua cetăţile cele
întărite ale lin Iuda, şi ajunse până la le
rusalimu.
5
Şi veni " Şemaia, profctulu, la Rehoboanm
şi la maî marii lui luda, cari se aduna
seră la lerusalimu de teina luî Şişakîi, şi
disc cătră d'înşiî: Aşa dice lehova: Aroî
m'aţî părăsitu, de aceea ve laşii şi eii pre
6 voî în mâna luî Şişaku. Deci s se umiliră
maî marii luî Israelu şi regele, şi diseră:
* Drepţii este lehova.
7
Şi lehova vedendu, că se nmilescu, ' a
foştii caventulu lui lehova cătră Şemaia, dicendu: S'aii umiliţii; nu-î voiii strica, ci
preste puţinii 'î voiii mentui ; şi mânia mea
nu se va reversa preste lerusalimu prin mâna
8 luî Şişukii. Dară i servi luî Şişaku vorii li,
ca să canoscă ce deosebire este * a servi mie,
şi a servi regatelorii pămentescî.
9
' Şi se sui Şişaku, regele Egiptului, în le
rusalimu, şi lua tesaurele casei luî lehova
şi tesaurelo casei regelui: lua tote; şi lua
scuturile de aurii, pre cari le * făcuse Solo10 mouii. Şi în loculu lorii făcu regele Rehobo.imu scuturi de aramă, şi le dădu " în
manele capilorii alergătorilorii, cari custo1 1 dîau lungă intrarea casei regelui. Şi orîcândii întră regele în casa luî lehova, venîaii alergătorii, şi le purtau, şi eră-şî le
12 puneau în cămara alergătorilorii. Şi pentru-că se umili, de aceea se întorse mânia
hu lehova de la d'însulii, şi nu-lu strica cu
totulii; căci era în Iuda ce -va hunii.
13
Şi aşa se întări regele Rehoboamu îu
lerusalimu, şi domni; "de patra-deci şi 1111:1 IM
de ani era Rehohoaraii, cândii se făcu rege,
şi şepte-spre-dece ani domni în lerusalimu,
în f cetatea, pre care lehova a ales'o din tote
seminţiele luî Israelu, ca să-şî pună numele
seu acolo. Şi numele mumei lui era Naama,
14 o Ammonită. Şi elii făcu rele; căci uu-şî
îndrepta anima sa să caute pre lehova.
15
Şi faptele luî Rehoboamu, cele d'ânteîe
şi cele de pe urmă, ore nu sunt scrise în
Cartea luî Şemaia, profetulu, 'şi a luî Iddo,
vedetorulu, în cartea genealogielorii? rŞi/»
resbelu în tote dilelo intre Rehoboamu şi
16 Ieroboamu. Şi adormi Rehoboamu cu pă
rinţii seî, şi se îramormeutâ în cetatea luî
Davidii. Şi 'Abija, fiîuluscii, domni în lo
culu şeii.
d
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Domnia lui Abija; biruinţa sa asupra Zitî leroboamă.

"TN anulii alu optu-spre-decelea alu regeJ_ luî Ieroboamu se făcu Abija rege preste
luda. Trei ani domni elu în lerusalimu; şi
numele mumei luî era * Micaia, fiica luî Urielu, din Ghibea.
Şi a foştii resbelu intre Abija şi intre
Ieroboamu. Şi Abija începu lupta cu oste
de viteşî în oştire, patru sute miî de bărbaţi
aleşi; şi Ieroboamu înşirui de resbelu asu
pra luî optii sute raiî de omeni aleşi, bărbaţi
viteşî.
Şi se puse Abija pe muntele e Ţemaraimu,
care se află pe muntele luî Efraimii, şi dise :
Ieroboaine, şi întregii Israelii, ascultati-me l
Ore nu scieţî, că lehova, Dumnedeulu luî
Israelu, d a daţii regatulii preste Israelu luî
Davidii în eternii, luî şi fiiloru luî, ' prin legămeutulu de sare ? Dară Ieroboamu, fiîulii
luî Nebatii, unu servii alu luî Solonionii,
fiîulii luî Davidii, se scula, şi /se rădica asu
pra domnului şeii. Şi s'aii adunaţii la d'însulii y omeni netrebnici, înreutăţiţî, şi se opuseră luî Rehoboamu, fiîulii luî Solomonii ;
cându Rehoboamu era tenerii şi slabii la
animă, şi nu putu a li se împotrivi. Şi acumu gândiţi, că ve veţi împotrivi regatului
luî lehova în mâna fiiloru luî Davidii, pentru-că sunteţi în mulţime aiare, şi aveţi cu
voî viţei de aurii, pre cari Ieroboamu vi
î-a * făcuţii deî. ' Aii nu aţi respinsu voî
pro preuţiî luî lehova, pre fiii luî Aaronu,
şi pre Leviţî, şi v'aţî făcuţii preuţî, ca poporele altora ţerî? •'Toţii celii ce venîa cu
unii boii teneru şi cu şepte berbeci, ca să
se consacre, acela se făcea preutii celoru
ce DU gunt Dumnedeî. Câtii pentru noi,
lehova este Dumnedeulu nostru, şi nu l'amu
părăsitu; şi preuţiî, cari sîint fiii lui Aaronu,
servescii luî lehova, şi Loviţii svnt în diregetoriă; * Şi eî făcu să fumege luî lehova
olocauste în totă demâueţa şi îu totă sera,
şi tămăîerî aromatice ; şi punţi l pânile punere:-înainte pe mesa cea curată, şi policandrulii de aurii cu candelele sale, m ca să
ardă în totă sera; căci noi păzimu cele de
păzitii cătră lehova, Dumnedeulu nostru ;
dară voî l'aţi părăsitu. Şi ecce, cu noi în
frunte este Dumnedeu " şi preuţiî seî, şi trîmbiţele resunătore, cari să resune în contra
vostrâ. Fiî ai luî Israelu ! ° nu vo luptaţi cu
lehova, Dumnedeulii părinţiloru voştri, căci
nu veţi prospera.
^*(/>'( u
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Dară leroboamii pusese pândaşî, cari să
vină pe din dosulu lorii, aşa că oştirea era
în faţa luî Iuda, şi pândaşiî în dosulu lorii.
14 Şi căutându Iuda, ecce, lupta era din f;t<jă
şi din dosii ! Atuncea strigară cătră Iohova,
15 şi preuţiî suflară din trîmbjţî. Şi băr
baţii luî Iuda sunară ; şi a foştii, cândii băr
baţii luî Iuda aii sunaţii, că p lovi Dumnedeu
16 pre leroboamii şi pre toţii Israelulii înaintea
luî Abija şi a luî Iuda. Şi fiii luî Israelii
fugiră de d'inaintea luî Iuda, şi Dumnedeu
17 "î dădu în mâna lorii. Şt Abija şi poporulii şeii făcură ucidere mare intre eî, şi
cădură morţî din Israelii cincî sute mii de
bărbaţi aleşi.
18
Aşa fură umiliţi atuncea fiii luî Israelii;
şi fiii luî Iuda se făcură târî; ' căci s'aii încredutii în lehova, Dumnedeulii părinţilorii
19 lorii. Şi urmări Abija pre leroboamii, şi-î
lua cetăţile: Betu-Elulii cu cetăţile sale, leşana cu cetăţile sale, şi r Efraimulii cu co20 tăţile sale. Şi leroboamu nu mat avu pu
tere în dilele luî Abija; şi lehova *'lii lovi,
şi ' elu muri.
21
Şi Abija se întări, şi-şî lua patru-spredece femei, şi făcu diioe-decî şi duoî de
fii şi şese-spre-decc fete.
22
Şi cele-1-alte fapte ale luî Abija, şi căile
sale, şi vorbele sale, sunt scrise în scrierile
14 profetului " Iddo. Şi Abija adormi cu pă
rinţii seî, şi-lii îmmormentară în cetatea luî
Davidfi.

utaţii, şi elii nî-a "daţii repausii de jură împrejuru. Deci zidiră şi prosperară. Şi avu
Aşa o oste din Iuda, trei sute miî, purtă
tori de scuturi şi de lâncî, şi din Beniamiuu
duoe sute optu-deci miî, purtători de scu
turi, şi întindetori de arcii ; toţi aceştia erau
bărbaţi viteşî.
f Şi eşi în contra lorii Zerahu, Etiopienulii, cu o oste de o mie do miî, şi trei
sute care ; şi veni până la f Mareşa. Şi eşi
Aşa înaintea luî, şi se înşirui de bătaia în
valea Ţefata, lungă Mareşa. Şi » striga Aşa
cătră lehova, Dumnedeulii şeii, şi dise: le
hova, h nimicii nu-ţî este a ajuta pre celîi pu
ternicii seu pre celu fără putere. Ajută-ne
lehova, Dumuedeulu nostru ! căci po tine ne
rădâmămii, şi ' în numele teii amii veniţii asupra acestei mulţimi. Tu, lehova, escî Dum
nedeulii nostru; în contra ta omulii nu pote
nimica. Şi -Hovi lehova pre Etiopieni înaintea luî Aşa şi a luî Iuda; şi Etiopienii fu
giră. Şi Aşa şi poporalii, care era cu d'îusulii, 'î urmăriră pan ă la *Gheraru, şi cădură
mulţi d'intre Etiopieni : că n'aveau medîloce
de traitt; şi fură sfârămaţî înaintea luî le
hova şi înaintea oştireî sale. Şi luda duse
cu sine o mulţime de predă. Şi bătură tote
cetăţile d'imprejurulii Gheraruluî; căci ' spai
ma luî lehova era presto d'înşiî; şi eî predară tote cetăţile; că predă multă era în
ele. Şi loviră corturile vitelorii, şi duseră
cu sine oi multe şi cămile; şi se 'ntorseră
la Ierusalimii.
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Domnia lui Aşa; năvălirea şi învingerea hiî Zerahii ţi a armatei sale.
Cuventiilii Iul Dumneiţeil cătră Axa prin Azaria ;
reformele lui Aşa; pacea şi prosperitatea poporului.
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Şi ° Aşa, fiîulii şeii, domni iu loculii seu.
In filele luî ţera avu dece ani de pace.
Şi făcea Aşa ce era bunii şi drepţii în
ochii luî lebova, Dumnedeulii şeii; Şi depărtâ altarele de'dorii. străini şi 6 înălţimile, şi
c sfărămâ stâlpii, d şi tăia Astarteele; Şi ^lise
luî Iuda să caute pre lebova, Dunme^leulu
părinţilorii lorii, şi să îndeplineai legea şi
ordinele. Şi depărta din tote cetăţile luî
Iuda înălţimile şi chipurile soreluî. Şi regatulii avu pace supţii d'îusulu.
Şi zidi cetăţi întărite în Iuda; căci ţera
avea pace, şi n'a foştii nici unii resbelii asupra luî în aceşti ani ; căci lehova 'î dădu
repausii. Şi elii disc cătră Iuda: Să zidimu
ncesto cetăţî, şi să le încunjnrămu cu ziduri,
cu turnuri, porţi şi zăvore. Ţera mal este
încă a nostră, pentru-că amii căutaţii pre
lehova, Dumnedeulii nostru ; noi /'amu că
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SI a foştii ° spiritulu luî Dumnedeu preste
Anaria, fiîulii luî Odedii. Şi elii eşi înaintea luî Aşa, şi dise cătră d'însulu: Âscultaţi-me, tu Aşa şi toţii Iuda şi Beniaminulii l
b lehova este cu voi, cândii voi sunteţi cu d'îu
sulu; şi c de-lii veţi căuta, şi elii se va lăsa
să fie găsiţii de voi; erii dde-lii veţi părăsi
pre elfi, şi elii ve va părăsi pre voi. • Multe
dile Israelii a foştii fără de adeveratulii Dum
nedeu, şi fără de ' preutii înveţătorifi, şi fără
de lege. Dară ' se îutorseră în strîmtorarea
loru cătră lehova. Dumnedeulii luî Israelii,
şi-lii căutară, şi elii se lăsa să fie găsiţii de
eî. h In acele timpuri nu era pace pentru
cehi ce eşîa şi peniru cehi ce intra; că
mari turburărî veniră presto toţi locuitorii
ţereloru. ' Unii poporii fu încălcata de alţii
poporu, şi o cetate de altă cetcte ; că Dumk Fac. 10. 19. &
20. 1.
I Fnc. 3>. 5.
t!ap. 17. 10.
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nedeii 'î turbura cu totu felîulu de strîmto7 rări. Dară voi îutăriţi-ve, şi să nu slăbescă
manele vostre ! Câcî este resplătire pentru
lucrulii vostru.
8
Şi audindii Aşa aceste cuvinte şi profe
ţia lui OJedii, profetulu, se întări, şi de
părta urîcîunile din totu pâinentulii lui Iuda
şi alu lui Beniaminu, şi din cetăţile, pre
i cari le luase în muntele luî Efraimii ; şi îunoui altarulu luî lehova, care sta înaintea
9 porticului luî lehova. Şi aduna pre totu
Iuda şi Beniaminulu, şi cu d'înşiî pre * străinii
din Et'raimu, din Mânase şi din S im eonii;
căci mulţi din Israelu trecură la d'însulii,
vedendii, că lehova, Dumnedeulu şeii, era cu
10 d'insulii. Şi se adunară la lerusalirnu în
luna a treia a anului alu cincî-spre-decelea
11 alii domniei luî Aşa; 'Şi sacrificară luî le
hova în aceaşîdidin mpieda, pre care o adu
seseră, şepte sute de boi, şi şepte mii de oi ;
12 Şi » intrară în legămentu, dea căuta pre le
hova, Dumnedeulu păriuţiloru lorii, cu totă
13 anima lorii şi cu toţii sufletulii lorii: ° Ca fie
care, ce nu arii căuta pre lehova, Dum
nedeulu luî Israelii, acela f să se omore, de
la micii până la mare, de la bărbaţii până
14 la femeă. Şi ei jurară luî lehova cu voce
tare şi cu strigăte de bucuria şi cu trîm15 biţi şi buciume. Şi îutregulii Iuda se bu
cura de acestii jnrămcntu; căci cu totă ânima lorii juraseră, şi "cu totă voinţa lorii
l'au căutaţii ; şi elii se lăsa să fie găsiţii de
eî. Şi lehova li dădu repausii jurii împrejura.
16
Şi pre rMaaca, muma luî Aşa, regele, elu
o depărta, ca să nu fa regină; fiindu-că fă
cuse uuu chipu alii AstHrteeî. Şi Aşa tăia
chipulii eî, 'Iu sfărâma, şi-/« arse lungă po17 reulu Kedronu. Dară • înălţimile nu s'aii de
părtaţii din Israelu; totuşi anima luî Aşa
] 8 era îutregă în tote dilele sale. Şi a adusii
în casa lui Dumuedeii pre cele consacrate
de părintele şeii, şi pre cele consacrate do
19 sine însu-şi: argintii şi aurii şi unelte. Şi
n'a m:u foştii nici unii resbelii, până la alii
trei-deci şi cincelea anii alii domniei luî Aşa.

Benhadadii, regele Siriei, care locuia la
Damascii, dicendii: Să fie legătură intre
ui ine şi între tine cuinii a fostă intre pă
rintele meu şi părintele teii; ecce, 'ţi trămetu argintii şi aurii: mergi, desfâ legămentulu teii cu Baaşa, regele luî Israelu, ca să
se tragă de la mine. Şi asculta Benhadadii
pre regele Aşa, şi trămese pre mai marii
ostilorîi sale asupra cetăţilorii luî Israelu,
şi bătură Ijonulu, şi Danulu şi Abelu-Mainiulu şi tote întăririle de provisiunî ale luî
Neftah.
Şi cumu aurii Baaşa de aceste, se opri de
la zidirea Ramei, şi puse capetii lucrului şeii.
Dară Aşa, regele, luă pre îutregulii Iuda,
şi rădicară de la Rama petrele şi lemnele
eî, cu cari zidise Baaşa; şi elu cu d'însele
zidi Gheba şi Mispa.
In acelii timpii veni e Hanani, vedetorulu,
la Aşa, regele luî luda, şi dise cătră d'însulii: dFiiudu-că te-ai rădămatu pe regele Si
riei, şi nu te-aî rădămatu pe lehova, Dum
nedeulu teii, pentru acoea a scăpaţii oştea
regelui Siriei din mâna ta. Aii nu erau ' Etiopieuii şi -^Libienii o oste mare, cu multe
care şi călăreţi? Dară fiindu-că te-aî rădâmatii pe lehova, de aceea î-a daţii în mâna
ta. ' Căci ochii luî lehova vedu prcste toţii
pămentulii, ca să se arete tare cătră aceia,
cari siint cu âuiina îutregă cătră d'însulii.
*Tu nebunesce ai lucraţii în acesta; decide
acumii înainte ' vei ave resbele.
Şi Aşa se mânia asupra vedetoruluî, ' şi-lii
puse în îuchisore; căci era înfuriată asupra
lui pentru acesta. Şi toţii în acelii timpii
apesâ Aşa pre unii din poporii.
* Şi ecce, faptele luî Aşa, cele d'ânteie şi
cele do po urmă, ecce, acestea sunt scrise
în Cartea Regiloru luî Iuda şi ai luî Israelu.
In alii treî-decî şi nouelea anii alii domnieî sale se 'ubolnăvi Aşa de picîorc, şi boia
sa se 'ntări ; dară nici în boia sa ' nu căuta
pre lehova, ci premedicî. OTŞi adormi Aşa
cu părinţii şei, şi muri în anulu alu patrudecî şi umilea alîi domniei salo. Şi-lii imNăviilirca lui ISaaşa în Iuda; Aşa, căutându aju- mormeutară în mormeiitulu şeii, pre care
şi-lii sepase în cetatea luî Davidii; şi-lii
torulil Sirienilor», se mustră de unii profeţii;
boia şi marţea lui Aşa.
culcară pe unii aşternuta, pre care 'Iii îm|(> f N amilii alii treî-decî şi şeselea alîi dom- pluse n cu aromate şi cu toţii felîulu de vnI nieî luî Aşa, se sui " Baaşa, regele luî Is sori, pregătite dupre artea făcetorilorii de
raelu, asupra luî Iuda, şi zidi Rama; *casă mirii, şi-î făcură ° o ardere mare forte.
nu lase pre nimenea să esă şeii să intre la
Domnia cea bună şi fericită a M losafattt.
2 Aşa, regele luî Iuda. Atuncea lua Aşa ar
gintii şi aurii din tesaurele casei luî le S~ I ° losafatii, fiîulîi seu, domni în loculu şeii,
şi se întări împotriva luî Israelu. Aşedâ
hova şi ale casei regelui, şi trămese la
j
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t
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n
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cmenî de oste în tote cetăţile întărite ale
lui Iuda, şi puse garnisone îu pămentulu lui
Iuda şi în cetăţile luî Efraimu, pre b cari Aşa,
3 părintele şeii, le luase. Şi lehova era cu
losafatu; căci âmbla îu căile cele d'âuteîe
ale lui Davidii, părintele seu, şi nu căuta
4 pre Baalî; Ci pre Dumnedeulu părintelui
seu căuta elii, şi âmbla dupre ordinele sale,
5 şi nu dupre c fnptele lui Israelu. Şi lehova
întări regatulii în mâna luî, şi întrcgulu Iuda
d aduse daruri luî losafatu, * şi elu avu a6 vere şi onore multă. Şi anima luî se 'ntări din ce în ce în căile lui lehova; şi
•''depărta chîarii şi înălţimile şi Astarteele
din Iuda.
7
Şi în alii treilea auu alu donuiieî sale
trămese pre cei mai mari aî seî : pre BeuuHailu, pre Obadia, pre Zecaria, pre Netaneelu şi pro Micaia, »să înveţe în cetăţile
8 lui Indii; Şi cu d'îuşiî pre Leviţiî: pre Şeniui.-i, pre Netania, pre Zebadia, pre Asahelii, pre Şemiramotu, pre Ionatanii, pre Adonia, pre Tobi'a şi pre Tobu-Adonia, Leviţî; şi cu d'îuşiî pre Elişama şi pre loramu,
9 preuţî. * Şi ei învăţau în Iuda, şi aveau
la sine cartea legeî luî lehova, şi merseră
prin tote cetăţile luî Iudă, şi învăţau pre
poporu.
10
Şi a foştii ' tema lui lehova presto tote
regatele ţereloru, cele d'iinprejurulii luî Iuda,
11 şi nu se luptau cu losafatu. Şi d'iutre Fi
listeni i aduseră unii daruri, şi argintii dreptu
dare, luî losafatu. Şi Arabii 'î aduseră oi,
şepte mii şeptc sute de berbeci, şi şepte inii
1 2 şepte sute de ţîapî. losafatu se făcu din ce în
ce inaî mare; şi zidi palate în Iuda, şi în13 tărirî pentru provisiuuî, Şi avea multă avere în cetăţile luî Iuda, şi omeni de resbelii, ostaşi viteşî, în lerusalimii.
14
Şi acesta este numerarca loru dupre ca
sele lorii părinţescî : Din Iuda erau mai mari
preste mii: Adna, capulii; elu- a cea trei sute
15 miî de bărbaţi viteşî cu sine. Şi după d'însulu
«ralohananu, mai marele; şi avea diioe sute
16 şi optu-decî de inii cu sine. Şi după acesta
era Amasia, fiiulu lui Zicri, * carele se dădu
pe depliuu lui lehova, şi avea cu sine duoe
17 sute miî de bărbaţi viteş'i. Şi din Beuiaminu: Eliada, bărbaţii vitesu ; şi avea cu sine
diioe sute niiî de bărbaţi, cari erau înarmaţi
18 cu arcuri şi scuturi. Şi după d'însulu lozabadii; şi elu avea cu sine o sută optu-decî de
19 miî ostaşi înarmaţi. Aceştia aveau scrvicîulu
pe lungă rege; afară de ' aceia, pre carii î-a
pusu regele prin cetăţile întărite în toţii pă
mentulu Iul luda.
b Cap. 15. 8.
c l Reg. 12. 28.
ci l Şam. 10. 87.
l Reg. 10.25.

e l Reg. 10. 27.
Cap. 18. 1.
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Legamenlulii luî losafaiu cu Ahabu; espediţiunea
unită a lorii, contra Sirieniloru; profeţiile lui Mi
caia fi ale lui lehu.

SI " avea losafatu avere şi ouore multă, şi J£
6 se incuscri cu Ahabu. c Şi după trecerea 2
cătoru-i-a ani veni la Ahabu în Samaria. Şi
Ahabu 'î juughiâ luî şi poporului, ce era cu
d'însulii, oî şi boi mulţi. Şi elu 'Iu ademeni
să se sue cu elu. asupra Rainotu-Galaaduluî.
Că Ahabu, regele luî Israelu, dise cătră Io- 3
safatu, regele luî Iuda: Merge-veî cu mine
asupra Ramolii- Galaadului? Şi elu dise că
tră d'însulu: Eu sunt ca şi tine, poporulu
meii ca şi poporulu teu ; vomu pleca cu tine
la luptă.
Şi losafatu dise cătră regele luî Israelu: 4
d întrebă, rogu-te,astă-dî cuventulu luî leho
va. Deci aduna regele luî Israelu pre pro- 5
feţi, patru sute de bărbaţi, şi dise cătră d'înşiî: Merge-vornu la luptă asupra RamotuGulaaduluî, seu ne vomu lăsa? Şi ei diseră:
Sui-te; căci Dumnedeii 'Iii va da îu mâna
regelui.
Şi a disu losafatu: Ore nu mai este ai- 6
cea vre-unu profeţii alu luî lehova, ca să-lu
îutrebămu? Şi regele luî Israelu dise că- 7
tră losafatu: Mai este unii bărbaţii, prin ca
rele putemu să întrebămu pre lehova ; dară
'Iii urescii, căci nici odată mi-mî profeţesce
bine, ci totii-de-una reu. Acesta este Micaia, fiîulii luî Jimla. Şi losafatu dise: Să
nu dică aşa regele.
Şi chiăinâ regele luî Israelu pre unii di- 8
regetoru, şi dise: Grăbesce-te a aduce pre
Micaia, nîulii lui Jimla. Şi regele luî Isra- 9
elii şi losafatu, regele luî Iuda, şedură fie
care pe tronulu seu, îmbrăcaţi cu vestminte
regeşti, în locii deschişii, la intrarea portei
Samarieî; şi toţi profeţii profeţiră înaintea
lorii. Şi Zedekia, fiîulu lui Chenaana, 'şî fă- 10
cuse corne de feri), şi dise: Aşa dice le
hova: Cu acestea vei împunge pre Sirieni,
până 'i vei nimici. Şi toţi profeţii profeţiră 1 1
aşa, dicendu: Sui-te la Ramotu-Galaadii, şi
prospereză; că lehova 'Iu va da îu mâna
regelui.
Şi trăincsuhl, care se dusese să chiănie 12
pre Micaia, vorbi cătră elii, dicendu: ficcă! 13
cuvintele profeţiloru tote îutr'una spunu bine
pentru rege; rogu-te dară, fie cuveutulii teii
ca alii unuia d'intre ei, şi vorbesce-t de bine l
firii Micaia dise: Viu este lehova! ece-mî va
dice Dumnedeulu meii, aceea voiu vorbi.
Şi venindii la rege, dise regele cătră d'în- 14
sulii: Micaia, inerge-voinii la luptă asupra
Ramotu-Galaaduluî, seu ne vomu lăsa? Şi
CbpitJS 18.
a Cap. 17. S.

b 2 Iteg. g. 18.
c l Reg. 28. ?,
ctc.
d l Şam. 23. 2

4, 9.

2 Şam 2. 1.
! Num. 22. 18,
20, 35. & 33.

12, L"\
13.

& L-l.

l Reg. 22. U.

CAP. 18, 19.
elu răspunse: Suiţi-ve, şi prosperaţi! căci
15 se vorii da în mâna vostră. Şi regele a disu
lui: De câte ori jura-te-voiu, ca să nu-mî
spui decâtii adeverulii în numele lui le16 hova! Şi elu a disii: Amu vedutu pre toţii
Israelulu împrăscîatu pe munţi, ca oile ce
nu aii păstorii. Şi lehova a ţlisu: Aceştia
ii'au domnii; să se întorcă fie-care la casa
17 sa iu pace. Şi a disu regele lui Israelu
rât ra losafatu : Nu ţî-amu spusii ore, că nu
1 8 va profeţi bine despre mine, ci reu ? Şi
Micaia mai dise : Ascultaţi deci cuventulii
lui lehova: Amu vedutu pre lehova şedendii
pe tronulu şeii, şi totâ oştirea ceriului stâudu
19 de a drepta lui şi de a stânga lui. Şi le
hova ». ţtisu : Cine va amăgi pre Ahabu,
pre regele lui Israelu, să se sue si să cadă
în Ramotu-Galaadu ? Şi unulu plicea aşa,
20 şi altulu dicea aşa. Şi eşi unii •''spiritu, şi
stătu înaintea lui lebova, şi dise: Eu 'Iu
21 voîu amăgi. Şi lehova disu-i-a: Cu ce? Şi
elu a respuusu: Voiu eşi, şi voiu fi spiritii
mincinoşii în gura tuturora profeţiloru lui.
Şi a disu lehova: Tu Vw vei amăgi, şi vei
22 şi isbuti: eşî deci, şi fa aşa. Şi acumii ecce,
* lehova a pusu spiritu mincinoşii în gura
acestorii proferi ai teî, şi lebova a vorbiţii
rele de tine.
23
Atuncea se apropia Zedekia, fiîulu lui
Chenaana, şi ft lovi pre Micaia presto faţă,
şi dise: Pe ce cale trecu spiritulu lui lehova
24 de la mine, spre a vorbi cu tine? Şi Mi
caia dise: Ecce, vei vede in diiia aceea,
câudii vei intra in cămara cea mai din lăîntru, ca să te ascundî.
25
Şi a disu regele luîlsraelii: Luaţi pre Mi
caia, şi duceţi-lu înapoi la Amraouu, guvernătorulii cetăţeî, şi la loaşu, fiîulu regelui;
26 Şi diceţî: Aşa dice regele: 'Puneţi pre ace
sta în închisore, şi hrăniţi-lu cu pânea îutristăreî şi cu apa întristăreî, până ce ine
27 voiu îutorce în pace. Şi a disu Micaia: Dacă
• cu adeveratu tu te vei re'ntorce în pace,
atuncea lehova n'a vorbiţii prin mine. Şi
adause: Ascultaţi voi, tote poporele!
28
Deci se suiră regele lui Israelu şi losafatu,
29 regele lui Iuda, la Ramotu-Galaadu. Şi re
gele lui Israelu dise cătră losafatu : Eu 'mi
voiu schimba vestmintele, şi voiu pleca la
luptă: erii tu îmbracă vestnientulii teii de
rege ! Şi regele lui Israelu 'şi schimba vest30 mintele, şi pleca la luptă. Eru regele Si
riei a fostu daţii ordinu căpitenieloru carelorii sale, dicendii: Nu ve luptaţi nici cu
celu micii, nici cu celii mare, ci numai cu
/ Iov 1. 6.
g Iov U. 16.
îs». 19. 14.
Ezec. 14. 9.
h Ier. 30. î.

Marc. 14. C.î.
K»pt. 23. H.
i f!»p. 16. 10.

Capota 13.
a. 1 Sun. 9. 9.
b Pa. 139. 81.
'. Cap. 31. K.

d Cap. 17. 4, 6.
Vejicap. 12.
li.
e Cap. 30. 19.
Ezra 7. 10.
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regele lui Israelu. Şi cumii vedură căpiţeniele carelorii pre losafatu, diseră: Acesta
este regele lui Israelu; şi-lii împresurară,
ca să se lupte cu d'însulu ; Şi losafatu striga,
şi lehova 'Iu ajuta, şi Dumnedeu 'î îatorse
pre ei de la d'însulu. Căci cândii căpiteniele
carelorii vedură, că nu era regele lui Israelu,se întorseră de la elii. Dară unu omii
trăgendu cu arculii din întâmplare, lovi
pre regele lui Israelu între închieturele armăturei; şi elii dise cătră conducetorulu
carului seu: Intornă mâna ta, şi scote-rne
din tabără, căci sunt râuitu. Şi lupta s'a
făcuţii toţii mai crâncenă în acea di ; şi re
gele lui Israelu stătu pe carii în faţa Sirieniloru până seră; şi la apusulu soreluî muri.
SI se întorse losafatu, regele lui Iuda,| în
pace la casa sa la lerusalirnu. Şi eşi
lehu, fiîulu lui Hanani, ° vedetorulu, înaintea
lui, si dise cătră regele losafatu: Cumii de
ai ajutaţii pre celii reii, şi 6 aî iubiţii pre cei
ce urescii pre lebova ! De aceea va veni preste
tine c mânia lui lehova. Dară totu se maî
găsesce d ce-va bunii în tine, fiindu-că ai
sterpitii Astartecle din ţeră, şi «aî îndrep
taţii anima ta a căuta pre Dumnedeu.

31

32
33

34
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Guvernarea infeleptă a lui losafatu, şi mesurele
sale pentru administrarea dreptăţeî.

Şi losafatu locui în Ierusalimu, şi eşi
eră-şî spre cercetarea poporului, de la Beeruşeba până la muntele lui Efraimu, şi-lii în
torse eră-şî la lehova, Dumnedeulu părinţilorii lorii.
Şi aşedâ judecători în ţeră, în tote cetăţile întărite din Iuda, în fie-care cetate;
Şi dise cătră judecători: Vedeţi ce faceţi!
căci -f nu judecaţi pentru omeni, ci pentru
lehova, v carele este cu voi la judecată. Drepţii
aceea fie în voi temerea de lehova, luaţi
aminte, şi faceţi-o! Căci * la lehova, Dumuedeulu nostru, nu este nici o nedreptate, nici
' căutare la faţă, nici primire de daruri.
Şi în Ierusalimu ^ aşedâ losafatu Leviţî
şi preuţî, şi capi al caselorii părinţescî din
Israelu, pentru judecatele lui lehova, şi pen
tru certe. Şi câudu se întorseră înapoi la
Ierusalimu, Li ordina, dicendii : Lucraţi * în
frica lui lehova, cu credinţă şi animă întregă: ' La fie-care judecată, ce va veni îna
intea vostră de la fraţii voştri, cari locuescu
în cetăţile lorii, intre sânge şi sânge, intre
lege şi ordinu, intre statute şi judecăţi ; să-î
îuveţaţî să nu se facă vinovaţi înaintea lui
lehova, ca * mânia lui să nu vină preste
/ Dout. 1. 17.
g V». 82. 1.
Eccl. 5. 8.
h Deut. 32. 4.
Rom. 9. 14.

f Dcut. 10. 17.
Iov 31. 19.
Fapt. 10. 31.
Rom. 2. 11.
Qal. X. 6.
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Col. 3. !J.
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" voi şi preste fraţii voştri. Aşa lucraţi, şi nu
11 veţi fi vinovaţi. Şi ecce, Amaria, archiereulu,
este preste voî ° în tote trebele lui lehova, şi
Zebadia, li m In lui Işmaelu, guvernătorulu
preste casa lui Iuda în tote trebele rege
lui; şi Leviţiî sunt diregetorî înaintea vostră. Intăriţi-ve, şi astu-feliu lucraţi, şi lehova
va fi f cu celu bunii.
Năvălirea Moabiţilortt şi a altora; rugăciunea
lut losafatu ; profeţia de mântuire a lut
lehaeielv, şi îndeplinirea sa.

20 r\UPÂ aceste veniră fiii lui Moabu, şi fiii
JLJ lui Ammonu, şi cu d'înşiî din Edomiţî,
2 asupra lui losafatu cu resbelu. Şi veniră
v nil şi spuseră lui losafatu, dicendu: Vine
asupră-ţi mare mulţime de d'incolo de mare,
din Siria; şi ecce, ei sunt "la Haţaţonu-Ta3 marii, adecă * Enghedi. Şi se temu losafatu,
şi-şi îndrepta fac.a sa, spre a e căuta pre le
hova. Şi d prochiămâ postii pentru îutregulu
4 Iuda. Şi se aduna Iuda să caute pre le
hova; şi chiarii din cetăţile lui Iuda veniră
să caute pre lehova.
5
Şi stătu losafatu în adunarea lui Iuda
şi a Ierusalimului în casa lui lehova, îna6 iuţea porticului celui no u, Şi dise: lehova,
Dumnedeulu părinţilorii noştri! au nu escl
tu 'Dumnedeu în ceriu? nu escîiu. ^-domnitorulii preste tote regatele poporelorii? şi nu
este y în mâna ta tăria şi puterea, aşa că ni7 menea nu ţi se pote opune? Nu *aî alun
gaţii tu, ' Dumnedeulu nostru, pre locuitorii
acestei teri de d'înaiiitea poporului teii Israelu, şi ai dat'o seminţiei lui Abraamîi,
8 care te i iubi în eternii ? Şi ei aii locuiţii
într'îusa, şi ţî-au zidiţii sanctuariu pentru
9 numele teii, diceiidu: * Dacă va veni nenoro
cirea preste noi, sabia judecatei, şeii ciuma,
şeii fometea, şi vomu sta înaintea acestei
case.şi înaintea feţei tale, (căci ' numele teii
tute în acesta casă,) şi voinii striga la tine
în strinitorarea nostră, tu să ne asculţi şi
10 să ne mentui. Şi acumu ecce, fiii lui Am
monu, şi Moabulii, şi coi de pe muntele Seiru,
prin a cărora teri n nu îngăduişî lui Israelii
să trecă, cândii veniră din pămeutulii Egip
tului, ci " se abătură de la d'înşiî, şi uu-î ni11 miciră: Ecce, cuinii ni resplătescu acuma,
0 veuindu, să ne gonescă din stăpânirea ta,
pre care nî-aî dat'o noiiî de rnosceiiire.
12 Dumnedeulu nostru, aii nu-î vei P judeca pre
ei? Căci noi nu avemii nici o putere îna
intea acestei mari mulţimi, care vine asu
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pra nostră, şi uu scimu ce să facemu, 'ci
i cătră tine indreptâmă ochii noştri.
Şi întregulu luda sta înaintea lui lehova,
chîaru şi pruncii lorii, femeele loru şi riiî
lorii.
Şi r a foştii spiritulu lui lehova în mediloculu adunăreî preste lehazielu, fiîulu lui
Zecharia, fiîulu lui Benaia, fiîulu lui leielii,
fiîulu lui Mattania, Levitu din fiii lui Asafu ;
Şi dise: Ascultaţi, toţii Iuda, şi voi, locuitorî ai Ierusalimului, şi tu, rege losafatu!
aşa dice lehova cătră voi : * Nu ve temeţi, şi
nu ve înspăimântaţi înaintea acestei mari mul
ţimi : căci lupta nu este a vostră, ci a lui Dumnedeu. Mâne pogoriţi-ve asupră-li. Ecce,
ei se suiau pe nălţiinea Zizii, şi voî 'î veţi
întâlni la capetulu rîuluî în dreptulu pustiîuluî leruelii. 'Nu veţi ave ave lupta în lupta
aceea; aşedaţi-vă, staţi, şi priviţi mântuirea
ce lehova vî va da, Iuda şi Ierusalime !
Nu ve temeţi, şi nu ve înspăimântaţi ; mâne
eşiţî înaintea lorii, şi u lehova va Ji cu voî.
Şi losafatu 'şi "pleca faţa la pământii, şi
toţii Iuda şi locuitorii Ierusalimului câdură
înaintea lui lehova, ca să se închine lui le
hova. Şi Leviţiî d'intre fiii Kehatiţiloru şi
din fiii Korahiţiloră se sculară, ca să laude
"cu voce tare pre lehova, Dumnedeulu lui
Israelii.
Deci ei se sculară de demâueţă, şi eşiră spre pustiîulu Tekoa; şi cându eşiaii,
stătu losafatu, şi dise: Ascultaţi-me, Iuda
şi voî, locuitori ai Ierusalimului! *Incredeţi-ve in lehova, Dumuedeulu vostru, şi veţi
fi siguri ; încrediţi-ve in profeţii lui, şi veţi
prospera! Şi se sfătui cu poporulii, şi aseda cântăreţi lui lehova, » cari cântau in
podobe sacre, iu timpii ce eşîau înaintea co
lorii înarmaţi, şi dise : " Lăudaţi pre lehova,
a căci in eternii ţine îndurarea sa.
Şi iu tiinpulu acela, câudu începură cu
cântece şi cu laudă, atuncea 6 puse lehova
pândă asupra fiiloru lui Ammouii si ai lui
Moabu, şi asupra celorii de pe muntele Seiru,
cari veniseră contra lui Iuda: şi fură bă
tuţi. Căci fiii lui Ammoiiu şi Moabulu se puseră împotrivă locuitorilorii muntelui Seiru,
să-î sterpescă pre ei, şi să-î nimicescă; şi
după ce sfârşiră cu locuitorii de la Soirii,
ajuta unulii să nimicescă pre cela-1-altu.
Şi venindu Iuda până la custodia din
pustiiu, şi căutându la mulţime, ecce toţi
erau cadavre, cădute pe pământii, şi nici u19.
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CAP. 20, 21.
25 nulii nu scăpase. Şi venindu losofatu şi
poporulu şeii, ca să facă predă de la d'înşiî,
eî găsiră la d'înşiî mulţime de avere şi ca
davre, şi vase preţiose ; şi au predaţii, până
ce nu mai putură duce; treî dile aii predaţii,
26 căci multă predă era. Şi a patra di se adunară in valea Berachia (bine-cuventărel) ;
căci acolo bine-cuveutară pre lehova: pen
tru aceea au numittt numele acestui locii:
Valea Bei-achia, până iu diua de astă-dî.
27
Şi plecară toţi bărbaţii din Iuda şi din
lerusalimii, şi losafatu in fruntea loru, şi
se întorseră cu bucuria in lerusalimii ; căci
lehova "li dădu bucuria asupra ueamicilorii
28 loru. Şi Intrară in lerusalimii in casa luî
29 lehova cu harpe, citare şi trîmbiţî. Şi veni
d tema de Dumnedeii preste tote regatele acestoru ţerî, cându audiră, că lehova s'a
30 luptatu cu neamiciî luî Israelii. Şi rega
tulu luî losafatu avea pace ; căci ' Dumnedeulu şeii 'î dădu pace de jurii împrejuru.
CJtaracterulă generalii alu domniei liiî losafatu;
legătura, sa cu Ahazia, ce remâne fără reuşire.

31

'Şi losafatu domni preste Iuda: de treîdecî şi cinci de anî era elu, cându se făcu
rege, şi duoe-decî şi cinci de anî domni ia
lerusalimii ; şi numele mumei luî era Azuba,
32 fiica luî Şilhi. Şi elu âmblâ pe calea luî Aşa,
părintele şeii; nu se abătu din ea, ci făcea
33 cele drepte in ochii lai lehova. Dară » în
ălţimile nu le depărta; căcî poporulu totu
îucă nu-şî A îndrepta anima sa cătră Dumnedeulu părinţiloru lorii.
34
Şi cele-1-alte fapte ale luî losafatu, cele
d'ântăîe şi cele de pe urmă, ecce, sunt. scrise
in istoria luî Ichu, fiîulii luî Hanaui, ' care
ente cuprinşii in Cartea Ilegilorii luî Israelu.
35
Şi după acesla i se uni losafatu, regele
luî Iuda, cu Ahazia, regele luî Israelu, care
36 era păcătoşii in faptele sale. Elu se u ui
cu d'însulii, şi eî făcură corăbii, ca să mergă la Tarşişu; şi făcură corăbii la Eţionu37 Gheberii. Atuncea profeţi Eliezerii, fiîulii
luî Dodova, de la Mareşa, asupra luî losa
fatu, dicendu: Fiindii-că te-aî uniţii cu Ahazia, rle aceea lehova a rumptîi lucrările
tale. * Şi corăbiele fură sfărâmate, şi nu pu
tură merge ' la Tarşişu.
21 Ol " losafatu adormi cu părinţii seî, şi fu
i^ immormentatu lungă părinţii seî in ceta
tea lui Davidii.
Domnia cea rea a lui lehoramu ; rescularea Edomitiloril, şi năvălirile Ftiistenilorti şi ale ArabilorH.

Şi lehoramu, fiîulii şeii, domni in loculii
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zaria, lehielii, Zecaria, Azaria, Micaelu, şi
Şefatia; toţi aceştia erau fiii luî losafatu,
regele luî Israelu. Şi păriutele lorii lî-a
fostu daţii daruri multe in argintii, iu aurii,
şi in lucruri preţiose, şi cetăţi întărite in
Iuda; dară regatulu 'Iii dădu luî lehoramu;
că elu are ânteiii-născutulu. Şi lehoranui
ajungendu la regatulu părintelui seu, şi întăriudu-se, ucise pre toţi fraţii seî cu sabia,
şi încă câţî-va din mai marii luî Israelu.
6 De treî-decî şi duoî de anî era lehoramu,
cându se făcu rege, şi optii ani domni la
lerusalimii. Şi âmblâ pe căile regiloru luî
Israelu, dupre cumu făcuse casa luî Ahabii ;
că o fetă a lui c Ahabu 'î era femeă; şi elu
făcu rele in ochii luî lehova, Dară lehova
nu voi să perdă casa lui Davidii, pentru legămentulu, pre care 'Iu încheiase cu Davidii,
si fiindu-că disese, că 'î va da candelă, luî
şi d fiilorii luî pentru totii-dea-una.
' In dilele Itiî se rumpse Edomulii de supţii
stăpânirea luî luda, şi puse rege preste sine.
Şi eşi lehoramu cu niaî marii oştiloru sale,
şi tote carele luî cu d'însulii, şi porni noptea,
şi bătu pre Edomiţî, cari 'Iu îucunjuraseră,
şi pre căpiteniele careloru lorii. Totuşi
Edomulii se rumpse de supţii stăpânirea luî
Iuda până in diua de astă-dî. Toţii in acelii timpii se rumpse Libna de supţii stă
pânirea luî lehoramu] căcî elu părăsise pre
lehova, Duiunedeulii părinţiloru seî.
Şi făcu înălţimi pe munţii luî Iuda, şi trase
pre locuitorii Ierusalimului in * dcsfrenare, şi
amăgi pre luda.
Şi veni o scrisore de
la llie, profetulii, cătră d'îusulu, dicendu:
Aşa dice lehova, Dumnedeulu lui Davidii,
părintele teu: Fiindu-că n'aî âmblatu pe
căile luî losafatu, părintele teu, şi pe căile
lu'i Aşa, regele din Iuda; Ci ai âmblatu
pe căile regiloru luî Israelu, şi » aî traşii pre
Iuda şi pre locuitorii Ierusalimului in * desfreoare, prccuinu casa luî Ahabii ' a traşii in
desfrenare pre Israelu; şi pre ' fraţii tei, casa
părintelui teu, cari erau mai buni decâtu
tine, î-aî ucişii: Eccă, cu mare lovitură va
lovi lehova pre poporulu teii, pro fiii tcî,
şi pre femeele tale, şi totă averea ta; Şi
tu vel cade in boia grea, în * boia de mănuntaîe, până-ce de boia voru cădo din tine
mănuntaîele di pe di.
Si l desceptâ lehova asupra luî lehoramu
spiritulu Filisteniloru şi alu Arabiloru, cari
locuiau lungă Etiopieni. Şi se suiră asupra
luî Iuda, şi năvăliră asupră-î, şi duseră cu
el totă averea ce se afla in casa regelui,
J 2 Şam. 7. 1»,
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precumu şi pre "fiii lui şi femeele luî, aşa
că nu-î remase nici unu fiiu, afară de loa18 hâzii, celii mai teneru din fiii seî. Şi in
urma tuturora acestoru 'Iu lovi pre elu le
hova " in menuutaîele sale cu o boia fără de
19 lecu. Şi a foştii, că atrecurându-se di cu
di, sfârşindu-se timpulu de duoî ani de dile,
cădură menuutaîele sale de boia sa, şi niuri
de boia grea; dară poporalii seu uu-î făcu
arderi, dupre cumu făcuse ° părinţiloru seî.
20 De trei-decî şi duoî de ani era elu, cându se
făcu rege, şi optîi ani domni la lerusalimii.
Şi muri fără să fie doriţii ; şi l'au îmmormeutatu in cetatea luî Davidii, dară nu in
mormentulâ regiloru.
Domnia cea rea a lui Ahazia ; Atalia perde fa
milia regescă, darii loaşii scapă.

făcură locuitorii din lerusalimii pre ° A22
hazia, fiîulii seu celii mai teueru, rege
iu loculu seu; căci pre toţî ceîli(maî mari iu
vrestă 'î ucise ceta, care venise cu Arabii,
în taberă. Aşa se făcu Abazia, fiiulu lui le2 horarnu, rege luî Iuda. c De patru-decî şi
duoî de ani era Ahazia, câudii se făcu rege,
şi unii anu domni elu iu lerusalimii. Şi nu
mele mumei luî era d Atalia, fiica luî Omri.
3 încă şi elu âmblâ pe căile casei luî Ababii,
căci muma luî 'î era sfâtuitoră la facere
4 de rele. Şi făcu rele in ochii luî lehova,
ca şi casa luî Ababu ; căci aceştia craii sfă
tuitorii luî după mortea părintelui şeii, spre
5 stricăciunea luî. Dupre sfatulu lorii umbla
elii; şi 'merse cu loramu, fiîulii luî Ahabii;
regele luî Israelu, la luptă asupra luî Hazaelii, regele Siriei, la Ramotu-Galaadu ; şi
6 Sirienii bătură pre lehoramii. -/"Şi se îutorse
înapoi, să se vindece la Ezreelii de rânele,
pre cari le căpetase la Rama, cându se lupta
cu Hazaelu, regele Siriei.
Şi Aha/ia, fiîulii luî lehoramu, regele luî
Iuda, se pogorî la Ezreelu, ca să vedă pre
loramu, fiiulu luî Ahabu; căci era bolnavu.
7 Şi y era de la Dumuedeu spre stricăciunea
luî Ahazia, că veni la loramu; căci cumu
veni, * eşi elu cu loramu asupra luî lehu, fi
iulu luî Nimşi, pre ' care lehova l'a unsu,
8 ca să sterpescă casa luî Ahabii. Şi a foştii,
cândii lehu J făcu judecată asupra casei lui
Ahabu, că *găsi pre mai marii luî Iuda şi
pre fiii fraţiloru luî Ahazia, cari servîau luî
9 Ahazia, şi-î ucise şi pre eî. După aceea
' căuta elu pre Ahazia, şi-lii prinseră, de-şi se
ascunsese in Samaria; şi-lu aduseră la lehu;
şi-'u uciseră, şi-lu îmmormentară pre elu;
m Cap. 21. 7.
n Vers. )5.
o Cap. 16. U.
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Cap.
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căci diseră: Elii este fiîulii luî losafatu,
m care a căutaţii pre lehova cu totă anima sa.
Astu-feliu casa lui Ahazia nu avu putere
spre a se ţine in regatu. "Şi vedendu A- 10
talia, muma luî Ahazia, că fiîulii eî era morţii,
se scula, şi sterpi totă semeiiţa regescă a
casei luî Iuda. Dară ° loşabeatii, feta rege- 11
lui, lua pre loaşu, fiîulii luî Ahazia, şi-lu
fura diu mediloculu fiilorii regelui, cari fu
seseră ucişi, şi-lu puseră pre elu şi pre doica
luî iu cămara paturilorii ; şi-lii ascunse loşabeatu, feta regelui lehoramu, femea lui
lehoiada, preutulu, (căci era sora luî Abazia)
de d'inaiutea Atalieî, ca să nu-lii omore;
şi a foştii ascunşii la d'înşiî, iu casa luî 12
lehova, şese ani; şi Atalia doinui presto ţeră.
se incoroneză, şi se aşetţă pe tronu.

"| N alu şeptelea anu se întări lehoiada, şi
J[luâ cu sine ţi făcu. legăinentu cu şutaşi,
anume : pre Azaria, fiîulii luî Ierohamu,
pre Işmaelu, fiîulii luî lohauainu, pre Aza
ria, fiîulii luî Obedu, pre Maaseia, fiiulu luî
Adaia, şi pre Kliş.ifatu, fiîulii luî Zicri ; Şi
merseră preste toţii loculu in Iuda, si adunară pre Leviţiî din tote cetăţile luî Iuda,
şi pre capii caselorii părinţesci din Israelu,
şi veniră Iu lerusalimu. Şi totă adunarea
încheia cu regele legămentu in casa luî Dumnedeu. Şi elii dise cătră d'îuşiî: Ecce, tiîulii regelui va domni, dupre cumu a *promisii lehova tiilorii luî Davidu. Acesta este
lucrulu, ce aveţi a face; o treime din voi,
aceia " cari veţi fi de septemâuă, atâtii preuţi
câtu şi Leviţî, să )ie uşieri ; Şi o treime să
fie iu casa regelui, şi o treime la porta lesodu, şi totu poporulu în curţile casei luî
lehova. Dară nimenea să nu vină în casa
luî lehova, decâtu preuţiî şi Leviţiî, d cari
sunt de serviciu; aceştia să vină, căci sunt
sânţi ; şi toţii cela-1-altii poporii să păzescă
cele de păzitii ale luî lehova. Şi Leviţiî
să încunjure pre rege de jurii împrejura,
fie-carele cu armele luî în mână; şi cine va
pătrunde iu casă, acela să se omore ; şi voi să
fiţi pe lungă rege, câudii intră şi câudii eşe.
Şi făcură Leviţiî şi toţii Iuda intociuaî
dupre cumu ordina lehoiada, preutulu, şi
lua fic-care omenii seî cu sine, pre-ceî cari
eraii de septemână, şi pre cei ce şî-aii făcuţii
septemâna; căci lehoiada, preutulu, nu dădu
drurnulu'ronduriloru. Şi lehoiada, preutulu,
dădu sutaşiloru lăncile şi pavazele şi scu
turile regelui Davidu, cari erau îu casa luî
Dumuedeu; Şi aşedâ toţii poporulu, pre
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fie-care cu arma sa în mâuă, de la partea
dreptă a caseî pâuâ la stâuga casei, delungulu altarului şi a caseî, jurii împrejurulu regelui. Atuacea scoseră pre fiîulu re
gelui, şi-î puseră corona, şi-î * dădură, măr
turia, şi-lu făcură rege. Şi Ichoiada şi fiiî
seî 'Iu unseră, şi diseră: Să trăescă regele.
Şi audindu Atalia strigătulu poporului,
care alerga şi lăuda pro rege, veni ea la
poporu în casa lui lehova; Şi se uita, şi
ecce! regele stătea la intrare, şi cântăreţii
cu trîinbiţele lungă rege, şi totu poporulu
ţereî era voioşii, şi suna din trîmbiţî, şi
cântăreţii cântau din instrumente de musică,
şi 9 intonau cântări de laudă. Atunci Atalia
'şi rumpse vestmintele sale, şi dise: Vendare!
vendare! Dară lelioiada, preutulu, scose pre
şutaşi, pre niaî marii ostei, şi dise cătră
d'înşiî: Scoteţi-o din şiruri, şi cine o va ur
ma, să se ucidă cu sabia. Căci preutulii
disese: Nu o ucideţî în casa lui lehova. Şi-î
făcură locu, şi câudu ajunse prin intrarea
* portei cailoru la casa regelui, acolo o uciseră.
Şi încheia lehoiada legămentu intre sine
şi totu poporulu şi rege, ca să fie poporulu
lui lehova. Şi totu poporulu merse la casa
lui Baalu, şi o derîmarâ; şi altarele sale
şi chipurile sale le sfărâmară; şi pre ' Matanu, preutulu lui Baalu, 'Iu uciseră înaintea altareloru. Şi lehoiada încredinţa diregetoriele în casa lui lehova prouţiloru şi
Leviţiloru, pre cari le i împărţise Davidii preste casa lui lehova, ca să aducă lui lehova
olocauste, dupre cumîi era scrisu în 4 legea
lui Moisi, cu bucuria şi cu cântări, dupre
ronduela lui Davidii. Şi aşedâ ' uşieri pe
la portele caseî lui lehova, pentru ca nici
unii necuraţii prin verî-ce lucru să nu intre. * Şi lua pre şutaşi, şi pre cei mai în
semnaţi, şi pre guvernatorii poporului, şi pre
toţii poporulu ţereî, şi pogorî pre rege din
casa lui lehova; şi intrară prin porta de
susu iu casa regelui, şi puseră pre rege pe
tronulu regalului. Şi se bucura toţii popo
rulu ţereî, şi cetatea era liiiisciti; dară pre
Atalia a ucis'o cu sabia.
loaşu începe a domni bine, ş» direge templulit; dară
cade in tdololatria, ucide pre profeţii, Zecaria,
ţi este pedepsită prin năvălirea Sirieniloru.

24 T\E "şepte ani era loaşu, cândii se făcu
Y J rege, şi patru-decî de ani domni elii îu
lerusalimii; şi numele mumei luî era Ţibia
2 de la Beerii-Şeba. Şi loaşu * făcu drepte în
ochii luî lehova în tote dilele luî lehoiada,
3 preutulu. Şi lua lehoiada pentru d'însulii
duoe femei, şi elii născu fii şi fete.
/ Dent. 17. 18.
g l Cron. 25. 8.
h Neam. 3. ÎS.
i Dent. 13. 9.

j l Cron. 23. 6, l ele.
30, 3t. 4*1. 1. m t Rog. 11. 19.
k Num. 28. 2.
l l Oron. 26. l,

Capulâ 24.
3 Reg. li. 21.
£ 12. l, etc.
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Şi după aceste fost'a în anima luî loaşii,
să îunouescă casa luî lehova; Şi aduna pre
preuţî şi Leviţî, şi dise câtră d'înşiî: Eşiţî
în cetăţile luî luda, şi c stringeţî bani de la
totu Israelulu, pentru diregerea caseî Dumnedeuluî vostru, din anu în anu; şi grăbiţive cu lucrul u. Dară Leviţif nu se grăbiră.
d Atuncea chiămâ regele pre lehoiada, capulu, şi dise cătră d'însulu: Pentru ce u'ai
luaţii seina de Leviţî, ca să aducă din Iuda
şi din lerusalimii darea lui e Moisi, servulu
lui lehova, şi a adunăreî luî Israelii, pentru
Acortulii mărturiei? Căci » fiii Atalieî, a pecătoseî, sfărâmaseră casa luî Dumnedeu, şi
tote A lucrurile consacrate ale casei luî le
hova le întrebuinţaseră pentru Baalî.
Şi ordina regele, 'să se facâ o ladă, şi
să se pună afară lungă porta caseî luî le
hova. Şi se prochiămâ în Iuda şi îu Ierusalirnu, să se aducă luî lehova J darea, pre
care Moisi, servulu lui Dumnedeu, o puse preste Israelii în pustiiii. Şi se bucurară toţi
mai marii şi totu poporulu, şi aduseră, şi
aruncară în ladă, până ce s'a împlutu. Şi
cându Leviţiî aduceau lada din ordinulu re
gelui, ceea ce făceau, * cândii vedeau că era ar
gintii mulţii în ea, atuncea venîa scriitorul!!
regelui şi diregetorulu archiereuluî, şi deşer
tau lada, o rădicau, şi o duceau înapoi
la loculii eî. Aşa făceau în tote dilele, şi
strinseră argintă mulţii. Şi regele şi Iehoiada 'Iii dădeau lucră toriloru zidireî casei
luî lehova; şi aceştia tocrnîau cioplitori de
petre şi teslarî, spre a înnoui casa luî le
hova, şi lucrători de feru şi de aramă, pen
tru diregerea caseî luî lehova. Şi lucrătorii
lucrau, şi diregerea se sfârşi prin mâna lorii,
şi restatorniciră casa luî Dumnedeu în starea
eî, şi o întăriră. Şi după ce o sfârşiră, aduseră argintulii rernasii înaintea regelui şi
a luî lehoiada. Şi ' elii făcu din acesta unelte
pentru casa luî lehova, unelte pentru ser
viciu şi pentru sacrificare, şi lingure, şi alte
unelte de aurii şi de argintii. Şi eî aduseră
în casa lui lehova olocaustele în tote dilele
luî lehoiada.
Şi lehoiada se făcu betrâuii şi sătulii de
dile, şi muri; de o sută treî-decî de ani era
du, câudii muri. Şi fu îmmormeutatu în cetatea luî Davidii lungă regî; căci lucrase bine
îu Israelii şi cătră Dumnedeu şi cătră casa sa.
Şi după mortea luî lehoiada veniră mai
marii luî Iuda, şi se închinară regelui; atuncea regele 'î asculta. Şi părăsiră casa
luî lehova, Dumnedeulii părintiloru lorii, şi
servîau m Astarteeloru şi idoliloru; şi veni
b
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2 CRONICA.

n mânia lut lehoca preste Iuda şi Ierusalimu
pentru acesta vină a lorii. Şi ° trămese pre
profeţi la d'inşiî, ca să-î întorcă la lebova;
şi li mărturisi; clară eî nu ascultară.
Şi f spiritulu lui Dumnedeu îmbrăca pre
Zecaria, tiiulu lui lehoiada, preutulu, care
stătu de-asupra poporului, şi dise cătră d'înşiî:
Aşa dice Dumnedeu: « Pentru ce călcaţi ordiuele lui lehova? căci nu veţi prospera.
r Fiiudu-fă voi aţi părăsiţii pre lehova, de
aceea şi elu v'a părăsiţii pre voi. Şi eî se
jurară asupra lui, şi-lu • uciseră cu petre,
dupre ordiuulu regeluî, îu curtea casei lui
lehova. Aşa regele loaşu nu-şî aminti de
buuetatea, pre care 'î o făcuse lehoiada,
părintele lui, ci ucise pre fiîulii aces'cuîa. Şi
cândii inuri acesta, disc: Vedă lehova, şiceră.
şi după trecerea anului, se sui asupră-î
o ' oste de Sirieni, şi veniră la Iuda şi la
Ierusalimu, şi sterpiră pre toţi mai marii
poporului d'intre poporu, şi totă preda lorii
o trămeseră la regele din Dainascu. Căci
" cu putinii numerii de omeni veni oştea Sirieniîoru, dară lebova " dădu in mâna lorii
o oste mare forte, pentru- că au părăsiţii pro
lebova, Durnnedeulii părinţiloru lorii. Astiifelu x făcură eî judecată asupra lui loaşu.
Şi după ce se duseră de la d'însulii,
(căci 1'uii lăsaţii pre ci ii în boia grea), se
jurară asupră-î » servii şei, pentru sângele
' fiilorii lui Icboiada, preutulu, şi-lu uciseră
pe p.-iiiihi seu, şi muri; şi-lu îmmormentară
îu cetatea lui Davidu; dară iiu l'au îmmormontaţii în mormeutulu regiloru. Şi aceîa;
cari s'uu juraţii asupră-î, erau: Zabadii,
fiîulii Şimeateî, Ammouită; şi lozabadu, fiîulii
Şimriteî, Moabită. Câtu pentru fiii lui, şi
mulţimea ° profetielorii în contra lui, şi reiutemeîarea casei lui Duinuedeu, ecce acestea
sunt scrise în istoria Cartei Regiloru. 6 Şi Amazia, fiîulii şeii, domni îu loculu şeii.
Domnia lui Amazia ; elu bate pre Edomifi, dară
inchinâ-ndu-se deiloru lorii este învinsă de regele
li'/ Israelu.

25 I \& ° doue-decî şi cinci de ani era Amazia,
\j cândii se făcu rege, şi duoe-decî şi noii e
de ani domni îu Ierusalimu; şi numele mumei
2 lui era loadanii din Ierusalimu. Şi elu făcu
drepte în ochii lui lehova, l dară nu cu â3 uima întregă. c Şi cuinii se întări rcgatulu
şeii, ucise pre servii lui, cari aii ucişii pre
4 regele, părintele seu. Dară pre fiii lorii nu
î-a ucişii: ci făcu precumu este scrisu în
lege, în cartea lui Moisi, undo ordina le
hova, dicendu: d Părinţii să nu moră pentru
11 Jude. !>. 8.
C*i>. 19. t, &
28. 13. & 29.
K. & 32. 85.
o Uap. 36. 15.

Ier. 7. K, K.

K K. -i.
p Cap. 15. 1. &
20. 14.
<l Num. II. 41.
r Cap. 15. t.
t Mut. a. 35.

Fapt. 7. 58. W.
( 2 Hog. IU. 17.
u Lov. 20. 8.
Dcut. 33. 30.
I«a. 30. 17.
v Lcv. 2(i. *5.

l Doiit. 28. 85.
l x Cap. 82. «.
|
IDO. 10. 4.
y 2 Uog. 12. 20
z Ve». 31.
a 2 Rog. 12. 18

fii, şi nici fiii să nu moră pentru părinţi,
ci fie-care să moră pentru pecatulu seu.
Şi aduna Amazia pre Iuda, şi-î puse pre
eî, dupre casele lorii părinţesci, mai mari
preste mii şi mai rnnrî preste sute, preste
toţii Iuda şi Beniamiuulu; şi-î numerâ ' de la
diioe-deci de ani şi mai susii, şi-î găsi: trei
sute de mii aleşi, cari puteau eşi la oste,
şi a purta lancea şi scutulu. Şi tocmi din
Israelu o sută de mii bărbaţi viteşî pentru
o sută talente de argintii.
Şi veni cătră elu unu ornii alu lui Duranedeii, şi dise: Rege! să nu mergă cu tine
oştea lui Israelu; câcî lehova nu este cu Israelu, cu toţi fiii lui Efraimu ; firii de vrei
să mergi, fă ce voescî, întăresce-te de luptă ;
dară să şeii că Dumnedeu te va face să cădi
înaintea neamiculuî; căci Dumnedeu are } pu
terea de a ajuta, şi de a face să cădi. Şi
Amazia dise cătră omulu lui Dumnedeu: Ce
e de făcuţii cu cele o sută de talente, pre cari
le-amu daţii cetei lui Israelu V Şi omulu lui
Dumnedeii dise: * In puterea lui lehova este
a-ţî da ţie şi mai mulţii de câtii acesta.
Atuncea deosebi Amazia ceta, care venise la d'însulii de la Efraimu, ca să mergă
la Ibculii eî. Şi se aprinse forte mânia lorii
preste Iuda, şi se înturseră înapoi în mare
mânia la loculii lorii.
Şi se întări Amazîa, si conduse poporulii şeii, şi merse în * Valea Săreî, şi bătu
din fiii lui Seirii dece mii. Şi alte dece
mii prinseră vii fiii lui Iuda, şi-î duseră pe
verfulii unei stânci, şi-î aruncară de pe verfulii stânceî, aşa că toţi se sdrobiră.
Dară ceta, pre caro o trămese Amazia
înapoi, ca să nu mergă cu d'însulii la luptă,
se reslăţi preste cetăţile lui Iuda, de la Samaria până la Betu-Horouii, şi bătu diutr'îuşiî trei mii înşî, şi făcu mare predă.
Şi cum ii se întorse Amazia de la învingerea Edomiţiloru, 'aduse pre deiî h'iloru lui
Seirii, şi-şî aşedâ dci •>' sie-şî, şi se închina
lOrii, şi li tămăiâ. Şi se aprinse mânia
lui lehova asupra lui Amazia, şi trămese
profeţii cătră d'însulu, care 'i dise: Pentru
ce cauţi pre *deiî poporului, cari 'n'aii pututii mcntui pre poporulii lorii diu mâna
ta? Şi cumii vorbi elu cătră d'îusulu. regele 'î dise: Făcutu-te-aii pre tine sfâtuitoriu alii regeluî? Lasă! Pentru ce să te
lovescă pre tine? Atuncea lăsa profetulii,
dară dise: Cunoscu, că Dumnedeu '" s'a sfă
tuită să te perdă, pentru-că ai făcuţii acesta, şi u'aî ascultaţii de sfatulii meu.
t 2 Rog. 12. 21.
—
CaptiUi 25.
a 2 Keg. 14. l,
b Voţlî 2 Rog.
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c 2 Ileg. 14. 5,
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Şi " se sfătui Amazia, regele luî Iuda, şi luî era locolia clin lerusalimu. Elii făcu
trămese cătră loaşu, fiîulu luî loahazu, fiîulu drepte în ochii luî lehova, întocmai cuinii
luî lehu, regele luî Israelii, dicendu: Vină făcuse Amazia, părintele şeii. * Elu căuta
18 să ne uităniă în faţă I Şi loaşu, regele luî pre Dumnedeu în dilele luî Zecaria, omii
Israelii, trămese cătră Amazia, regele luî c cu pricepere în visiunileluî Dumnedeu; şi
Iuda, dicendu: Spinulîi din Libanu a trămesu câtă a căutaţii pre lehova, Dumuedeu î-a
cătră cedrulu din Libanu, dicendu: Dă feta daţii fericire.
Elu eşi, şi d se lupta cu Filisteni, şi sfăta de femeă fiîuluî meii. Dară o feră din
19 Libanu trecu, şi călca spinulu. fiece, tu rama zidulii Gatului şi zidulii labneî şi zi
dicî, că aî bătuţii Edomulu, şi anima ta to dulii Aşdoduluî, şi zidi cetăţi în Aşclodii şi
înalţă, şi tu te mândrescî. Remăî maî bine intre Filisteni. Şi Dumuedeu 'la ajuta aa casă! De ce sternescî unu ren, prin care supra ' Filisteniloru şi asupra Arabiloru, cari
20 vei .cade tu şi Iuda cu tine? Dară Amazia locuiau în Guru-Baalu, şi asupra Meunilorii.
nu asculta, căci " era de la Dumnedeu, ca Şi Ammoniţiî •/'dădură luî U/ia daruri; şi
să-î dec în mâna ncamicilorii lorii, fiindă-că reuuinelo lui se re-ipândi până la intrarea
2 1 P aii căutaţii pre deiî Edomuluî. Atuncea se Egiptului; căci se întărise forte.
sui loaşu, regele luî Israelii, şi se uitară în
Şi Uzia zidi turnuri în lerusalimu deafaţă, elu şi Amazia, regele luî Iuda, la Betii- supra f portei colţului, şi deasupra portei
22 Semeşulă luî Iuda. Şi Iuda fu bătuţii îna văîeî, şi deasupra colţului zidului, şi le în
intea luî Israelii, şi fugiră, fie-carele la cor- tări. Şi zidi turnuri în pustiiţi, şi sepâ fon23 tuia seu. Şi pre Amazia, regele luî Iuda, tânî multe ; căci avea turme marî, atâtii în
pre fiîulu luî loaşii, fiîulu luî * loahazu, 'Iu vale, câtîi şi pe şesii, plugari şi vîerî pe
prinse loaşu, regele luî Israelii, în Betă- munţi şi pe câmpuri mânose; căci îubîa
Semeşu, şi-lu duse la lerusalimu; şi derîmâ lucrarea pământului.
Şi avea Uzia oste de ostaşi, cari eşîaii
din zidulii Ierusalimului de la porta luî
Efraimu până la porta coltuluî, patru sute la rcsbelu în cete, dupre numerulii nurne24 de coţi; Şi lua totu aurulu şi argintulîi, răreî lorii prin leielu, scriitorulu, şi prin
şi tote uneltele, cari s'aii aflaţii în casa luî Maaseia, căpitenia, supţii conducerea luî IlaDumnedeu la Obedu-Edomu, şi tesaurelc nania, unulu din maî marii regelui. Totu
caseî regelui, şi ostatecî, şi se întorse în numerulii capilară caselorii părintesc! ale bărbaţiloru viteşî era: duoe niiî şese sute. Şi
Samaria.
25
r Şi Amazia, fiîulu luî loaşu, regele luî supţii conducerea loru era o putere înarmată,
Iuda, trăi după mortea luî loaşii, fiîulu luî de trei sute şeptc mii şi cinci sute de ostaşi,
loahazu, regele luî Israelii, cincî-spre-dece puternici îu oştire; ca să ajute pro rege a2G ani. Şi cele-1-alto fapte ale luî Amazia, supra neamiculuî. Şi Uzia pregăti pentru
cele d'ânteîc şi cele do pe urmă, aii nu siînt totă oştea scuturi şi lâncî şi colturi şi pla
scrise în Cartea Regiloru luî Iuda şi aî luî toşe şi arcuri şi petre de praştia. Şi făcu
27 Israelii? Din timpulii acela, cându Ama/ia în lerusalimu maşine iscodite de maistru
s'a abătuţii de la lehova, se făcu o conju- i meşteşugită, cari să fio aşedate po turniirare asupra luî în lerusalimu, şi elii fugi la ' rile şi colţurile zidurilom, ca să arunce să
Lachişiî; dară trămeseră după d'însulu la geţi şi petre marî. Şi renumele luî se re28 Lachişii, şi-lu uciseră acolo. Şi l'au a cinsti spândi departe; căci minunată a fostă ajupre elu pe caî, şi l'au îmmormentatu lungă tatu, până ce s'a întărită.
Dară *după co s'a întărită, 'se înălţa âpărinţii seî în cetatea luî Iuda.
ni i n.-i luî până la stricăciunea sa; căci elu
Domnia fericiţii a lui Uzia-, sumeţia lui cea de pe pecătui contra luî lehova, Dumne^eulu şeii,
urmă, şi pedepsa luî.
şi •'merse în templulii luî lehova, ca să ardă
26 i TUNCEA toţii poporulii luî Iuda lua pre tămăiă pe altarulu tămăîereî. Şi *Azaria,
jfV « Uzia, care era de şese-spre-dece anî, preutulu, mergea pe urma luî, şi cn d'în
si-Jii făcu rege în locuia părintelui seu A- sulu optu-(^ecî de preuţî aî luî lehova, bărbaţi
2 mazia. Elu zidi Elotulii, şi-lu aduse înapoi viteşî; Şi se opuseră luî Uzia, regele, şi
la Iuda, după ce adormi regele cu părinţii s<>î. diseră cătră d'însulu : Nu-ţî l e dată, Uzia, să
3
De şese-spre-dece anî era Uzia, cându tămăîezî înaintea luî lehova, ci m preuţilorti,
se făcu rege, şi cincî-decî şi duoî de anî fiiloru luî Aaronu, cari sunt consacraţi să
domni elii în lerusalimu; şi numele mumei tămăîeze. Eşî din sanctuariu, căci pecăn 2 Ue;. 11. 8,
'J, ele.
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tuescî, şi nu ţi se va socoti spre ouore de
cătră lehova, Dumnezeu.
Atuncea se mânia Uzia, şi în mâuă-î era
tămăiătorea, spre a tămâia; şi curmi se mâ
nia prepreuţî, resări pe fruntea lui "lepra,
înaintea ochiloru preuţilorii, în casa lui lenova, înaintea altarului tămăîereî. Şi-lu pri
viră Azaria, archierculu, şi toţi preuţiî, şi
ecce, era leprosu pe fruntea luî ; şi-lu scoseră cu grăbire de acolo, şi chîaru elu ° se
sili să esă, fiindu-că lehova 'Iu lovise. *Şi
Uzia, regele, a foştii leprosu până în diiia
morţeî sale, şi locuia într'o » casă deosebită,
fiindu-că era leprosu ; căci a foştii depărtaţii
de casa luî lehova; şi lotamii, h'îulii seu, era
preste casa regelui, şi judeca poporulu ţereî.
Şi cele-1-alte fapte ale luî Uzia, cele
d'ânteîe şi cele de pe urmă, le-a scrisa. r Isaia, fiîulu luî Amozu, profetulu. • Şi adormi
Uzia cu părinţii seî, şi-lu îmmormentară
lungă părinţii seî pe câmpulii mormintcloru
regiloru; căci ţlis'au; A fostu leprosu. Şi
lotamu, fiiulu seu, domni în loculii seu.
Domnia fericită a lui lotamu; biruinţa sa asu
pra Ammonifiloră.

27
2

3
4
5

6
7
8
9

l "duoe-decî şi cinci de anî era lotamu,
cândii se făcu rege, şi şcse-spre-dece
anî domni elu în Ierusalimu ; şi numele mumei luî era Ieruşa, fiica luî Zadoku. Şi fdcu
drepte în ochii luî lehova, tocmai cumii făcu
Uzia, părintele seu; numai că nu merse în
templulii luî lehova; dară *poporulii toţii
mai mulţii se strica. Elii zidi porta de
susîi a casei luî lehova; şi la ziduki Ofelu
(turnă) zidi elîi multe.
Şi zidi cetăţi în muntele luî luda; şi în
păduri zidi palate şi turnuri. Şi se luptă
cu regele fiiloru luî Ammouu, şi-lu învinse;
şi fiiî luî Ammouu 'î dădură în acelaşi anu
o sută talente de argintii, şi dece miî core
de grâu, şi «,lece inii core de ordii. Acesta
'î dădură fiiî luî Aminonu şi îu alu duoilea şi în alu treilea anu. Aşa se făcu
lotamu tare, fiindii-că 'şî îndrepta căile luî
înaintea luî lehova, Dumnedeulu seu.
Şi cele-1-alte fapte ale lui lotamu, şi tote
resbelele sale, şi căile sale, ecce! acestea
siint scrise în Cartea Regiloru luî Israelu
şi aî lui Iuda. De duoe-decî şi ciricî de ani
era elu, cândii se făcu rege, şi şese-spre^ece ani domni elu în Ierusalimu. * Şi adormi
lotamu cu părinţii seî, şi-lu îînmormentară
în cetatea luî Davidâ. Şi Ahazii, fiîulu şeii,
domni în loculu seu.
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Domnia lui Ahasu; răutatea sa; pedepsirea sa
prin Sirieni, Israeliţî, Edomifi ţi Filisteni.

DE " duoe-decî de anî era Ahazu, cândii se 28
făcu rege, şi şese-spre-dece anî domni
elu în Ierusalimu; şi nu fdcu drepte în ocliiî luî lehova, ca Davidiî, părintele seu ;
Ci âtnblâ pe căile regiloru luî Israelu, şi făcu 2
* chipuri versate "Baaliloru: Şi tăniăiâ îu 3
d valea fiîuluî luî Hinnomu, şi trecu pre 'fiiî seî
prin focii, dupre urîcîunile poporeloru, pre ca
ri le alungase lehova de d'inaintea fiiloru luî
Israelu. Şi sacrifica şi tămăîâ pe înălţimi şi 4
pe colini şi suptu toţii arborele verde.
Şi/ lehova, Dumnedeulu seu, 'Iii dădu în 5
mâna regelui Siriei; şi ei 'Iu "loviră, şi lu
ară de la d'însulii mulţi prinşi, şi-î duseră la
Daniascu. Ba şi în mâna regelui luî Israelu
fu daţii ; şi acesta 'Iii lovi cu lovire mare. Căcî 6
''I'ekahu, fiîulu lui Remalia, ucise în Iuda o
sută şi duoe-decî de miî într'o di, toţi bărbaţi
viteşî; fiindu-că părăsiseră pre iehova, Dumne^eulu părinţiloru lorii. Şi Zicri, unii vi- 7
tesu din Efraimii, omorî pre Maaseia, fiîulu
regelui, pre Azrikamu, mai marele casei, şi
pre Elk?.na, alu duoilea după rege. Şi fiiî 8
luî Israelu luară prinşi de la 'fraţii lorii diioe
sute de miî femei, fii şi fete; şi luară mare pre
dă de la d'înşiî, şi aduseră preda LVSamaria.
Dară era acolo unii profeţii alu luî Ie- 9
hova, alii cărui nume era Odedu; elu eşi
înaintea osteî, care venîa la Samaria, şi
dise cătră d'însa: Ecce I •>' fiindu-că lehova,
Dumnedeulu părinţiloru voştri, s'a mâniatu
pre Iuda, de aceea datu-i-a în manele vostre, şi voi aţi ucişii între d'înşiî cu o furia,
ce * până la ceriu a ajunsu. Şi acurnii ore 10
socotiţi voi, a vi supune pre fiiî luî Iuda şi
aî Ierusalimului l servi şi serve ? Au nu sunt
şi intre voi pecate asupra luî lehova, Dumne^e ulii vostru? Şi acuinii ascultaţi-me, şi tră- 11
meteţî înapoi pre prinşiî, pre cari î-aţî priusii
de la fraţii voştri; "căci mânia luî lehova
s'a aprinsă asupră-vî. Atuncea se sculară 12
câţl-va bărbaţi d'intre capii fiiloru luî Efraimu: Azaria, fiîulu lui lohananu; Berechia,
(iîulu luî Meşillemotu; Hezekia, fiiulu lui
Şallumu, şi Amasa, iîîulii luî Hadlaî, asupra
celoru ce se întnrnaîi din luptă; Şi iviseră 13
cătră d'inşiî: Voi s? nu aduceţi aicea pre
prinşi; destulă de vinovaţi sîiiitemu lui le
hova, şi voi mai căutaţi a adăugi încă la
păcatele nostre şi la vina nostră ! căci mare
este vina nostră, şi mânia mare este asu
pra luî Israelu. Deci lăsară ostaşii pre ceî 14
prinşi şi preda înaintea celorii mai mari şi
f Jiulc. t. 11.
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15 n totă adunarea. Şi se sculară bărbaţii, de anî domni în Ierusalimu; şi numele mumei
n cari fură numiţi cu nume, şi luară pre cei luî era Abia, fiţca luî 6Zecaria. Şi făcu 2
prinşi, şi pre toţi, cari d'intr'înşiî erau goli, drepte în ochii luî lehova, întocmai cumii
'î îmbrăcară din predă, şi li dădură de îm a făcuţii Davidu, părintele şeii.
brăcata, de încălţaţii, ° de mâncaţii şi de beIn anulu ânteiii alu domniei sale, în luna 3
utu; şi-î unseră, şi duseră pre toţi, cari e- ânteîa, ' deschise uşele casei luî lehova, şi
raîi slabi, pe asini, şi-î aduseră la Ierichouu, le direse. Şi ordina să vină preuţiî şi Le- 4
''cetatea p'rlraieriloru, la fraţii lorii ; şi apoi viţii, şi-î aduna pe loculu deschişii spre re8^ îiitorseră in Samaria.
săritii; Şi dise cătră dînşiî- Ascultaţi-me, 5
16
'Inacelnşu timpii trămese regele Ahazu voi Leviţilorii! ^Sâuţiţi-ve acumu, şi sânţiţî
17 la regii Asirieî, ca să-î ajute. Că eră-şî casa luî lehova, Dumnedeulu părinţiloru vo
veniseră Edomiţiî, şi bătură pre Iuda, şi ştri, şi scoteţî din sanctuariu necurăţenia.
18 duseră CM sine prinşi. r Şi Filistenii se re- Căcî părinţii noştri aii pecătuitu, şi au fă- 6
slăţiră preste cetăţile diu şesu şi de la medă- cutu rele în ochii luî lehova, Dumnedeulu
di a luî Iuda, şi cuprinseră Betu-Semeşulu, ! nostru, şi l'aii părăsiţii, şi '• faţa lorii o-au
Aialonulu, Gliederotulu, şi Şocoulu cu ce întorsu de la locaşulu luî lehova, şi î-au în
tăţile sale, şi Tirana cu cetăţile sale, şi torşii spatele, ^Ea, eî au închişii şi uşele 7
Ghimzoulu cu cetăţile sale; şi locuiră acolo. porticului, şi aii stinsii candelele, şi n'aii
19 Căci lehova umili pre Iuda, pentru Ahazu, tămăîatu tămuîă, nici n'aii adusii olocauste
regele luî * Israelii; căci elu a 'traşii pre Iuda Dumnedeuluî luî Israelii în sanctuariu. Pen- 8
în desfrenare, şi a pecătuitu forte asupra tru aceea » veni mânia luî lehova preste Iuda
20 luî lehova. Şi veni " Tigktu-l'ilnesem, re şi lerusiilimii, şi elu î-a făcuţii de groză şi
gele Asiriei, la d'insulu, şi-lii strîmtori, în de spaimă şi de '' bătaia de jocîi, precum u
21 locu de a-lu ajuta. Căcî Ahazu lua o parte vedeţi cu ochii voştri. Ecce, pentru aceea 9
a tesaureloru casei luî lehova şi ale casei au cădutu 'părinţii noştri de sabia, şi fiii
regelui şi ale mai marilorii, şi o dădu re noştri şi fetele nostre şi femecle nostre sunt
în captivitate. Acumu exte în anima niea, 10
gelui Asirieî; dară elii nu-lu ajuta.
22
Şi în timpulii acela, cându 'Iu strîmtorîa, să încheiu •'legămentu cu lehova, Durnuepăcătui elu şi mai mulţii asupra luî lehova: deulii luî Israelii, ca să se îutorcă de la noi
23 acesta rege Ahazu! Căcî "sacrifica deiloru aprinderea mâniei sale. Nu întărdiaţi deci, 1 1
din Damascu, cari 'Iu bătuseră, şi dise: In- fiii mei! căci pre voi *v'a alesu lehova, să
tr'adeverii! deiî regiloru Siriei 'î ajută pre staţi înaintea luî, să-î serviţi, să fiţi servii
ei ; li voiu sacrifica, şi * eî me voru ajuta. seî, şi să-î tămăîaţî.
Atuncea se sculară Leviţiî : Mahatu, fiîulii 12
Dară fost'a acesta spre căderea luî şi a
24 toţii Israelulu. Şi lua Ahazu uneltele ca luî Amasaî, şi loelu, fiîulii luî Azaria, d'insei luî Dumnedeu la unu locii, şi sfărâma tre fiii Kehatiţilorii; şi d'intre fiii Merariţiuneltele casei luî Dumnedeu, ''şi închise uşele lorii: Kişii, h'îulii lui Abdi, şi Azaria, fiîulii
casei luî lehova, şi-şî făcu altare îu fie-care luî lehalelelii; şi d'intre (îherşoniţî: loahii,
25 colţii în Ierusalimu. Şi în tote cetăţile fiîulu luî Zimma, şi Edenu, fiîulu luî loahii;
luî Iuda făcu înălţimi, ca să tămăie/e al- Şi d'iutre fiii luî Elizafanu: Şimri şi leielu; 13
torii deî; şi întărîtâ mânia lui lehova, Dum- şi d'intre fiii luî Asafii: Zecaria şi Mattania;
Şi d'intre fiii luî Ilemanu: lehielii şi Şiraeî; 14
nedeulii părinţilorii seî.
26
* Şi cele-1-alte fapte ale luî, şi tote. căile şi d'intre fiii luî ledutunu: Şemaia şi Uzisale, cele d'ânteîe şi cele de pe urmă, ecce, elii: Şi adunară pre fraţii lorii, şi ' se sân- 15
acestea simt scrise în Cartea Rcgilorii luî ţiră, şi merseră, dupre ordinulu regelui, in lu27 Iuda şi uî lui Israelii. Şi adormi Ahazu crulii luî lehova, '" ca să curăţă casi luî le
cu părinţii seî, şi-lu îmmmormentară în ce hova. Şi intrară preuţiî în lâ-întrulu casei 16
tate, adecă în Ierusalimu; dară nu l'aă a- luî lehova, să o curăţă, şi scoseră tote nednsu în mormintele regiloru luî Israelii. Şi curăţeniele, pre cari le-au găsitu în templulu luî lehova, în curtea casei luî lehova;
Hezekia, fiîulii seu, domni în loculu şeii.
Hfzelcia urmeză părintelui şeii; restatornicesce şi Leviţiî le adunară, spre a le scote afară
cultitlii lui Dumnezeu, şi aduce sacrificii mân la pereulii Kedronu. Şi eî începură a sânţi 17
de cuplare.
în (fiua ânteia a luneî ânteie; şi în a opta
29 l TEZEKIA. " se făcu rege, cândii era de duoe- di a luneî veniră la porticulu luî lehova, şi
XI deci şi cinci de auî, şi diioe-deeî şi noiie sânţiră casa luî lehova în optii dile; şi în
w Vom. 12.
o 2 R«if. fi. 22Prov.25.8l,«Loc. 6. 27.
Rom. li. 20.
p Dtnt. 31. 3.

Jude. 1. 1B.
c? 2 R"g. 1«. 7.
r Ezcc. 16. 27,
57.
« Cap. 21. *.
t Esocl. 31. 25.

u 2 Repr. 1:'.. 29.
& Ifi. 7, 8, 9.
t
n Voţli cap. a.j.
14.
z Ier. 44. 17, 18.
y \eifi cap. 2'J. a

3, 7.
t Cap. 26. r,,
H R,((?. 16. 19, c Veţti, Cap. 28.
so.
24.
Vers. 7.
Capulu «.
d l Cron. 15. la.
2 Rcg. 18. 1.,
Cap. 35. 6.

< lor. 1. 27.
Kicc. S. Ifi.
/ Cap. 28. 24.
g Cap. 21. 18.
h l Iteg. 9. 8.
Ier. 18. IC. &

19. 8.
& K5. i), 13. &
29. 18.
,- Cap. ». 5, C,

j <'.lp. l S. l î.
k Num. 3. 6. &
8. 14. & 18. 2,6.
l Vern. 5.
i Cron. l 23. 28.

2 CRONICA.

384

diiia a şcse-spre-decea a lunci ânteie craii
gata.
18
Şi rcerseră în lă-întrulii la regele Heze
kia, şi diseră: Amu curăţiţii totă casa luî
lehova, şi altarulu de olocauste, şi tote unel
tele sale, şi mesa pânilorii de punere-înainte,
19 şi tote uneltele sale. Şi tote acele unelte,
pre cari le " depărtase regele Ahazii, în timpulii domniei sale în nelegiuirile sale, le-amu
gătiţii şi sânţitii; şi ecce, sunt înaintea al
tarului luî lehova.
20
Şi Hezekia, regele, se scula deinâneţă,
şi aduna pre maî marii cetăţeî, şi se sui în
21 casa luî lehova. Şi aduseră şepte boî, şepte
berbeci, şepte mneî şi şepte ţapi pentru ° sacrincîulii de pecatu, pentru regatu. şi pen
tru sanctuariii şi pentru Iuda. Şi elu or
dina fiilorii luî Aaronu, preuţiloru, ca să-Z
22 sacrifice pre el pe altarulu luî lehova. Şi
eî junghiară boii, şi preuţiî luară sângele,
&\-lw p stropiră preste altariu ; şi junghiară
berbecii, şi stropiră sângele preste altariu;
şi junghiară mueiî, şi stropiră sângele preste
23 altariu. Şi duseră QÎapiî sacrificiului pentru
pecatu înaintea regelui şi a adunăreî, şi a24 cestia puseră 7 manele loru pe d'înşiî: Şi-î
junghiară preuţiî, şi curăţiră altarulu cu sân
gele lorii, rca să facă espiare pentru totu Israelulu; căcî pentru totîi Israelulu ordinase
regele acestii olocaustu şi sacrificîulu pen25 tru pecatu. * Şi puse pre Leviţî în casa luî
lehova cu cimbale, harpe şi citare, 'dupre
ronduela luî Davidii şi a luî " Gadii, vedetorulu regelui, şi a luî Natanu, profetulii; "căcî
aatu-feliii era ordinată de la lehova prin pro26 feţii seî. Şi Leviţiî statură cu înstrumen27 tele luî * Davidii, şi preuţiî cu " trîmbiţele. Şi
Hezekia ordina să se aducă olocaustulu pe
altariu; şi în acelaşi timpii, cândii se în
cepu olocaustulu, * începu şi cântarea luî le
hova cu trîmbiţele şi instrumentele luî Da28 vidii, regele luî Israelu. Şi totă adunarea
se închina, şi cântăreţii cântară, şi trîmbiţaşiî sunară; aceste tote ţinură până ce se
29 sfârşi olocaustulu. Şi sfârşindu-se olocaus
tulu, se prosternură "regele şi toţi, câţi se
30 aflaii cu elu, şi se închinară. Şi regele He
zekia şi maî marii diseră Leviţiloru, să la
ude pre lehova cu cuvintele luî Davidii şi
ale luî Asafu, v6detorulu; şi-Zzî lăudară cu
bucuria, se prosternură, şi se închinară.
31
Şi Hezekia cuventâ, şidise: Acuma v'aţî
sânţitii luî lehova; apropiaţi-ve, şi aduceţi
sacrificii şi laude în casa luî lehova ! Şi adunarca aduse sacrificii şi b laude; şi fie-care,
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p Lev. 8. 14, 15,
r.l, W.
Kbr. lt. 11.
y !,•>•, , M ,, 21.

r Lov. 14. m.
i \ Croa. 16. 4.

& 25. e.
( 1 Oon. 23. 5.
& K. l.

pre care l'a îndemnaţii anima, aduse oloca
ustu. Şi nurnerulu olocaustelorii, pre cari le
aduse adunarea, era : şepte-decî de boî, o sută
de berbeci, duoe sute de mneî; olocaustu luî
lehova erau tote aceste. Şi lucrurile consaerate erau : şese sute de boî şi trei mii de oî.
Dară preuţî eraii puţini forte, şi nu putură
despoîa tote olocaustele; deci 'î ajutară 'fra
ţii lorii, Leviţiî, până ce s'a sfârşiţii lucrulu,
şi până ce s'au sânţitii preuţiî; dcăcî Leviţiî
maî din totă anima decâtii preuţiî se sânţiră. Erau multe forte şi olocauste, cu "grăsimile sacrificieloru de bucuria, şi cu f libaţiunile olocaustelorii. Astu-feliu se întocmi
servicîulii casei luî lehova- Şi se bucurară
Hezekia şi toţii poporulii, că Dumnedeii
pregăti pre poporîi; căcî pe neasceptate se
făcu lucrulu acesta.

32
33
34

35
36

Hezekia face să se serbeze pasct mari pentru toţii
Israelulu şi Iuda, şi să se nimicescă toţi idolii
şi înălţimile.

SI trămese Hezekia cătră toţii Israelulu 30
şi Iuda, şi scrise epistole şi cătră Efraimu şi Mânase, ca să vină la casa luî
lehova în Ierusalimu, să facă pasca luî le
hova, Dumnedeulu luî Israelu. Şi se sfătui 2
regele cu maî marii seî şi cu totă aduna
rea în Ierusalimu, să facă pasca în a duoa
"lună. Că nu o puteau face *în acelti timpii: 3
ccă nu se sânţiseră îndcstuî preuţî, şi po
porulii nu se adunase încă la Ierusalimu.
Şi lucrulu era drepţii în ochii regelui şi în o- 4
chiî a totă adunarea. Aşa se hotârîră să facă 5
prochiămare în toţii Israelulu, de la BeeriiŞeba până la Danii, ca să vină, să facă luî
lehova, Dumnedeulu luî Israelu, pasca la Ie
rusalimu: căcî nu o făcuseră de demultii
dupre cumii era orJinatu.
Şi raerseră alergătorii cu scrisorile rege- 6
luî şi ale maî măritorii seî în totu Israelulu
şi Iuda, şi diceaii dupre ordinulii regelui:
Voî fiii lui Israelu, d îutorceţi-ve cătră lehova,
Dumnedeulu luî Abraamu, alii luî Isaacu,
şi alii luî Israelu, ca şi elii să se întorcă
la rămăşiţa, ce a maî remasii din voi de
mâna * regilorii Asirieî. Şi nu fiţi * ca părinţii 7
voştri, şi ca fraţii voştri, cari aii păcătuiţii
asupra luî lehova, Dumnedeulu p.irinţiloru
lorii, care de aceea « î-a daţii pustiereî, precumii vedeţi. Deci nu fiţi ''tari la cerbice 8
ca părinţii voştri; dedaţi-ve luî lehova, şi
veniţi la sauctuarulu seu, pre care l'a con
sacrată în eternii, şi serviţi luî lehova, Duranedeulu vostru, •' ca să se întorcă de la voî
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CAP. 30, 31.
9 aprinderea mâniei sale. Căci cândîi ve veţi
întorcc la lehova, atuncea şi fraţii voştri şi
fiii voştri voră afla •'compătimire înaintea acftlora, cari 'î ţinu prinşi, şi se voru întorce
în ţira acesta; căci * miloşii şi îndurătorii este
lehova, Dumnedeulu vostru, şi nu-şî va înturna faţa sa de la voî, dacă ' ve veţi întorce la elfi.
10
Şi trecură alegătorii din cetate în cetate
prin pămentulu luî Efraimu şi alu luî Mâ
nase, şi până la Zabulonu ; dară eî mrîseră
1 1 de d'înşiî, şi-şî bătură jocii de d'înşiî. Eru
" unii din bărbaţii din Asserii şi din Mânase
şi din Zabulonu se umiliră, şi veniră la le12 rusalimu. Şi presto Iuda a foştii "mâna luî
Dumnedeu, şi li dădu o animă, ca să împlinescă ordinulii regelui şi alu maî mariloru f în lucrulu luî lehova.
13
Aşa se aduna poporu mulţii la lerusa
limu, ca să serbeze serbătorea azimelorii în
14 a duoa lună, o adunare mare forte. Şi se
sculară, şi depărtară * altarele, cari erau în
lerusalimu, şi tote altarele de tămâiere le
depărtară, şi le aruncară în pereulu Kedronii :
15 Şi junghiară pasca în a patru-spre-decea a
luneî a duoa; şi preuţiî si Leviţiî pse ruşi
nară, şi se sânţiră, şi aduseră olocauste în
16 casa luî lehova. Şi se aşedară în loculii
lorii, dupre datina lorii, dupre legea luî Moisi,
omulu luî Dumnedeu. Preuţiî stropiră sân
gele, ce-lu primiră din mâna Leviţiloru.
17
Căci mulţi erau în adunare, cari nu se
sânţiseră; 'pentru aceea Leviţiî luară asupră-şî junghiarea pasceî pentru toţî, cari nu
18 erau curaţi, spre a-î sânţi luî lehova. Căcî
mulţi din poporu, ' mulţi din Efraiinu, din
Mânase, diu Isacarii şi din^ Zabulonu nu se
curăţiseră; " căci mâncară pasca altu-feliii,
decâtu precumu era scrisii; dară Hezekia
se ruga pentru d'înşiî, dicendii : lehova celu
19 bunii să erte fie-căruîa, Care "şî-a îndreptatu anima, spre a căuta pre Dumnedeu le
hova, Dumnedeulu părinţiloru seî, de-şi nu
20 se curaţi dupre curăţirea sanctuarului. Şi
lehova asculta pre Hezekia, şi vindeca pre
poporu.
21
Şi aşa serbară fiii luî Israelu, cari se aflau în lerusalimu, * serbătorea azimeloru şep
te dile cu bucuria mare ; şi Leviţiî şi preuţiî
lăudau pre lehova din ^i în ţii, cântându
22 luî lehova cu instrumente puternice. Şi He
zekia vorbi la anima tuturora Leviţiloru,
"cari aveaii pricepere bună în lucrurile luî
lehova; şi eî mâucară în timpulii serbăreî
aceloru şepte dile, aducendu sacrificii de bu
j
k
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n
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curia, si ' mărturisiră luî lehova, Dumnedeulu
părinţiloru loru.
Şi totă adunarea se sfătui a mal serba
"alte şepte dile: şi serbară încă şepte dile cu
bucuria. Căcî Hezekia, regele luî Iuda, 4dădu
adunăreî o mie de boî şi şepte mii de oî;
şi maî marii dădură aduuăreî o mie de boî şi
dece mii de oî; şi "se sânţiră preuţî mulţî forte.
Şi se bucura totă adunarea luî Iuda, şi preuţiî, şi Leviţiî, şi totă adunarea acelora, d cari
veniseră din Israelu, şi străinii, cari veni
seră din pămentulu luî Israelu, şi aceia cari
locuiră în Iiula. Şi era bucuria mare în
lerusalimu, asemenea căreia nu fusese în le
rusalimu din filele luî Solomonu, fii'ulu luî
Davidu, regele lui Israelu. Atuncea se seuIară preuţiî şi Leviţiî, şi "bine-cuventară pre
poporu; şi vocea loru fu audită, şi rugă
ciunea loru veni până la locuinţa sa cea
sântă, la ceriu.
SI sfârşindu-se tote acestea, eşi toţii îsraelulu, câţi se aflaseră în cetăţile luî lu
da, şi ° sfărâmară stâlpiî, şi tăîarn Astarteele,
şi surpară înălţimile şi altarele din toţii Iuda
şi Beniaminulu, din Efraimu şi Mânase, până
ce le nimiciră cu toţii. Atuncea se 'ntorseră
toţî fiii luî Israelu, fie-carele la stepânirea
sa, în cetăţile lorii.

23
24

25

26
27

31

Hezekia restatornicesce serincîwKf in templu.

Si aşedâ Hezekia 6 rondurile preuţiloru 2
şi aie Leviţiloru, dupre rondurile loru, pre
tie-carele dupre servicîulu şeii, dupre celu
alu preuţiloru, şi alu Leviţiloru c pentru
olocauste şi sacriticiele de bucuria, spre ser
vire şi spre mărire şi spre lauda, pe la
portele tabereloru luî lehova. Şi hotărî par- 3
tea regelui' din averea sa pentru olocaustele,
adecă pentru olocaustele de demâneţă şi de
seră, şi pentru olocauste ale sabbateloru şi
ale luueloru noiie şi ale serbătoriloru, dupre
cumii este scrisuîii d legea luî lehova.
Şi ordina poporului, carele locuia în Ie- 4
rusalimu, să dee preuţiloru şi Leviţiloru
• partea loru, pentru ca să se întărescă în f le
gea luî lehova. Şi eşindu ordinulu, adu- 5
seră fin luî Israelu în mulţime «prinosele grâ
ului, ale mustului, şi ale oleîuluî şi ale
mîereî, şi ale tuturorti venituriloru câmpu
lui ; şi aduseră decimea de la tote în mul
ţime. Şi fiii luî Israelu şi aî luî Iuda, cari 6
locuiau în cetăţile luî Iuda, aduseră şi eî de
cimea din boî şi oî, şi '' decimea din lucrurile
sânte, cari erau consacrate luî lehova, Dum
nedeulu loru, şi puseră grămădi lungă grăli
c
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e
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7 mădî. In luna a treia începură a pune
8 grămădele, şi în a şeptea luna Le sfârşiră. Şi
venindu Hezekia şi mai marii, şi vedendu
grămădele, eî bine-cuvântară pre lehova şi
9 pre poporulu seu Israelti. Atuncea Hezekia
întreba pre preuţî şi pre Levîţî în privirea
10 grămădelorii. Şi-î respnnse Azaria, archiereulu, din casa lui Zadoku, şi dise : ' De cându
s'a începutu a se aduce darulu rădicaţii în
casa lui lehova, noî amu mâncaţii, ne-amii
îndestulaţii, şi a rămaşii şi mulţime; căci le
hova a bine-cuvântatu pre poporulu şeii ; şi
ce a mai rămaşii este grămada acesta.
11
Şi ordina Hezekia, ca să gătescă cămări
12 în casa luî lehova; şi le gătiră. Şi aduseră
darulu rădicaţii şi decimea şi lucrurile con
sacrate cu credinţă; şi -"mai mare asupra acestora era Cononia, Levitulu, şi Şimeî, fra13 tele şeii, era alu diioilea. Şi lehielu, Azazia, Nohatu, Asaelii, lerimotu, lozabadii, Elielii, Ismachia, Mahatîi, şi Benaia, erau vighiătorî supţii Cononia şi Ijimeî, fratele seu,
dupre ordinulu luî Hezekia, regele, şi alu
luî Azaria, mai marele casei luî Dumnedeu.
14 Şi Kore, fiîulu luî Imna, Levitulu, uşiorulii
de cătră resăritu, era preste darurile de
bună-voîă ale luî Dumnedeu, a împărţi da
rulu rădicată alu luî lehova şi lucrurile cele
15 pre sânte. Şi supţii d'însulii erau Edenu,
Miniaminu, leşua, Şemaia, Araaria, şi Şecania, în * cetăţile preuţiloru, cu îndatorire
statornică, să le împartă fraţiloru lorii du
pre .ronduri, celuî mare precumu şi celui
16 micii Pe lungă acestora, împărţlră celoru
d'intre d'înşiî, cari erau înscrişi in cartea
nasceriloru de parte bărbătescă, de trei ani
şi mai susu, a tuturora acelora cari intrau
în casa luî lehova, cele de trebuinţa, pentru
fie-care di dupre servicîulii lorii în cele de
17 păzitii ale lorii dupre rondurile lorii; Şi a
preuţiloru cei înscrişi dupre casele lorii pa
ri uţescî, şi a Leviţiloru ' de la duoe-decî de
ani şi maî susu, în cele de păzitii ale lorii,
18 dupre rondurile lorii; Şi a tuturoru pruncilorii lorii, a femeelorii loru şi fiiloru lorii,
şi fetelorii lorii, 'cei înscrişi din totă adu
narea; căci cu îndatorire statornică fură
1 9 sânţiţî pentru harurile cele sânte. Şi pen
tru fiii luî Aaronu, preuţiî, în "• câmpiele împrejurimiloru cetăţilorii lorii, erau, în fie-care
cetate bărbaţii, cari n anume erau numiţi, spre
a impărţi partea tuturora celoru de partea
bărbătescă d'intre preuţî, şi la totî înscrişii
d'intre Leviţî.
20
Şi aşa făcu Hezekia în toţii Iuda ; şi ° făcu
ce era bunii, drepţii şi adevăraţii înaintea
i
j
k
i

Mal. 3. in.
ti.
Neem. 13. 13. m Ler. 25. 34.
Ion. 21. 9.
Nnm. 3S. ».
l iron.23.Xl, n V«rn. 12, 13,

U, ÎS.
o 2 Reg. 20. 3.

flaputu Si.
a 2Keg IS.13,ctc.
I«a. 3(i. l, eti-.
i l»a. 22. 9, 10.

luî lehova, Dumnedeulii seâ. Şi în toţii 21
lucrulu, pr« care l'a începutu în servicîulii
casei luî Dumnedeu, alu legeî, şi alu ordi
nului, spre a căuta pre Dumnedeulu seu, lu
cra cu totă anima sa, şi prospera.
Năvălirea lui Senacheribu şi împresurarea Tertutalimulul; nimicirea armatei sale.

DUPĂ ° aceste lucruri şi acesta statornici- 32
re, veni Senacheribu, regele Asiriel,
intra în Iuda, şi tabăra asupra cetăţilorii
întărite, si se hotărî a-şî le lua.
Şi vă<|ându Hezekia, că veni Senache- 2
ribu, şi că ţintîa să se lupte asupra Ieru
salimului, Se sfătui cu mai marii seî şi cu 3
viteşiî seî, ca să astupe apeb isvoreloru,
cele din afară de cetate; şi ei 'Iu ajutară.
Şi s'a strînsu poporii mulţii, şi astupa tote 4
isvorele şi pereulu, care curge prin medîloculii ţerei, dicendu: Pentru ce să vină
regii Asirieî, şi să găsescă apă multă? Şi 5
6 elii se întări, ' şi zidi toţii zidîulu, care era
stricaţii, şi înălţa turnurile, şi zidi pre din
afară unii altu zidiii, şi întări d Millo în ce
tatea luî Davidu, şi făcu arme şi scuturi
mulţime; Şi puse maî mari de resbelu 6
preste poporii, şi-î aduna la sine în loculu
deschişii la porta cetăţeî, şi li vorbi la ânimă, dicendu: ' Fiţi tari, şi îmbărbătaţi-vă ; 7
f nu vă temeţi, şi nu vă înspăimântaţi înaintea
regelui Asirieî, nici de totă mulţimea ce
este cud'însulu; căci » cu noî sunt rnaî mulţi
decâtii cu d'însulii. Cu d'însulii este unu 3
* braţiii de carne, dară ' cu noî este lehova,
Dumnedeulu nostru, ca să ne ajute, şi să
porte resbelele nostre. Şi poporulu se rădămâ pe cuvintele lui Hezekia, regele luî Iuda.
' După acesta trămese Senacheribu, re- 9
gele Asirieî, pre servii seî la Ierusalimii,
(elii însu-şî împresura Lachişulu, şi totă pu
terea luî cu d'însulii), cătră Hezekia, regele
luî Iuda, şi cătră totu Iuda care era în Ie
rusalimii, dicendu: *Aşa dice Senacheribu, io
regele Asirieî: In ce vă încredeţî voi, de
staţi împresuraţi în Ierusalimii? Au nu vă 1 1
amâgesce Hezekia, ca să vă dee morţeî prin
fomete şi sete, cândii dice: 'lehova, Dumne
deulu nostru, ne vamentui din mâna rege
lui Asirieî? n Aii nu ncela-şî Hezekia depărta 12
înălţimile sale şi altarele sale, şi a ordinatu
luî Iuda şi Ierusalimului, dicândii : Numaî
înaintea unui altariu să vă închinaţi, şi numai
pe d'însulii sătămăîaţî? Nu scieţî ce amii 13
făcuţii eu şi părinţii mei tuturoru poporeloru ţereloru ? " Putut'aii mântui deiî poporelorii ţereloru acelora pamentulti loru din
f. Cap. 25. 23.
A 2 Şam. 5. U.
l Uog. 9. 24.
< D.-nt 31. K,

f Cap. 20. 15.
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CAP. 32, 33.
14 mâna mea? Care d'intre toţi deiî acelor»
popore, pre carii părinţii meî le perdură,
a pututii mântui pre poporalii şeii din mâna
mea, aşa ca şi Dumnedeulu vostru să ve potă
1 5 inentui din mâna mea ? Şi acumii, " să nu ve
încele Hezekia, şi să nu ve amăgescă în chipulu acesta! să nu ve încredeţî în elfi! Căci
nici unii deii alu vre-unuî poporu şeii regatii
n'a pututu mentui pre poporalii şeii din mâna
mea şi din mâna părinţiloru meî; şi cu atâtii mai puţină Dumnedeulii vostru ve va
l fi pute mentui din mâna mea! Şi alteia maî
vorbiră servii şei asupra lui lehova Dumnedeu, şi asupra lui Hezekia, servulu seu.
17
" Şi elu scrise o epistolă, blăstemândii pre
lehova, Dumnedeulii luî Israelii, şi vorbindu
în contra luî, dicendu : « Precumu nici deiî
poporeloru celoru-l-alte ţerî nu mentuiră
pre poporalii lorii din mâna mea, aşa nici
Dumuedeulii luî Hezekia nu va mentui pre po1 8 porulii seu din mâna mea. r Şi strigară cu
voce tare în limba Iudaică cătră poporală
din Ierusalimu, • care era pre zidiu, spre
»-î spăîmenta, şi a-î turbura, ca să potă
1 9 lua cetatea ; ' Şi vorbiră asupra Dumnedeuluî Ierusalimului, ca asupra deiloru popo
reloru pămentuluî, cari .wnt, ' făptura mâneloru omenescî.
20
" Şi asupra acestora se rugară Hezekia,
regele, şi * Isaia, tiîulii luî Amozu, profetulu,
2 1 şi strigară cătră ceriii. x Şi trămese lehova
pre uuu ângerii, care nimici pre toţî băr
baţii viteşî şi pre căpiteniî şi pre raaî mari
în tabăra regelui Asiriei; şi aşa elfi 'şî
întorse cu ruşine faţa înapoi în ţera sa,
şi merse în casa Boului seu ; şi-lu uciseră cu sabia cei ce eşiseră din copsele
22 sale. Aşa mântui lehova pre Hezekia şi pre
locuitorii Ierusalimului din mâna luî Senacheribu, regele Asirieî, şi din mâna tuturorii
23 celoru-l-alţî, şi-î aperâ din tote părţile. Şi
mulţi aduseră daruri luî lehova la Ierusa
limu, şi lui Hezekia, regele luî Iuda, » lucruri
scumpe; şi elu z se înălţa după acesta în ochiî tuturora poporeloru.
Boia lut Hezekîa; pwatulă seă in lucriilU soliloru,
din Babilonu; arena şi fericirea sa.

24

" In dilele acele Hezekia se'nbolnăvi de
mdrte, şi se ruga cătră lehova; şi elu
25 vorbi cătră d'însulu, şi-î dădu semnii. Dară
Hezekia * nu resplăti dupre bunetatea, c? i »e
arefâ, ci c anima luî se înălţa ; d de aceea veni
mânia preste d'însulii şi preste Iuda şi Ie
n
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rusalimu. " Dară Hezekia se umili pentru
înălţarea ânimeî sale, elii şi locuitorii Ie
rusalimului, şi mânia luî lehova nu veni
preste d'înşiî f în dilele luî Hezekia.
Hezekia avu avere mare forte şi onore,
şi-şî făcu tesaure pentru argintii şi aurii,
pentru petre preţiose, aromate şi scuturi,
şi pentru toţii felîulu de unelte preţiose;
Şi case de reservă pentru venitulu grâului,
alii mustului şi alii oleîuluî, şi staule pentru
toţii feliulu de vite, şi ţercurî pentru turme.
Şi-şî zidi cetăţi, şi avea turme de oî şi boî
mulţime; căci » Dumnedeii 'î dăduse avere
multă forte.
* Toţii acestii Hezekia a astupată şi gura
de susii a apei Ghihonii, şi A dus'o în josu
pe la partea despre apusu a cetăţeî lui Davidii. Si Hezekia prospera în tote lucrările
sale. Numai în privinţa solilorii raaî mărilorii din Babilonu, cari ' trămeseră la d'în
sulu, ca să întrebe despre minunea, ce
s'a întemplatu în ţeră, 'Iu părăsi Dumnedeu,
ca •>' să-lu încerce, şi să cunoscă toţii ce era
în anima luî.
Şi cele-1-alte fapte ale luî Hezekia, şi
lucrările sale cele bune, ecce, acestea sunt
scrise în * visiunea luî Isaia, profetulu, fiîulu
luî Amozu, în ' Cartea Regilorii lui Iuda şi
aî luî Israelii. * Şi adormi Hezekia cu parinţii seî, şi-lu îmmmormentară în celu maî
bunii d'intre mormintele fiiloru luî Davidu;
şi la mortea luî 'Iu " onorară totu Iuda şi
locuitorii Ierusalimului. Şi Mânase, fiîulu
seu, domni în loculii seu.
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32

33

Domnia cea rea a lui Mânase; captivitatea, po
căinţa şi îndreptarea sa.

DE ° diioî-spre-dece ani era Mânase, cându 33
se făcu rege, şi cincî-decî şi cinci de ani
domni elu în Ierusalimu. Şi făcu rele în 2
ochii luî lehova, dupre 6 urîcîuuile poporeloru,
pre cari lehova le alungase de d'inaintea
tiilorii luî Israelu. Şi zidi eră-şî înălţimile, 3
pre cari le c sfărâmase Hezekia, părintele seu,
şi redicâ altare pentru Baalu, şi dfâcu Astarteî, şi se închina înaintea a ' totă oştirea
ceriului, şi-î servi. Şi zidi altare in casa 4
luî lehova, despre care disese lehova: 'In
Ierusalimu fi-va numele meii în eternii. Şi 5
zidi altare la totă oştirea ceriului •« în amîndiioe porticele casei luî lehova. *Şi trecu 6
pre fiii seî prin focu în valea fiîuluî luî Hinnomii, ' şi întrebuinţa descântece şi ferme
cătorii, ai i avea cu sine necromanţî şi magi :
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elu făcu multe rele în ochii luî lehova, întărî7 tându-lu. Şi fc puse unii chipii ciopliţii, idolulii,
pre care elii l'a facutu, în casa lui Dumnedeii,
despre care disese Dumnedeii luî Davidii şi luî
Solomonu, fiîulu seu: In ' acesta casă şi în
Ierusalimu, pre care l'amu aleşii din tote
seininţiele lui Israelu, voiii pune numele nieu
8 în eternii; . ™ Si picîoru din Israelu nu voiu
mai strămuta din pămentulu, pre care l'amu
dată părinţilorii voştri ; numai dacă voru lua
seina să facă toţii, ce lî-amu ordinaţi! prin
Moisi, dupre totă legea şi aşedămintele şi
judecatele.
9
Şi Mânase ademeni pre Iuda şi pre lo
cuitorii Ierusalimului, aşa că făceau mai
reii, decâtu poporele, pre cari le nimicise
10 lehova de d'inaintea fiiloru lui Israelu. Şi
lehova desceptâ pre Mauase şi pre poporulu
1 1 şeii ; dară nu voîaii să asculte. " Deci le
hova aduse presto d'înşiî pre mai marii oştiloru regelui Asirieî, şi aceştia prinseră pre Mâ
nase cu laţuri, ° 'Iii legară cu lanţuri, şi-lii
12 duseră la Babilonii. Şi cându era în strîmtorare, se ruga luî lehova, Dumnedeulu şeii,
şi p se umili forte înaintea Dumnezeului pă13 rinţilorii seî. Şi rugându-se elii la d'însulii,
elii l'a ^audiţii, şi asculta rugăciunea luî, ţi-lii
duse înapoi la Ierusalimu în regatul ii seu;
şi Mânase r cunoscu, că lehova este Dumnedeii.
14
Şi după acesta zidi unu zidiii pe d'inafară, împrejwulă cetăţeî luî Davidii, pe
partea despre apusă alu apel ' Ghibonu, în
vale, până la porta pesciloru; ŞÎ-/M duse 'împrejurulii Ofeluluî, (turnidu), şi-lii făcu înalţii
forte; şi aşedâ mai mari de resbelu în tote
15 cetăţile întărite ale luî Iuda. Şi depărta
pre " deiî străini şi idolultt din casa luî lehova,
şi tote altarele, pre cari le zidise pe mun
tele casei luî lehova şi în Ierusalimu, şi le
16 arunca afară din cetate. Şi direse altarulu
luî lehova, şi sacrifica pe elii sacrificii de
bucuria şi " de laudă, şi ordina lui Iuda să
servescă luî lehova, Dumnedeulu lui Israelu.
17 * Dară poporulu toţii sacrifica pe înălţimi,
dară numai luî lehova, Dumnedeulu lorii.
18
Şi cele-1-alte fapte ale luî Mânase şi ruga
sa cătră Dumnedeulu seu, şi cuvintele y vedetoriloru, cari 'î vorbîaii în numele luî
lehova, Dumnedeulu luî Israelu, ecce, acestea
sunt sci-ise în istoria regilorii luî Israelu.
19 Şi ruga sa, şi cumu Dumnezeii Iii asculta,
şi tote pecatele sale şi nelegiuirile sale şi
locurile, pe unde a zidiţii înălţimi şi a aşedatii Astarteî şi chipuri cioplite, înainte de
a fi umiliţii, ecce, acestea sunt scrise în di*
t
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cerile vedetoriloru. ' Şi adormi Mânase cu 20
părinţii seî, şi-lii îmmormentară în casa luî.
Şi A n K 11 1 M. fiîulu şeii, domni în loculu şeii.
Domnia cea rea a lui Amonu.

"De duoe-decî şi duoî de ani era Amonu,
cându se făcu rege, şi duoî ani domni elu
în Ierusalimu. Şi făcu rele în ochii luî
lehova, precumii făcuse Mânase, părintele
seu; că Amonu sacrifica tuturoru chipuri lorii cioplite, pre cari le făcuse Mânase, pă
rintele şeii ; şi servi lorii. Şi nu se umili
înaintea luî lehova, * precumii se umilise Mâ
nase, părintele seu; ci Amonu mai adause
la vină. c Şi se jurară asupră-î servii seî,
şi-lii uciseră în casa sa. Dară poporulu
ţereî ucise pre toţi, cari se juraseră asupra
regelui Amonii; şi poporulu ţereî făcu pre
losia, fiîulu seu, rege în loculu seu.

21
22

23
24
25

Domnia cea bunii a lut losia; diregerea templu
lui; găsirea cartei de lege.

DE " optii ani era losia, cându se făcu rege, 34
şi treî-decî şi umilii de ani domni în Ie
rusalimu. Şi făcu drepte în ochii luî Ie- 2
hova, şi âmblâ pe căile luî Davidii, părin
tele şeii, şi nu se abătu nici la drepta iiici
la stânga. Căci în amilii alii optulea alii 3
domniei sale, teneru încă fiindii, începu a
6 căuta pre Dumnedeulu luî Davidu, pariu •
tele seu, şi în alu duoî-spre-decelea auu în
cepu e a curaţi luda şi lerusalimulîi d de înăl
ţimi, de Astarteî şi de chipuri ciopli
te şi versate. * Şi ei sfărâmară înaintea fe- 4
tei luî altarele JBaaliloru, şi tăîară stâlpii
soreluî, cari se aflau de asupra lorii, şi Astarteele; şi stricară şi prefăcură în pulbere
chipurile cioplite şi versate, ^şi le îinprăsciară pe mormintele acelora, cari le sacri
ficaseră; Şi " arse osele preuţiloru de asupra 5
altarelorii lorii, şi curaţi Iuda şi Ierusalimu.
Acesta făcură şi în cetăţile luî Mânase, ale G
luî Efraimu şi ale luî Simeouii pâuă la
Neftali, cu toporele lorii jurii împrejură.
Elii sfărâma altarele şi Astarteele, şi chi- 7
purile cioplite le strica, şi le h prefăcu în pul
bere, şi tăia stâlpii soreluî în totu pămen
tulu luî Israelu. Şi se întorse la lerusalimii.
Şi *in alu optii-spre-deceleaanii alii dom- 8
niei sale, după ce curaţi ţera şi casa, trămese pre Şafanu, fiîulii luî AzaUa, pre Maaseia, guvernătorulu cetăţei, şi pre loahii,
fiîulu luî loahazii, cancelarulii, ca să diregă
casa luî lehova, Dumnedeulu seu. Şi eî 9
merseră la Hilkia, archiereulu, şi dădură •> ar& Vors. 12.
c 8 Rciţ. 21. !3,
24.
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gintulu, care s'a adusu in casa lui Dumneţleu, şi pre care-lu strînseseră Leviţiî, uşierii,
de la Mânase şi Efraimu, şi de la totă ră
măşiţa lui Israelu şi de la totu Iuda şi Beniaminulu şi de ia locuitori! Ierusalimului ; Şi eî
'Iii dădură iu mâna meseriaşilorii, cari aveau
supra-vighîarea preste casa luî lehova; şi
aceştia 'Iu dădură • lucrătoriloru, cari făceau
lucrările in casa lui lehova, spre întocmirea şi
diregerea casei. Eî '/w dădură teslariloru şi petrariloru, ca să cumpere petre cioplite şi lemnu
pentru grâudî, spre a pune grândi presto
casele, pre cari le stricară regii luî Iuda. Şi
omenii făcură lucrulu cu credinţă; şi preste
eî erau rânduiţi Iahatu şi Obadia, Leviţi,
d'iutre fiii luî Merari, şi Zecaria şi Meşullamu, d'intre fiii Kehatiţiloru, ca să grăbescă lucnilii\ şi toţi Leviţiî, cari cunosceaii instrumentele de cântare. Şi eî erau
preste purtătorii de povorî, şi erau îndemnătorl la lucru preste toţi meseriaşii a toţii
lucrulu ; * d'intre Leviţî erau şi scriitorii, diregetoriî şi uşierii.
Şi scoţendu eî argititulu, care fusese
adusu in casa luî lehova, l găsi Hilkia, preutulu, cartea legeî luî lehova dată prin Moisi.
Şi Ililkia luându cuventulu, dise cătră Şauiiiu, scriitorulii: Cartea legeî amii găsitu
in casa lui lehova! Şi Ililkia dădu luî Şafanîi cartea. Şi Şafanu aduse cartea la rege,
şi spuse regelui, dicendii: Toţii, ce a foştii ordiuatu serviloru tei, s'a făcuţii. Au versaţii
argintulu, caro se găsi iu casa luî lehova,
şi l'au daţii in mâna supravighiătorilorii şi
in mâna lucrătoriloru. Apoi spuse Şafanu,
scriitorulii, regelui, dicendu: O carte mT-a
daţii Hilkia, preutulu. Şi Şafanu ceti iutr'însa înaintea regelui. Şi cuinii audi re
gele cuvintele legeî, 'şî rumpse vestmiutele
sale. Şi ordina regele luî Hilkia şi luî Ahikamu, fiîulu luî Şafanu, luî Abdonu, tiiulu
luî Mica, luî Şafanu, scriitorulu, şi luî Asaia, servulii regelui, diceudii: Mergeţi, in- j
trebaţî pre lehova pentru mine şi pentru
remăşiţa din Israelu şi din Iuda asupra
cuvintelorîi cartei, care s'a găsitu; căci
mare este mânia luî lehova, cate s'a ver
saţii preste noî, fiindii-că părinţii noştri
ii'aii ţiuutu cuventulu luî lehova, ca să fiică
in totulii ce este aerisii iu acesta carte.
Deci se duseră Hilkia şi trămeşiî regeluî
la Hulda, profetesa, femea luî Şallumu, fiîulu
luî TO Tikehatu, fiiulu luî Hasra, pă/itorulu
vestminteloru ; (şi ea locuia la Ierusalimu
in despărţirea Mişne); şi vorbiră in chipulu
acela cătră ea. Şi ea dise cătră d'înşiî:
Aşa dice lehova, Dumnedeulu luî Israelu:
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Spuneţi bărbatului, care v'a trămesii la
mine: Aşa dice lehova: Ecce, voiii aduce 24
nenorocire preste acestu locu şi preste lo
cuitorii seî: tote blăstemele cari suntu scrise
in cartea, care s'a cetitii înaintea regeluî
luî Iuda; Fiindii-că m'au părăsiţii, şi aii '25
tămâîatu altorii deî, întărîtându-me cu tote
lucrările mâneloru lorii ; şi mania mea s'a
versaţii preste acestu locu, şi nu se va stinge.
Dară cătră regele luî Iuda, care v'a tră- 26
mesii să întrehaţî pre lehova, aşa să-î diceţî: Aşa dice lehova, Dumnedoulu luî Is
raelu: Cuvintele, ce le-aî audiţii, se vorti
împlini. Dară fiindii-că anima ta s'a îndu- 27
îoşitu, şi tu te-aî umiliţii înaintea luî Dumnedeii, cându ai audiţii cuvintele sale asu
pra locului acestuia şi asupra locuitorilorii
seî, şi te-aî umiliţii înaintea mea, rumpeudu
Vestmintele tale şi plângendii înaintea mea :
de aceea şi eii te-amii audiţii, dice lehova.
Ecce, te voiii adăugi la părinţii tei, şi tu 28
vei fi strînsii in mormentulii teii in pace,
şi ochiî tei nu vorii vede totă nenorocirea,
pre care o voiu aduce preste acestu locii
şi preste locuitorii seî. Şi eî aduseră re
geluî respunsulu.
* Atuncea trămese regele, şi aduna pre 29
toţi hetrâniî din Iuda şi din Ierusalimu. Şi 30
regele se sui in casa luî lehova, şi cu d'insulu toţi bărbaţii luî Iuda şi locuitorii Ie
rusalimului, preuţiî şi Leviţiî şi totu poporulii, de la mare până la micii; şi elii ceti
înaintea urechîelorii lorii tote cuvintele cartei
legămentuluî, care s'a găsitu in casa luî le
hova. Şi stătu regele la ° loculii seu, şi in- 3 1
cheia legămentu înaintea luî lehova, să âmble după lehova, şi să ţină ordinele sale,
mărturiele sale şi legile sale cu totă anima
lorii şi cu totu sufletulu loru, şi să împlinescă cuvintele legămentuluî, cari sunt scrise
in acesta carte. Şi făcu ca toţi, cari se 32
găsîaîi in Ierusalimu şi in Beniaminii, să stee
in leyămentu: şi locuitorii Ierusalimului fă
cură dupre legămentulii lui Dumnedeu, Duninedeulii păriuţiloru lorii.
Şi losia depărta tote p urîcîuuile din tote 33
ţerele fiiloru luî Israelu, şi făcu ca toţi,
cari se aflau in Israelu, să scrvescă luî le
hova, Dumnedeulu lorii ; 7 tote dilele luî nu
se abătură de la lehova, Dumnedeulu părinţiloru lorii.
losia serleză pascî mari ; se opune regelui Egip
tului, şi este ucisă in luptă.

SI a făcu losia iu Ierusalimu pascî luî Ie- 35
hova, şi eî junghiară pasca in a *patruspre-decea di & luneî ânteie. Şi aşe|â elfi 2
7 Ier. 3. IU.

Cepulă 36.
a » Reg. 23. 21,
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2 CRONICA.

pre preuţî in "ronduelele lorii, şi-î d îucuragîâ
3 la servicîulu casei lui lehova. Şi cătră Leviţî, «cari înveţaii pre toţi Israeliţiî, şi cari erau sâuţiţî lui lehova, dise: Aşe<Jaţî chivotulii celii sânţii * in casa, pre care a zidit'o
Solomouu, fiîulii lui Davidu, regele lui Israelu.
» Ea nu va mal fi, sarcină pe umerii voştri;
acumii serviţi Ini lehova, Dumuedeulii vos4 tru, şi poporului şeii, Israelu ; Şi pregătiţi-ve
dupre h casele vostre păriuţescî fi dupre ron
durile vostre, dupre ' scrierea luî Davidu, re
gele lui Israelu, şi dupre J scrierea luî So5 lomonu, fiîulii şeii; Şi * staţi in sauctuariii
pentru rondurile caselorii părinţescî ale fraţilorii voştri, ale fiiloru poporului, şi pentru
rondurile caselorii părinţescî ale Leviţilorii ;
6 Şi junghiaţi pasca, şi ' sânţiţi-ve, şi o pregătiţi
pentru fraţii voştri, ca să facă dupre cuventulu luî lehova datu prin Hoisi.
7
Şi losia '* dădu fiiloru poporului inueî şi
edî, tote pentru pasca tuturoru, cari se aflau, dupre numeru treî-decî de mii, şi boi trei
8 mii ; aceştia erau din averea regelui. Şi mai
marii şei dădură de bună-voiă poporului,
preuţilorii şi Leviţilorii ; şi Hilkia, Zecaria
şi lehielii, capii casei lui Dumnedeu, dădură
preuţilorii pentru pasca diioe miî şi şese
9 sute de mneî şi trei suta de boi. Şi Conania,
Semaia şi Netaneelii, fraţii şei, şi Haşabia,
leielu şi lozabadii, inaî marii Loviţiloru, dă
dură Leviţiloru pentru pasca cinci miî de
mneî şi cinci sute de boi.
10
Aşa se pregăti servicîulu, şi preuţiî "se
asedarâ la loculii lorii, şi Leviţiî dupre ron11 durile loru, dupre ordiuulii regelui. Şi junghiară pasca; şi preuţiî "stropiră sânijde diu
12 manele lorii ; şi Leviţiî p despoiară pelea. Şi
depărtară olocaustulu, ca sîi-lu dee rouclurilorii caselorii păriuţescî ale tiiloru popo
rului, ca sa-lu aducă luî lehova, precumu
este scrisii * îu cartea lui Moisi; şi toţii aşa
13 făcură ţi cu boiî. Şi r aii fripţii pasca cu focii,
dupre prescriere ; şi cele sânte ' le-au i'ertu
în ole, căldări şi tigăî; şi le intinseră tutu
roru fiiloru poporului.
14
După acesta pregătiră pentru sine şi
pentru preuţî; căci preuţiî, fiiî luî Aarouii,
erau cuprinşi până in iiopte cu aducerea
olocausteloru şi a grăsimilorii; de aceea
Leviţiî aii pregătiţii pentru sine şi pen15 tru preuţiî, fiiî luî Aarouu. Şi cântăreţii,
fiiî luî Asafu, stăteau la loculii lorii, dupre
' ronduela luî Davidu, a luî Asafu, a luî Hemanu, şi a luî ledutunii, vedetorulii rege
lui ; şi uşierii " la fie-care portă : nu trebuiau
c Cap. 23. 18. ; / Cnji. ft. 7.
t Pa. 1.11. 1.
Ezra 6. 18.
( g 1 Cron. 2.1. an. 1 Cap. 29. 5, 15.
d Cap. »». 5,11. '. i Cron. :< IU.
* 80. 3, 15.
• Dent. 88. in. ii Cron. 13. &
Ezra S. 20.
Cap. 30. K.
M. K 25. & 86. m Cap. 30. 24.
Mal. 2. T.
1 ; Cap. 8. 14.
n Ezra 6. 18.

o Cau. 29. 22.
p Veiti cap. 2:1.
34.
g Lev. 3. 3.
r Enod. 12. 8. U.
Dout. 16. 7.

să se depărteze din servicîulii lorii, căci
fraţii loru, Leviţiî, pregătîau pentru d'înşiî.
Aşa s'a pregătiţii în acea di toţii servicîulu
lui lehova, ca să serbeze pascî, şi să aducă
olocaustele pe altarulii luî lehova, dupre ordiuulu regelui losia. Şi fiii luî Israelu, cari
se aflau acolo, serbară în acelaşi timpii pascî
şi serbătorea " azimeloru, şepte dile.
Şi x n'au foştii pasci ca acestea serbate
în Israelu din dilele luî Samaelii, profetulu;
şi nici unu rege alii lui Israelu uu serbase aşa
pascî, cumu le serbară losia, preuţii, Leviţiî
şi toţii Iuda şi Israelulu, ce era de facă, şi
locuitorii Ierusalimului. In alii optu-spredecelea anii alii domniei luî losia fură ser
bate pascele aceste.
* După tote acestea, după ce losia intocnii
casa, se sui Neco, regele Egiptului, să se lupte
asupra Carchemişuluî, la Eufratu ; şi losia
eşi intru intiuipinarea luî. Şi acela tramese
soli la d'îusulii, diceudii : Ce este mie şi ţie,
rege alii luî Iuda ? Nu vinu acuniii asupra
ta, ci asupra casei, care are resbelii cu mine ;
şi Dumuedeii mî-a ordinatu să me grăbescii. Lasă-te de a te impotnci luî Duinnedeii, care este cu mine, ca să nu te strice.
Dară losia uu-şî întorse fa^a sa de la d'însulii, ci z se grăbi să se lupte cu elii ; nu as
culta cuvintele luî Neco diu gura luî Dumuedeu, ci se duse, ca să se lupte îu valea
Meghiddo. Şi traseră săgetătorii asupra regeluî losia; şi regele dise cătră servii seî:
Duceţi-me de aicea, căci sunt răniţii forte.
Atuncea ° 'Iii duseră servii seî diu acelii carii,
şi-lii asedarâ pe alu diioilea caru alii şeii,
şi-lii duseră la lerusalimii. Şi elii muri, şi fu
îmrninormeutatu îu mormintele păriuţiloru
seî ; şi l toţii Iuda şi lerusalimulii jălira pre
losia. Şilereuiia c cânta plângeri pentru Iosia; şi toţi cântăreţii şi tote cântăreţele vorbiră
în plângerile lorii de losia, până îu diiia de
astă-dî, şi d ele făcutu-s'au drepţii datină în
Israelu; şi ecce, ele sunt scrise în plângeri.
Şi cele-1-alte fapte ale luî losia şi lucrările
sale cele bune, dupre cele scrise în legea
luî lehova, Şi istoria sa, cea ânteia şi cea
de pe urmă, ecce, acestea mint scrise in
Cartea Regilorii luî Israelu şi ai luî Iuda.
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Domnia lui loahasii, a luî loukimă, a luî loia1 1' i a ii .;•/ u luî Zedekia ; nimicirea templului ţt a
cetăţei ; strămutarea poporului la Babilonii, şi
pustiirea terci.

SI ° poporulu ţereî lua pre loahazii, fiîulu 36
luî losia, şi-lii făcu rege îu lerusalimii
îu loculii părintelui şeii. De duoe-decî şi 2
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CAP. 36.
trei de aaî era loahazu, cându se făcu rege,
3 şi trei luni domni elu în Ierusalimu. Dară
regele Egiptului 'Iii detrona în Ierusalimu,
şi a pusu preste ţeră unii tributu de o sută
talente de argintii şi unu talentu de aurii.
4 Şi regele Egiptului făcu pre Eliakiinii, fra
tele aceluia, rege preste Iuda şi Ierusalimu,
şi schimba numele lui îu loiakimu; şi pre
loahazu, fratele seu, 'Iii lua Neco, şi-lii duse
îu Egiptu.
5
* De diioe-decî şi cinci de ani era loial> nun, cândii se făcu rege, şi uuii-spre-dece
ani domni elu îu Ierusalimu; şi făcu rele
6 în ochii luî lehova, Dunmedeulii şeii. c In
contra luî se sui Nebucodonozoru, regele
Babilonuluî, şi-lii lega cu lanţuri, ca d să-lu
7 ducă la Babilonii. * Şi din uneltele casei luî
lehova aduse Nebucodonozoru la Babilonii,
şi le aşedâ în templulu seu îu Babilonii.
8
Şi cele-1-alte fapte ale luî loiakimii, şi
uricîunile sule, cari le-a făcuţii, şi ce s'au
găsiţii asupră-î, ecce, acestea sunt scrise în
Cartea Regilorii lui Israelii şi aî lui Iuda.
Şi loiachinu, tiîulii şeii, se făcu rege in loculu şeii.
9
f De optii ani era loiachiuii, când se făcu
rege, şi trei luni şi dece dile domni elii în
Ierusalimu; şi făcu rele îu ochii lui lehova.
10 Şi după trecerea auuluî, "trăniese regele Ne
bucodonozoru, şi-lii aduse la Babilonii, '' îm
preună cu uueltcle preţiose ale casei luî
lehova; şi făcu pre 'Zedekia, fratele seu,
rege preste Iuda şi Ierusalimu.
11
J De diioe-decî şi umilii de ani era Zede
kia, câudii se făcu rege, şi uuii-spre-dece
12 ani domni iu Ierusalimu. Şi făcu rele îu
ochii luî lehova, Dumnedeulii seu, ţi uu se
umili înaintea luî lereuiia, profetulii, care
13 vorbla dupre cuventulii luî lehova; Ci *se
scula îu contra regelui Nebucodonozoru, care
'Iii pusese să jure po Durnnedeu, şi l întări
cerbicea luî, şi-şî învertoşi âuiina, aşa că
nu s'a întorşii la lehova, Dumuedeulii luî
Israelii.
14
Şi cei mai mari aî preuţilorii şi popo
ralii uelegîuiră forte, dupre tote uricîuuile
poporeloru, şi spurcară casa luî lehova, pre
6 2 Reg. 83. 3B,
37.
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care elii o consacrase în Ierusalimu. mŞi
lehova, Dumnedeulii părinţii orii lorii, trămese prin solii seî cătră d înşiî, sculânduse de demâneţă şi trămeţendu-î ; căci i se
făcu milă de poporulu şeii şi de locaşulu şeii.
Dară " ei batjocoriră pre trâineşiî luî Duinnedeii, °şi despreţuiră cuvintele luî, şi Aţinu
ră de amăgitori pre profeţii luî, până ce isbucui « mâuia luî lehova preste poporulu seu,
de nu rnaî fu vindecare.
r Căci lăsa să se sue în contra lorii regele Chaldeilorii, care * ucise pre feciorii lorii
cu sabia în casa sanctuarului lorii, şi nu
cruţa nici pre feciorii, nici pre fecîoră, nici
pre bătrânii, nici pre celii care se pleca
de betrâneţe: totulii dădu înmâna luî. ' Şi
tote uneltele casei lui Dumuedeii, cele mari
şi cele mici, tesaurele casei lui lehova, şi
tesaurele regelui şi ale mai marilorii seî,
totulii duse la Babilonii. " Şi arseră eî casa
luî Dumuedeii, şi stricară zidiulii Ierusali
mului, şi arseră tote palaturile sale cu
focii, şi nimiciră tote uneltele sale cele pre
ţiose. Şi " pre cei ce mai remaseră de sabia
'î strămuta la Babilonii, x şi eî 'î fură servi,
luî şi fiiloru luî, până la domnia Perşilorii: Ca să se împlinescă cuventulii Iui
lehova prin gura luî y Ieremia, până câudii pămeutulu * se bucura de sabatele sale ; căci
p e câtii timpii elii a stătu pustiiţii, " a ţi
nuţii sabatii, până la împlinirea a şepte-decî
de anî.
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19

20
21

Prochîămarea lui Ciru ce dă voia ludeiloră a se
întorce în ţcra lorii.

b Dară îu ânteîulu anii alii luî Ciru, regele 22
Perşilorii, desceptâ lehova spiritulii luî c Ciru,
regele Perşiloru, ca să se împliuescă cuveutulu luî lehova prin gura luî d Ieremia ;
şi elii făcu prochîămare în totă împerâţia
sa, îucă şi cu scrisore, dicendii: "Aşa dice 23
Cirii, regele Perşiloru : Tote regatele pămân
tului mi le-a daţii lehova, Dumnedeulii ce
riului, şi mî-a ordiuatii să-î zidescii casă
îu Ierusalimulu din Iuda. Cine între voi
este din toţii poporulu şeii? lehova Dum
nedeulii şeii Jie cu d'însuhl, şi să se sue.
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CARTEA LUI EZRA.
Prochîămarea IM Cirii, ce dă vom ludeilorti a se intorce şi a retidi templulii.

au foştii strămutaţi, pre * cari Nebucodono
soru, regele Babilonuluî, 'î strămuta la Ba
bilonii, şi cari se întorseră, la Ierusalimu şi
in Iuda, fie-care la cetatea sa; Cari aii
veniţii cu Zerubabelii: leşua, Neemia, Seraia, Reelaia, Mordocheu, BUşanii, Miţparu,
Bigvâî, Rehumii, ţi Baana.
NumeruM bărbaţiloru poporului luî Israelu a fostu acesta: Fiii luî Păroşii; duoe
mii o sută şepte-decî si duoî; Fiii lui
Şefatia, trei sute şepte-ţlecî şi duoî; Fiii
luî Arahu, c şepte sute şepte-decî şi cinci ;
Fiii luî d Pahatu-Moabu, din fiii luî leşua fi ai
luî loabu: duoe mii optii sute diioî-spredece ; Fiii luî Elamu : o mie duoe sute
cincî-decî şi patru; Fiii luî Zattu, noiie
sute patru-decî şi cinci; Fiii luî Zăceai;
şepte sute şese-deci; Fiii luî Bani: şese
sute patru-^ecî şi duoî ; Fiii luî Bebaî:
şese sute duoe-decî şi trei; Fiii luî Azgadfi: o mie dîioe sute duoe-decî şi duoî;
Fiii luî Adonikamu: şese sute şese-decî şi
şese; Fiii luî Bigvâî: duoe mii cincî-decî
şi şese; Fiii luî Adinii: patru sute cinciţlecî şi patru; Fiii luî Ateru, din aî luî Hezekia: noiie-^ecî şi optii; Fiii luî Beţaî:
trei sute duoe-decî şi trei; Fiii luî lorahîi:
o sută diioî-spre-dece. Fiii luî Haşumii:
duoe sute duoe-decî şi trei ; Fiii luî Ghibbarii : noiie-decî şi cinci; Fiii Betii-Lehemuluî: o sută duoe-decî şi trei; Bărbaţii
diu Netofa: cinci-decî şi şese; Bărbaţii din
Auototu: o sută duoe-decî şi optii; Fiii
lui Azniavetu : patru-decî şi duoî ; Fiii Kiriatu-Arimuluî, aî Chefireî şi aî Beerotuluî :
şepte sute patru-decî şi trei; Fiii Ramei
şi aî Gabeî: şese sute duoe-ded şi unulu ;
Bărbaţii din Micmasii: o sută diioe-decî şi
duoî. Bărbaţii din Betii-Elu şi din Aiu:
duoe sute diioe-decî şi trei; Fiii luîNebo:
cincî-decî şi duoî ; Fiii luî Magbişii : o sută
cincî-decî şi şese ; Fiii celuî-1-altîi ' Elamu :
o mie duoe sute cincî-decî şi patru; Fiii
luî Mărimii: trei sute şi diioe-decî ; Fiii luî
Lodii, aî luî Hadidii şi aî luî Ano: şepte
Lista ânteiei cete a ludeilortt, cari se intorsefă sute diioe-decî şi cinci; Fiii Ierichonuluî :
cu ZerubabelU.
trei sute patru-^ecî şi cinci; Fiii luî Senaa:
CESTIA sunt fiii provinciei, cari s'aii trei mii şese sute şi treî-decî.
suiţii din captivitate, d'intre aceia, ce
Preuţiî: fiii luî Tedaia, din casa luî leşua;

1 ŢN ânteîulu anii alii lui Cirii, regele PerX şiloru, desceptâ lehova spiritulu lui Cirii,
rebele Perşiloru, ca să se împlinescă cuventuM luî lehova ° prin gura luî Ieremia ;
şi * elu făcu prochîămare in totă împerăţia
sa, încă şi cu scrisore, dicendii:
2
Aşa ţlice Cirii, regele Perşiloru: Tote
regatele pămentuluî ini le-a daţii lehova,
Dumnedeulu ceriului, şi " mî-a ordinatu să-î
3 zidescii casă in Ierusalimulu din Iuda : Cine
între voi este din toţii poporalii seu? Dum
nedeulu şeii fie cu d'însulu, şi să se sue la
Ierusalimulu diu Iuda, să zidescă casa luî
lehova, Dumnedeulu luîlsraelu! d(Elu este
4 Dumnedeu, celu ce este iu Ierusalimu) Şi
toţi câţî voru rămâne, orî-uude elu aru
petrece, să-lii ajute omenii locului seu cu
arginta, cu aura, cu avere şi cu vite, pe
lungă darurile de bună-voiă pentru casa luî
Dumnedeu, care este in Ierusalimu.
5
Atuncea se sculară capii caseloru părinţescî ale luî Iuda şi ale luî Beniaminu, şi
preuţiî şi Leviţiî, cu toţi aceia, a cărora
spiritii « l'a desceptatu Dumnedeu, ca să se
sue, si să zidescă casa luî lehova, care este
6 in Ierusalimu. Şi toţi, cari erau imprejurulii lorii, întăriră manele lorii cu vase de
argintii, cu aurii, cu avere, cu vite şi cu lu
cruri preţiose, pe lungă acelea ce aducea
fie-care de bună-voiă.
7
•/ Şi scose regele Cirii vasele casei luî le
hova, pre » cari le scosese Nebucodonosoru
din lerusalimu, şi le pusese in casa deilorii
8 şei. Pre aceste le scose Cirii, regele Per
şiloru, prin Mitridatu, tesaurarulîi, şi le numerâ luî AŞeşbataru, mai marele luî Iuda.
9 Şi acesta este nurnerulu lorii : trei-decî blide
de aurii, o mie blide de argintii, duoe-decî
10 şi noiie de cuţite, Treî-decî cupe de aurii,
patru sute dece cupe de argintii de alu diioi11 l ea -rondă, şi alte vase o mie. Tote vasele
de aurii şi de arginta craii cinci mii şi patru
sute. Pre tote acestea le sui Şeşbaţarii cu
cei din captivitate, cari s'au suiţii din Ba
bilonii la Ierusalimu.
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37 noue sute, şepte-decî şi trei; Fiii lui »Im38 merii: o mie cincî-decî şi duoî; Fiii lui
* Paşhurii : o mie duoe sute patru-decî şi
39 şepte ; Fiii lui ' Mărimii : o mie .şi şeptespre-dece.
10
Leviţiî: fiii lui leşua şi ai lui Kadmielu,
din fiii lui Hodavi.i: şepte-decî şi patru.
41 Cântăreţii: fiii lui Asafu: o sută duoe-decî
42 şi optîi;' Fiiîuşîeriloru: fiii lui Şallumu, fiii
lui Ateru, fiii lui Talmonu, fiii luî Akkubu,
fiii lui Hatita, fiii luî Şobaî, toţi: o sută
treî-deci şi noue.
43
'Servii templului: fiii luî Ţiha, fiii luî
44 Hasufa, fiii luî Tabaotu, Fiii luî Kerosu,
45 fiii luî Siaha, fiii luî Padonu, Fiii lui Le46 bana, fiii luî Hagaba, fiii luî Akkubu, Fiii
lui Hagabu, fiii luî Şamlaî, fiii luî Hananu,
47 Fiii luî Ghiddelu, fiii luî Gaharu, fiii lui
48 Reaia, Fiii luî Reţinu, fiii luî Nekoda, fiii
49 luî Gazamu, Fii luî Uzza, fiii luî Paseahii,
50 fiiî luî Besaî, Fiii luî Asna, fiii luî Meuniinu,
51 fiii luî Nefusimu, Fiiî luî Bakbukii, fiiî luî
52 Hacufa, fiiî luî Harhuru, Fiiî luî Baţlutu,
53 fiiî luî Mehida, fiiî luî Harşa, Fiiî luîBar54 kosu, fiiî luî Sisera, fiiî luî Tamahu, Fiîî
55 luî Neţiahu, .fiii lui Hatifa; Fiiî * servi
torii luî Solomonu: fiiî luî Sotaî, fiiî luî
56 Soferetîi, fiiî luî Peruda, Fiiî luî laala, fiiî
57 luî Darconu, fiiî luî Ghiddelu, Fiiî luî Şefatia, fiiî luî Hattilu, fiiî luî Pocheretu-Hai»8 ţebaimu, fiiî luî Ami : Toţi ' serviî templului
şi fiiî m serviloru luî Solomonu erau: treî sute
nuoe-ţlecî şi diioi.
59
Şi aceştia sunt aceia, cari se suiră de
la Telu-Melahu: Telu-Harşa, Cherubu, Addonu, şi Immerii ; dară nu putură areta casa
lorii părinţescă şi seminţia lorii, că ară fi
60 din Israelu: Fiiî luî Delaia, fiiî luî lobia,
fiiî luî Necoda: şese sute cincî-decî şi diioî.
61 Şi d'intre fiiî preuţiloru : fiiî luî Habaia, fiiî
luî Koţu, fiiî luî Barzillaî, care a luaţii de femeăpre o fetă a lui " Barzillaî, Galaaditulu;
62 şi se numîau dupre numele eî. Aceştia 'şi
căutară însemnarea lorii in cărţile hascerilorii, dară nu o găsiră; ° de aceea au foştii
63 alungaţi din preuţiă; Şi dis'a lorii guvernătorulu, că f nu potii mânca din cele sânte,
până nu se va redica una preutii cu * Urimii
şi Tummimu.
64
T Totă adunarea era : patru-decî şi duoc
65 miî treî sute şese-decî, Fără de servii lorii
şi servele lorii, cari erau : şepte miî treî sute
treî-deci şi şepte. Aveau şi cântăreţi şi
66 cântăreţe duoe sute. Caii lorii erau: şepte
sute treî-decî şi şese; catârii lorii: duoe
g
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sute patru-decî şi cinci;
Cămilele lorii :
patru sute treî-decî şi cinci; şi asinii lorii:
şese miî şepte sute doue-decî.
* Şi unii din mai marii mse/orw părinţescî,
cându au ajunsu la casa luî lehova, care
este in lerusalirnu, dădură daruri de bunăvoiă pentru casa luî Duimiedeii, spre a o
întocmi la loculu eî. Dupre putinţa lorii dădură la ' tesaurulu lucrului, şese-decî şi una
miî drachme de aurii, cinci miî mine de ar
gintii, şi o sută de vestminte preuţescî.
Şi " aşa preuţiî şi Leviţiî, şi cei din poporii, şi cântăreţii şi uşierii şi serviî tem
plului locuiră in cetăţile loru, şi toţii Israelulu in cetăţile sale.

67
68

69

70

Aîtarulă se aşefâ, şi sacrificiele şi serbătorile se
păzescii; rezidirea templului se începe.

SI sosiudu luna a şeptea, şi fiiî luî Israelii
fiindu prin cetăţile lorii, se aduna po
porulii ca unii singurii omu la lerusalimu.
Atuncea se sculară leşua, fiîulu luî loţadaku,
şi fraţii seî, preuţiî, şi Zerubabelii, fiîulu luî
" Şealtielu, şi fraţii seî, şi zidiră altarulii Dumncdeuluî luî Israelii, ca să aducă pe d'iusulu olocauste, dupre cumii 6scrisu este iu
legea luî Moisi, omulu luî Dumnedeii.
Şi aşedară altarulii pe pedestalele sale ;
căci spaimă li era de poporele ţereî, şi aduseră pe d'însulu olocauste luî lehova, ° olocauste de demâneţă şi de seră. d Şi serbară serbătorea corturilorii, « dupre curmi
scrisii este; şi S aduseră olocauste di cu di
dupre numeru şi dupre datină, dupre tre
buinţa fie- cărei ţlile; Şi după aceea »olocaustulii perpetuu, şi cele de lunele noue,
şi cele de tote serbătorile cele sânte lui
lehova, şi acelea ce fie-care de bună-voiă
aducea luî lehova. Din diiia ânteîa a Iuneî a şeptea începură a aduce olocauste luî
lehova, de-şi încă nu se pusese temelia tem
plului lui lehova. Şi dădură argintii cîoplitoriloru de petre şi teslariloru, şi * bucate,
beutură şi oleiii Sidououiloru şi Tirienilorii,
ca să aducă de pe Libauii lemne de cedru
pe marea la ' loppa, i dupre învoirea, dată
lorii de Ciru, regele Perşiloru.
Şi in anulu alii duoilea de la sosirea in
casa luî Dumnedeu la lerusalimu, in a duoa
lună, începură Zerubabelii, fiîulu luî Şealtielu,
leşua, fiîulu luî lozadaku, şi ceî-1-alţî fraţi
ai lorii, preuţiî, şi Leviţiî, şi toţi cari din
captivitate veniseră la lerusalimu, *şi aşedară
pre Leviţiî de duoe,-decî de ani şi maî susu,
ca să aibă supravighiarea preste lucrulu
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9 casei luî lehova. Şi statură ' lesua, fiii seî,
fraţii seî, şi Kadinielu şi fiii seî, fiii luî Iuda,
cu totî supravighiătoriî presto lucrătorii iu
casa luî Dumnedeii; fiii luî Henadadu, fiii
loru, şi fraţii lorii, Leviţiî.
10
Şi pre-câudu zidarii puneau temelia tem
plului lui lehova, m aşeţlat'au pre preuţî iu
vestmintele loru cu trîmbiţî, şi pre Leviţi,
iiiî luî Asai'u, cu ciinbale, ca să laude pre
lehova dupre "rouduela luî Davidu, regele
1 1 lui Israelu. " Şi ei cântară, lăudândîi şi mărindii pre lehova: P Căci bumi este du, ' că eternu ţine îndurarea sa preste Israelu. Şi
totu poporulu striga cu strigare mare, lăudâudu pre lehova, căci se întemeia casa luî
12 lehova. r Dară mulţi d'iutre preuţî şiLeviţî şi d'intrc capii caseloru părinţescî, betrâuiî, cari veduseră casa cea d'âuteiă, plâuberă forte, câaidu se puse temelia acestei
case înaintea ochilorii loru; şi mulţi înălţau
13 vocea loru cu strigare de bucuria, Aşa încâtii poporulu uu putea deosebi vocea celoru
ce strigau de bucuria de vocea de plângere a
poporului; că poporulu înălţa strigare de
bucuria, şi strigarea se audia de departe.
Opunerea Samaritenilorit, şi amânarea zidirei
templului.

2

3

4
5

6
7

audindii ° neamicii luî Iuda şi ai lui Beiauimii, cumii că fiii captivitate! zidescii
templu lui lehova, Dumuedeulu lui Israelu,
Se apropiară de Zerubabelu şi de capii caseloru părinţescî, şi diseră cătră d'iuşiî : Lăbaţi-ue şi pre noi să zidiinu cu voi; căci
uoî căutămu, ca şi voi, pre Dunmedeulu
vostru; şi noi 'î sacrificămii * diu dilele luî
Asarhaddauu, regele Asirieî, care ue-a adusu
pre noi aicea. Dară Zerubabelu şi leşua şi
ceî-1-aftî capi aî caseloru părinţescî ale luî Isra
elu li respuuseră: • Ce este voia şi uoui, ca să
zidiţi casă Dumuedeului nostru; ci noî siugurî
voinii zidi-o Dumuedeuluî luî Isnielii, precumii
d nî-a ordinalii regele Cirii, regele Perşiloru.
Atuncea * poporulu ţereî slăbi manele poporului luî Iuda, şi-i turbura la zidire; Şi
mituiră pre consiliarî in contra lorii, ca să
zădarnicescă sfatulu lorii iu tote dilele luî
Cirii, regele l'erşiloru, până la împărăţia luî
Dariii, regele Perşiloru.
Şi supţii împărăţia luî Ahasveru, la îuceputulu domniei sale, scriseră peră asupra
locuitoriloru luî Iuda şi aî Ierusalimului. Şi
iu dilele luî Artaxerxe scriseră Bişlamu,
Mitridatu, Tabeelu şi ceî-1-alţî soc.î aî loru că
tră Artaxerxe, regele Perşiloru ; şi scrisorea
epistolei era cu litere siriene şi iu limba
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sirienă. Rehuinii, cancelarulu, şi Şimşaî,
scriitorulii, scriseră epistolă asupra Ierusa
limului cătră Artaxerxe, regele, in chipulu
următorii! : Kehuinu, caucelarulu, şi Şimşaî,
scriitorulii, şi ceî-1-alţi so(;/i aî loru, /Dinaiî,
Afarsatcheiî, Tarpeleil, Afarseiî, Archeveii,
Babilonienii, Susaucheiî, Dehaveiî, Elameii ;
Şi cele-1-altepopore, pre cari le-a straniatatu marele şi măritulu Asnapparîi, şi le-a
pusu iu cetăţile Samarieî, şi cele-1-alte
de d'incoce de fluviu, şi aşa mai departe.
Acesta este cuprinsulu epistolei, pre care
a trămes'o cătră d'însulu, cătră Artaxerxe,
regele: Servii tei, bărbaţii de d'incoce de
fluviu, şi aşa mai departe: Sciutu să fie regeluî, ta Iudeii, cari s'au suiţii de la tine
la noî, aii venitîi la lerusaliinu, zidindu ace'sta cetate resvrătitore şi rea, şi zidîurile
le intărescu,şi temeliele /e încheia. Decîsciutu
să fie regelui, că, dacă cetatea acesta se
va zidi şi zidurile se vorii întări, eî uu vorii
mai da • birii, dări şi drumuri, şi acesta va
fi spre pagubă tesauruluî regiloru. Şi fiinducă mâncămii sarea palatului, şi uu ni şede
bine să privimii paguba regelui, pentru aceea amii trătuesu, şi amii adusii acesta la
cunosciuţa regelui; Ca, să se caute iu cartea crouiceloru părinţiloru tei, şi tu vei găsi
iu cartea cronicelorii, şi vei sci, că cetatea
acesta este resvrătitore şi vetămătore regi
loru şi ţereloru, şi cumii că, iu timpuri tretute eî făcendu resvrătirî in ea, pentru aceea acesta cetate a foştii nimicită. Deci
facemu sciutu regelui, că, dacă acesta ce
tate se va zidi şi zidîurile sale se voru iutări, tu peutru acesta uu vei mai ave partea
de d'incoco de fluviu.
Atuucea trârnese regele respunsii cătră
Rehumu, caucelarulu, eălră Şimşaî, scriito
rulii, şi cătră ceî-1-alţî so<;£ al loru, cari lo
cuiau in Samaria, şi cătră ceî-1-alţi de d'iucolo de fluviu: Pace, şi uja UIAÎ departe:
Epistola, pre care aţi trâinesii cătră noi, mi
s'a cetitu lămuritii. Şi datu-s'a ordinii de
cătră mine, şi s'a căutaţii, şi s'a găsiţii, că
acesta cotate din vechime s'a rădicaţii asupra regiloru, şi s'a făcuţii iu ea rescolă
şi resvrătire; Şi că aii foştii regi puternici
in lerusalitnu, cari aii * domniţii preste totu
cuprinsulti de ' d'incolo de fluviu, şi li s'a daţii
biru, dări şi drumuri. Deci daţi ordinii,
să oprescă pre aceşti omeni, şi cetatea aceea să uu mai fie zidită, până ce se va da
ordinii de iniue. Luaţi aminte, să uu ve
abateţi de la acesta; ca să nu crescă reulu
spre paguba regiloru.
8, 9.
6 1. Rog. 17. 14,
3X, 33. &.1U.37.
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0 Nnom. X. «O.
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h l Reg. 4. ?1
Fi. 72. 8.

8
9

10

11
12

13

14

15

16

17

18
19

20
21
22

i Fac. 15. 18.
Io». 1. i.

CAP. 4, 5, 6.
23

Deci cetindu-se cupriusulu epistolei lui
Artaxerxe, regele, înaintea luî Rehumu şi
a lui Şiinşaî, scriitorulu, şi a soţiloru lorii,
uierscră t-î in grabă la lerusalimu la Iudei,
24 şi-î opriră cu silă şi cu putere. După acesta se opri lucrulu casei luî Dumnedeii,
care este iu lerusalimii ; şi se opri până in
anulii alu duoilea alu doniuieî luî Dariu, re
gele Perşiloru.
Zidirea templului începe eră-şi ; viaita şi cercetarea
guvernatorului; scrisore la curtea Persană; decretulit lui Dariu; sfârţirea şi consacrarea templului.

5 A TUNCEA profeţii, ° Haggaî, profetulu, şi
J\_ 4 Zecaria, tiîulu lui Iddo, profeţiră ludeiloru, cari erau iu Iuda şi in lerusalimu,
2 in numele Duninedeuluî luî Israelu. Şi atuncea se sculară c Zerubabelu, fiîulu luî Şealtielu, şi leşua, tiîulu lui loţ&dakii, şi înce
pură a zidi casa luî Dumnedeu, care este
în lerusalimu, şi cu d'îuşiî profeţii luî Durnuedeu, cari 'î ajutau.
3
Iu acela-şi timpii veniră la d'înşii d Tatnaî,
guvernătorulu de d'incoce de fluviu, Şetaru-Boznaî şi soc.ii loru, şi diseră aşa cătră
d'înşiî : ' Cine v'a datu ordinu să zidiţi a4 cesta cfisă, şi să întăriţi x ulmi u acesta? -'Si
li mai diseră: Cari suutii numile bărbaţilorii,
5 cari zidescii aceste zidiri? Dară t ocluulu
Dumuedeuluî lorii era asupra betrâniloru ludeilorii, şi nu i-au opriţii, pâuă ce scirea
despre acesta nu veni la Dariu, şi nu h s'a trâmesu ordmulu seu peutru acesta.
6
Cuprinsulu epistolei, pre care a trâiuis'o
Tatuai, guvernătorulu de d'iucoce de fluviu,
Şetaru-Bozuaî ' şi sorii seî, Afarsacheiî, cari
eraii d'iucoce de fluviu, cătră Dariu, re7 gele. Eî trâuieseră epistolă cătră d'însulii,
şi iu ea era scrisii aşa:
8
Luî Dariu, regele, pace îutru tote ! Sciutu
să fie regelui, că amii inersii iu provincia
luî Iuda, la casa Dumnedeuluî celui mare,
care se zidesce cu petre mari, şi lemiiu se
pune iu păreţi; şi lucrulu sporesce cu zelii,
9 şi prosperă supţii mâuele loru. Atuucea noi
amii întrebaţii pre cei betrâuî, şi amu vor
biţii astii-feliu cătră d'îuşiî: J Cine v'a daţii
ordinu, să zidiţi casa acesta, şi să întăriţi
10 zidîulii acesta? Şi de uumile loru î-amu
întrebaţii, ca să ţi le spunemii, ca să scrimu
uumile bărbaţilorii, cari suntu iu fruntea lorii.
11 Şi ei ui dădură [acestii respunsii, dicendu :
Noi suutemu servii Dumnedeuluî cerîuluî şi
alu pămentuluî, şi rezidimii casa, care s'a
zidiţii cu mulţi ani mai 'naiute, şi pre care
a zidit'o şi k a sfârşit'o unii mare rege alu
Cupulu S.
a Hag. 1. 1.
b Zecb. 1. 1.
c Cap. 3. ».

d Vor». 6.
Cap. 6. «.
e Vers. S.
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g Vcţti cap. 7.
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; Ver». 8, 4.

k 1 Itojţ. (>. 1.
£ SCron. 36. 16,
17.
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luî Israelu. Dară l după ce părinţii noştri 1 2
au mâniată pre Dumnedeulu cerîuluî, elu 'î
dădu in mâna luî '" Nebucodonosoru, regele
Babilonului, Cbaldeulu, care nimici casa acesta, şi strămuta poporulii la Babilonii.
Dară iu auulu ânteiii alu luî "Ciru, regele 13
Babilonului, dădu ordinu acesta rege Cirii,
de a zidi acesta casă a luî Dumnezeii; Jji 14
chiarii şi " vasele de aurii şi de argintii ale
casei luî Dumuedeu, pre cari le scosese Nebucodouosoru diu teuiplulu diu lerusalimu,
şi le adusese iu templulii din Babilonii, le
scose regele Ciru diu templulii din Ba
bilonii, şi le dădu unuia, f a cărui nume era
Şeşbaţarii, pre care l'a aşedatu guverna
torii ; Şi dise câtră d'însulu : Ie aceste vase ; 1 5
mergi, du-le iu teuiplulu diu lerusalimu ; şi
casa luî Dumuedeu să fie zidită pe loculu
eî. Atuucea veni acelu Şeşbaţarii, şi 'puse 16
temelia casei luî Dumnezeii din lerusalimu ;
şi din tinipulu acela până acumu se zidesce,
şi r încă nu s'a sfârşita. Şi acumu de va 17
biue-place regelui, ' să se caute in casa tesauruluî regelui, care este acolo iu Babilonii,
dacă in adeverii s'a daţii ordinii de cătrâ
regele Cirii, să se zidescă acesta casă a luî
Dumnedeu iu lerusalimu; şi voiuţa regelui asupra acestui lucru bine-voescă a nî-o tramele.
A TUNCEA dădu ordiuu regele Dariu, şi 6
_/\_ ° s'a căutaţii iu casa archiveî, unde se
păstrau tesaurele iu Babilonii ; Şi s'a ga- 2
situ iu Acmeta, iu palatulu, care se ajiă iu
provincia Media, unii tuiu, iu care este scrisu
acesta aducere-aminte;
In auulu ânteiu alii regelui Cirii dădu 3
ordinu acela rege Ciru pentru casa lut Dumuedeii diu lerusalimu: Să se zidescă casa,
loculu uude se aducu sacrificii, şi temeliele
eî să se îutărescă forte, înălţimea ei să
fie de şese-decî coţi, şi lăţimea eî de şese-decî coţi ; * Cu trei ronduri de petre 4
mari, şi unu rondu de leinnu nou; şi ckeltuelele să se dee din casa regelui. Şi c va- 5
sele cele de aurii şi argintii ale casei luî
Dumuedeu, pre cari le scose Nebucodouosoru diu templulii, care este iu lerusalimu,
şi le aduse la Babilonii, să se dee înapoi,
şi ele să vină la loculu lorii, in templulii,
care este iu lerusalimu, şi să se aşe^e iu
casa luî Dumnedeu. d Deci depărtaţi-ve de 6
acolo, tu Tatuai, guvernătorulu de d'incolo
de fluviu, Şetnrii-Bozuaî, şi voi soţi ai loru,
voi Afarsacheiî, cari tmntefî d'incolo de fluviu,
Lăsaţi in pace lucrulu acelei case a luî Dum- 7
uedeîi; guveruătorulii ludeilorii şi cei ben Cap. 1. I.
o Cap. 1. 7, 8.
& «. 5.
,. Uag. 1. U. &
2. XI.

q Cap. 3.8, U).
r Cap. li. 1.1.
• Cap 6. 1, X.

Coifulu ti.
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EZRA.

trâuî aî ludeiloru să zidescă acea casă a
8 lui Dumnedeu pe locuiţi eî. încă şi ordinii
daii pentru cele ce aveţi a face bctrâniloru
ludeiloru spre serck-lulu la zidirea acelei case
a luî Dumnedeii; ca din tesaurele regelui,
din dările de d'iucolo de fluviu, să ac de e
bărbaţiloru acelora îndată cheltuelele, peu9 tru-ca să nu fie împedecaţî. Şi ce este de
trebuinţă, adecă : junei, berbeci şi mneî pen
tru olocaustele pentru Dumnedeulu ceriului,
. grâii, sare, vinu şi oleiu, dupre cererea preuţiloru, cari sunt in lerusalimu, să li se dee
$i cu di, aţa încâtu să nu fie nici o lipsă.
10 «Pentru-ca să aducă mirosuri plăcute Dumnedeului ceriului, şi s să se roge pentru vieţa
1 1 regelui şi a fiiloru şei. încă şi ordinii dau,
ca, ori-cine arii călca acestii ordinii, să se
scotă din casa luî o grândă, şi elu să fie redicatu şi spenduratu pe ea, » şi casa luî pen
tru acesta să se prefacă iu grămadă de gunoiii.
12 Şi Dumuedeu, care a pusu * numele seu să
locuescă acolo, să restorne pre toţii regele
şi poporulu, care va întinde mâna 8a să
chlce ordinvlu, fi să nimicesoă acea casă
a luî Dumnedeu, care este in lerusalimu. Eu,
Dariîi, amii daţii ordinulu ; cu grăbire să fie
făcuţii.
13
Atunci îndepliniră Tatnaî, guvernătorulii
de d'incoce de fluviu, Şetaru-Boznaî, şi soţii
lorii, cu grăbire acelea, ce ordinase Dariii,
regele.
14
«Şi betrâniî ludeiloru zidiră, şi prospe
rară prin îndemnarea luî Haggaî, profetulii,
şi a lui Zecharia, fiiulu luîlddo; şi eî o zi
diră, şi o sfârşiră dupre ordinulu Dumnedeuluî luî Israelii, şi dupre ordiuulu luî i Cirii,
aiului * Dariii, şi alii luî 'Artaxerxe, regele
15 Perşiloru. Şi se sfârşi casa acesta in $iua
a treia a luneî Adaru, care era anulu alii şeselea alii domniei regelui Dariii.
H»
Şi serbară cu bucuria fiii luî Israelii,
preuţiî, şi Leviţiî, şi cei-1-alţi fiii aî captivi
tate! "consacrarea casei acesteia a luî Durn1 7 nedeu ; Şi n aduseră pentru consacrarea acestei case a luî Dumnedeu o sută de boî,
duoe sute de berbeci, patru sute de mneî;
şi pentru sacrificiu do pecatii pentru întregulu Israelu: diioî-spre-dece ţîapî, dupre nu18 merulu seminţielorii luî Israelu. Şi aşedară
prepreuţî dupre "rondurile lorii, sipreLeviţî
dupre f rondurile loru, la servicîulu luî Dum
nedeu, care este in lerusalimu, * dupre cele
scrise in cartea luî Moisi.
19
Şi serbară fiii captivitate! pascî rîn a pa• Cap. 7. *3.
j Cap. 1. 1. * n Cap. 8. 35.
fi. 13.
Ier. W, 7.
o 1 Cron. M. 1.
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Vcr«. 3.
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tru-spre-decea di a luueî ânteîe. Căci preuţii 20
şi Leviţiî *se curăţiseră cu toţii ; toţi erau
curaţi; şi ' tăiară pasca pentru toţi fiii captivităţeî şi pentru fraţii lorii, preuţiî, şi pen
tru sine-şî. Şi mâucară fiii luî Israelu, cari 21
se întorseseră din captivitate, şi toţi, cari
s'aii deosebiţii cătră d'îuşiî din " necurăţenia
poporelorfi ţereî, spre a căuta pre lehova,
Uumnedeulu lui Israelu. Şi serbară cu bu- '22
curia " serbarea aziuieloru şepte dile; căci
lehova 'î bucurase, şi x întorsese anima * re
gelui Asirieî cătră d'înşiî, întărindu manele
lorii la lucrulu casei luî Dumnedeu, Dumnedeulii luî Israelu.
Ezra pUcă la Jerusalimtt cu însărcinare de la,
rege, ;t duce cu d'insulU o mare cetă de Iudei.

DUPĂ acestea, supţii domnia luî " Artaxerxe, regele Perşiloru, se sui Ezra,
b fiîulii luî Seraia, fiîulu luî Azaria, fiîulu luî
Hilkia, Fiiulu lui Şallumu, fiiulu luî Zadoku, fiîulu lui Ahitubii, Fiîulu luî Amaria,
fiîulu luî Azaria, fiîulu luî Meraiotu, Fiîulu
lui Zeraia, tiiulii luî Uzi, fiîulu lui Bukki,
Fiîulu luî Abişua, fiîulu luî Fineasu, fiîulu
luî Eleazaru, fiîulu luî Aaronu, arcbiereulii ;
Acestu Ezra se sui din Babilonii; şi elu era
cărturarii! " iscusiţii in legea luî Moisi, pre
care a dat'o lehova, Dumnedeulu luî Israelu;
şi regele 'î împlini totă cererea luî, d fiinducă mâna luî lehova, Dumnedeulu şeii, era
preste d'însulu. • Şi se suiră cu <f insulă la
lerusalimu d'iutre fiii luî Israelu, d'iutre
preuţî, d'intre •''Leviţî, tCintre cântăreţi,
(finire uşieri, şi d'iutre " servii templului în anulu alQ şeptelea alu luî Artaxerxe, regele.
Şi elu veni la lerusalimu iu luna a ciucea
din anulu alu şeptelea alu. regelui. Că iu
diiia âuteîa a luueî âiiteia începu a se sui
din Babilonii, şi in diua ânteîa a luueî a
cincea veni la lerusalimu; Afiindu-că mâna
cea bună a Dumnedculuî seu era preste
d'însulu. Ca Ezra 'şî pregăti anima, spre
a ' căuta legea luî lehova, şi a o face, şi a
J înveţa in Israelu legile şi judecatele.
Acesta este cuprinsulu epistolei, pre care
a dat'o Artaxerxe luî E/ra, preutulu, cărturarulu, adecă cărturariu în cuvintele ordineloru luî lehova şi ale legilorîi luî pen
tru Israelu :
Artaxerxe, ''regele regiloru, cătră Ezra,
preutulu, cărturarulti in legea Dumnedeuluî
ceriului, deplină pace, şi aşa mai departe:
Ordinii daii, ca tie-care din regatulîi meu,
y 2 Rcg. 23. 29.
2 Cron. 33. U.
Cap. 1. 1.
& vers. 6, «te.
—
Oapulii 7.
a Ne«m. !. 1.

i 1 Crou. G. U
c Vers 11,12,21.
d Vers. U.
Cap. 8. 22, 31.
e Cap. 8. 1.
/ Ve^î Cap. 8.

7
2
3
4
5
6

7

8
9

10
11

12
13

15, eto.
j Vers «, K.
; Cap. 2. 43. &
Donu 33. 10.
R. 20.
| Neem.8 1—8.
h Von. 6.
Mal. 2. 7.
Neom. 2. 8,18. k Kzec. «6. 7.
Dan. 2. 37,
i P». 119. Vi.

CAP. 7, 8.

14
15

16

17

18
1!)
20
21

22
2:J

24

25

26

ce voesce se mergă la lerusalimu de bunăvoîă (Vintre poporulu lui Israelu, d'iutre
preuţiî seî şi Leviţiî seî, poto să morgă cu
tine; Tu escî trămesu de rege şi de coî
1 şepte cousiliarî aî luî, să cercetezi despre
Iuda şi lerusalimu dupre legea, Dumnedeuluî
teu, carea este în mâna ta; Şi să duci afolo argintulii şi aurulu, pre care l'au daţii
regele şi consiliariî luî cu bună-voîă Dumneţjeuluî luî Israelii, '" al ii cărui locaşu este în
lerusalimu; "Şi toţii argiutulii şi aurulu,
pre care 'Iii vcî găsi în totă provincia Ba
biloniei pe lungă darurile de bună-voîă, pre
cari °le va da poporulu şi preuţiî pentru casa
I tiimnedeului lorii, ce este in lerusalimu; Ca
să cumperi pe dată tliu argintulii acesta
viţei, berbeci, mneî, cu p darurile loru de pune
şi cu libaţiunile lorii, şi * să le aduci pe altarulu casei Dumnezeului vostru, ce este în
lerusalimu. Şi ce se va pare bine ţie şi fraţilorii tei, ca să faceţi cu remărita argintu
lui şi a aurului, faceţi dupre voia Dumnec.lenluî vostru. Şi vasele, cari ţi s'au daţii
pentru servicîulu casei Dumnedeuluî teii,
pune-Ze înaintea luî Dumnedeu în lerusalima. Şi ce va mai fi de trebuinţă pentru
casa Dumnedeuluî teii, cea ce va trebui să
mai cheltuescî încă, aceea vei lua din casa
tesaureloru regelui. Şi ordinii dau, eii Artaxerxe, regele, cătră toţi păzitorii tesauruluî, cari sunt d'incolo de fluviu, ca totu
ce va cere de la voi Ezra, preutulii, cărturarulu în legea Dumnedeuluî ceriului, cu grăbiro să se îndeplinescă, Până la o sută
talente de argintii, şi o sută core de grâii,
şi o sută baturî de vinii, şi o sută baturî de
oleiu, şi sare fără mesură. Totu, ce este
voîa Dumnedeuluî ceriului, să se îndepli
nescă întocmai pentru casa Dumnedeuluî
ceriului; căci pentru ce să vină mânia sa
preste regatulu regelui şi alii fiiloru seî.
Şi vî facemii sciutii, că, asupra tuturoru
preuţiloru, Leviţiloru, cântăreţiloru, uşîeriloru, serviloru templului şi serviloru ace
stei case a luî Dumnedeu, nu aveţî nici
o putere a pune birii, dare şi drumuri.
Şi tu, Ezra, r pune, dupre înţelepciunea Dum
nedeuluî teii, carea este în tine, judecători şi
diregetorî, cari să judece totu poporulu, ce
este d'incolo de fluviu, pre toţi, cari cunoscii
legile Dumnedeuluî teu ; şi cari nu le cunoscii, pre aceia ' înveţaţi-î.
Şi fie-care,
ce nu va îndeplini legea Dumnedeuluî teu
şi legea regelui, să fie pe dată condamnata
seu la morte, şeii la esiliii, seu la globâ,
şeii la încbisore.
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' Bine-cuventatu fie lehova, Dumnedeulii
păriuţilorii noştri, " care a pusu una ca acesta în anima regelui, pentru-ca să mărescă casa luî lehova, ce este în lerusalimu ;
Şi "a întorşii spre mine îndurarea regelui,
a consilwriloru seî şi a tuturoru mai marilorîi, puterniciloru regelui. Şi m'amii întăritii; căci x mâna luî lehova, Dumnedeulii
meu, era preste mine; şi amii adunaţii capii
luî Israelu, ca să se sue cu mine.
ACEŞTIA sunt capiî caselorA părintesc! şi
cartea nascereî acelora, cari s'aii suiţii
cu mine din Babilonii, supţii domnia luî Artaxerxe, regele : Din fiii luî Fineasu, Gcrşomii;
din fiii luî Itamarii, Danielii ; din fiii luî Davidii, "Hattuşu; Din fiii luî Şecanin, din
fiii ,luî ''Păroşii, Zecaria, şi cu d'îusulu scrişî
iu cartea nasceriloru o sută cincî-decî do
bărbaţi. Din fiiî luî Pahatu-Moabii: Elioenai, fiîulii lui Zerahia, şi cu d'însulu duoe
sute de bărbaţi. Din fiiî luî Şecauia, fiîulu
luî Iahazielu, şi cu d'însulu trei sute de
bărbaţi. Şi din fiiî luî Adinu, Ebedii, fiîulu
luî Ionatanii, şi cu d'însulu ciucî-decî de
bărbaţi. Şi din fiiî luî Elamii, leşaia, fiîulu
Atalieî, şi cu d'însulu şepte-decî de bărbaţi.
Şi din fiiî luî Şefatia, Zebadia, fiîulu luî Micaelii, şi cu d insulţi optu-decî de bărbaţi.
Din fiiî luî loabii; Obadia, fiîulu luî lehielu,
şi cu d'însulu duoe sute optu-spre-dece băr
baţi. Şi din fiiî luî Şelomitii, fiîulu luî Iosifia, şi cu d'îusulu o sută şese-decî de băr
baţi. Şi din fiii luî Bebaî, Zecaria, fiîulu luî
Bebaî, şi su d'însulu duoe-decî şi optii de
bărbaţi. Şi din fiiî luî Aţgadii: lohananu,
fiîulu luî Hakkatanii, şi cu d'însulu o sută
dece bărbaţi. Şi din fiiî cei de pe urmă aî luî Adonikamu, ale cărora nuuiî
erau aceste: Elifeletu, leielii, şi Şemaia, şi
cu d'înşiî şese-decî de bărbaţi. Şi din fiiî
luî Bigvaî: Utaî şi Zabbuclu, şi cu d'înşiî
şepte-decî de bărbaţi.
Şi-î adunai ii la pereulii ce curge la Ahava; şi noi remaserămii acolo trei dile; şi
eu căutaiii între poporu şi între preuţî, şi
nu găsiiu nici pre umilii din • fiiî luî Levi.
Atuncea trămeseiii la Eliezeru, la Axielu, la
Şemaia, la Elnataml, la laribu, la Elnatanu,
la Natanii, la Zecaria, şi la Meşullumu, capiî;
şi la loiaribu, şi la Elnatanu, bărbaţi înţe
lepţi; Şi î-amii trămesu cătră Iddo, cnpulii
dm loculu Casifia; şi amu pusii în gura lorii
cuvintele, ce trebue să se vorbescă cătră
Iddo ţi cătră fraţii seî, servii templului, la
loculu Casifia, ca se ni aducă servi pentru
casa Dumnedeuluî nostru. Şi eî ni d aduu Cap n. 2*.
e Cap. 9. 9.
a Ve^Cap.5.5.

ft vora. (i, 9.
& Cap. 8. 18.

Capidu S.
a l Cron. 3. 22.
i Cap. ». 3.
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seră, fiindu-că mâna cea hună a Dumne
deuluî nostru era presto noî, pre unu băr
buţă cu minte din fiii luî Mahii, fiîulu luî
Levi, fiîulu luî Israelu; şi pre Şerebin. pre
liii seî şi pre fraţiî seî, optă-spre-dece; Şi
pre Haşabia, şi cu d'însulu pre leşaia, din
fiii luî Merari, pre fraţiî seî şi pre fiii lorii,
duoe-decî; ' Şi d'intre servii templului, pre
cari î-a dată Davidu şi ceî mai marî pen
tru servirea Leviţiloru, duoe sute şi duoedecî de servi aî templului; eî toţi au foştii
anume numiţi.
Şi f prochîămaiu acolo, lapereulu Ahava,
postii, ca să * ne umilimu înaintea Dumnedeuluî nostru, ca să ni dee * cale bună pen
tru noî, pentru copiii noştri şi pentru totu
avutulu nostru. Căci ' 'inî era ruşine, să ceru
de la rege oste şi călăreţi, ca să ni ajute
pe cale in contra neamiculuî, fiindu-că diseserămu cătră rege: •>' Mâna Dumnedeuluî
nostru este preste toţi, cari 'Iu caută, spre
* bine, clară puterea şi mânia luî l preste toţî
ceî ce-lu "' părăsescii. Decî pentru acesta
amu postită, şi amu rugaţii pre Dumnedeulă
nostru, şi elu ne-a " ascultată.
Atunci amu despărţita d'intre mai marii
preuţiloru duoî-spre-dece: pre Şerebia, pre
Haşabia, şi cu d'înşiî dece d'intre fraţiî lorii;
Şi lî-amu cumpăniţii ° argintnlu, aurulu şi va
sele, darulu pentru casa Dumnedeuluî no
stru, pre care l'au dăruiţii regele şi consiliariî seî, maî marii seî şi toţi Israeiiţiî, cari
eraţi de fagă. Si lî-amîi cumpăniţii pe mâna
lorii şese sute şi cincî-decî de talente de
argintii, şi vase de argintii de o sută ta
lente, şi vase de aură de o sută talente;
Şi duoe-decî de cupe de aurii, câte o mie
de drachme, şi duoe vase de aramă buuă,
strălucitore, scumpă ca şi aurulu. Şi clisuli-amu: Voi sunteţi p sânţiţî luî lehova, şi va
sele sunt « consacrate ; şi argintulu şi aurulu
este darulu de bună-voia pentru lehova, Dumnedeulu părinţilorii voştri. Fiţî descepţî,
şi luaţi sema axupra-li, până ce le veţi cumpeni înaintea maî mariloru preuţiloră şi aî
Leviţiloru, şi înaintea capiloru caseloru părinţescî ale luî Israelu in lerusalimîi, in cămarele caseî luî lehova. Aşa luară preuţiî
şi Leviţiî greutatea argintului, a aurului şi
a vaseloru, ca să le ducă la Ierusalimii in
casa Dumnedeuluî nostru.
Şi noî plecarămu de la rîulu Ahava in
a diioe-decea (/* a luneî ânteîa, ca să mergemă la Ierusalimu ; şi " mâna Dumnedeuluî

r. VeiJicap.a.H.
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q Lov. Ifi. *9. k
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Cap. 7.fi, 9,48.
l's. 33. 18,1».
& 34. 15. 28.
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2 Cron. 33. 1.1.
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Deul. 33. .«.
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Neem. 2. II.
Vers. M. 30.
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nostru era preste noî, şi ne scăpa din mâna
neamiculuî şi a pânditoriloru pe cale. Şi
" venirămii la Ierusalimu, şi remaserămu acolo trei dile. Şi în diua a patra s'afl ' cumpeniţă argintulu, aurulu şi vasele in casa
Dumnedeuluî nostru in mâna luî Meremotu,
fiîulu luî Uz ia, preutulu; şi cu d'însulu era
Kleazeră, fiîulu luî Fineasu; şi cu eî loţabadu, fiîulu luî leşua, şi Noadia, fiîulu lui
Binnui, Leviţî. Dupre numerulu şi greutatea
fie-căruia; şi totă greutatea se însemna atuncea.
Şi fiii celoru strămutaţi, ceî ce se întorseră din captivitate, " aduseră olocauste
Dumnedeuluî luî Israelu, diioî-spre-dece viţei
pentru totu Israelulii, noue-decî şi şese de
berbeci, şepte-(ţlecî şi şepte de mneî şi diioîspre-dece ţîapi drepţii sacrificiu pentru pecatu: t6te aceste erau olocauste luî lehova.
Şi dădură " ordinele regelui satrapiloru regeluî şi guvernătoriloru de d'incoce de fluviu ;
şi aceştia ajutară pre poporu şi casa luî
Dumnedeii.

'
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încuscrirea ludeiloru cu Păgânii; durerea şi ru
găciunea lui Ezra ; căinţa şi îndreptarea ludeilorit.

DUPĂ ce se sfârşi acesta, se apropiară 9
mai marii de mine, şi diseră: Poporulu
luî Israelu, preuţiî şi Leviţiî nu a'au " deo
sebită de poporulu pământului, (*fâcendu tote
urîcîunile loru), de Cananeî, Heteî, Ferizeî,
lebuseî, Ammoniţî, Moabiţî, Egipteni şi Amorei. Căci au c luatu d'intre fetele loru de 2
femei pentru sine şi pentru fiii lorii, şi au
d amestecată • semenţa sacră cu poporele acestoru ţerî, şi mâna maî mariloru şi a căpitenieloru maî ânteiă a fostă in fără-de-îegea acesta. Şi audindu acestea, f amu ruptă 3
vestmentulă meu şi mantia mea, şi amu
smulsă din perulu capului meu şi din barba
mea, şi amu cădutu » uîmitu. Atuncea se a- 4
dunară la mine toţî, cari se * temeau de
cuvintele Dumnedeuluî luî Israelu, pentru
fără-de-legea celoru din captivitate, şi eu
ama şedută uîmitu până la ' sacrificîulu de
seră.
Şi me sculaiă la sacrificîulă de seră din 5
umilirea mea, şi cu vestmentulă şi mantia
mea rupte pleoat'amă gemmchîele, şi amu
J întinsă manele mele cătră lehova, Dumnedeulu meu ;
Şi dis'amu: Dumnedeulu meu! * 'mi este 6
ruşine, şi me roşescă, a rădica ochii mei că
tră tine, Dumnezeule; că ' fărâ-de-legile nov Cap. 7. 81.

—
Ciipitlii ')
a Cap. •«. 21.
Noom. 9. S.

b Dent. 12. 30,
31.
c B<)od. 34. IC.
Dent. 7. 3.
Nooiii. 13. 2.1.
d B»od. 19. (i. &

29. 31.
1 /i Cap. 10. S.
Dent. 7. 6. *
Iţa. 66. 2.
14. *.
i > Esort. K9. 39.
e. 2 Cor. «. 14. j Bsod. 9.29,33.
f Iov 1. 20.
* Dan 9. 7, 8.
g ft. 143. 4.
1 Pa. 38. 4.
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CAP. 9, 10.
stre s'au îramulţitii presto căpiţele ndutre, şi
7 vina nostră s'a ™ măriţii pâuă la ceriu. Din
filele părinţiloru noştri " niintemu in mare vină
până în Alifia do astă-dî, şi pentru pecatele
mîstre " amu foştii daţi noi, regii noştri ţi
preuţiî noştri în mâna regilorii ţereloru, la sa
bia, la captivitate, la predă, şi la ''ruşinea
8 feţei, precumii se vede astă-^i. Şi acumu
puţintelii s'a induraţii spre noi lehova, Dumneijeulu nostru, ca să ni se lase mântuire,
şi să ni se dee întemeîare in localii şeii
celii sântîi; ca Dumnedeulu nostru să ni « lu
mineze ochii, şi să ni dee puţină resuflare
9 în servitutea nostră. r Căci servi eramu noi ;
• dară Dumnedeulu nostru nu ne-a părăsiţii
în servitutea nostră, ci ' ne-a făcuţii să găsimii charu înaintea regelui Perşilorii, dându-ni resuflare, ca să redicămii casa Duinnedeuluî nostru, şi să dircgemîi ruinele eî,
şi dându-ni " zidiu în Iuda şi in lerusalimu.
10 Ce deci să mai di cernu noî, Dumuedeulii
nostru, după to'fe acestea? că noi amu pă1 1 răsitu ordinele tale, Pre cari le-aî daţii prin
mâna servitorii teî, a profeţiloru, dicendu:
Pâmentulii, în care intraţi, ca să-lîi stăpâ
niţi, este pămentu necuraţii, " mânjitii de po
porele ţereloru prin urîcîunile lorii, cu cari
1-au împlutii de la unii capetu până la celal'-J l-alţii cu necurăţeniele loru. Voi deci * să
nu daţi fetele vostre fulorii loru, şi să nu
luaţi fetele loru pentru fiii voştri, şi in eternu » să nu căutaţi pacea şi binele loru ; ca
să fiţi tari, şi să mâncaţi binele pămentuluî, şi sĂ-lii ' păstraţi de moscenire pentru
13 fiii voştri în eternii. Şi după tote câte au
veniţii asupra nostră prin faptele nostre cele
rele, şi pentru păcatul u nostru celii mare,
ţi pentru-că tu, Duranedeulu nostru, " ne-aî
pedepsită, mai puţina, decâtu dupre fără-deiegea nostră, şi ni'-aî daţii mântuirea acesta,
14 Se cuvine ore să călcămii * eră-şî ordinele tale,
şi să c ne încuscrimu cu poporele acestoru
urîcîunî? Nu d te veî mânia ore asupra nos
tră până la nimicire, aşa că nu va remâne
15 nici o rămăşiţă şi nici o mântuire? lehova,
Dumnedeulu lui Israelu ! • tu escl dreptu ; căci
noi amu rămaşii mentuiţî, precumii se vede
astă-*dî ; ecce, suntemU f înaintea ta ' cu vina
nostră; cănuputemu * sta pentru acesta îna
intea ta.
10 O I ° după ce Ezra, plângenduşi xfândii. pro^ sternutii * înaintea casei lui Dumnedeii,
se ruga, şi mărturisi pecatele, se aduna la elii
o mulţime mare forte de bărbaţi, de femei
m 8 Cron. ?8. H.
Apoc. 18. 5.
» P». 106. K.
Dan. 9. 5, 6, 8.
o Deut. 28. 3>i.
64.

Neom. Si. 30.

p Dan. 9. 7, 8.
H V*. 1.1. .1. &
«4. S.
r Neam. 9. 36.
« Pn. 136. 23.
( Cap. 1. ».
u Isa. 5. 2.

v Cap. 6. 81.
x Esort. 23. 33.
k 34, 1G.
Dent. 7. 3.
y 1 >.•'•'. 23. 6.
z Prov. 13. li.
& il>. 7.

o Ps. 103. 10.
b loan .r>. 14.
2 Pst.2.20,21.
f Vărs. 2.
Neom. 13. 23,
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şi de copii din Israelu; şi poporulu plângea
forte. Şi lua cuventulu Şecania, ttîulu Im
lehiolu, nnidfi din iiiî lui Elamu, şi disc cătră
Ezra: Noi amu "păcătuiţii contra Dumnedeului nostru, că amu luată, femei străine din
pop<ir?le ţereî; dară totuşi este încă ce- va
speranţî, pentru Israelu întru acesta. Dreptu
aceea, să încheiămii d legămentu cu Dumne
deulu nostru, că vomii scote tote femeele, şi
totu. ce s'a născuţii din ele, dupre sfatulii dom
nului meii şi alii acelora, cari " se ternii de -^ordinulii Du miedeuluî nostru; şifacă-se dupre
lege. Scolă-te! căci a ta este treba acesta;
şi noî voma, fi. cu tine. » Fii tare, şi lucreză.
Atuncea se scula Ezra, şi puse să *jure
pre cei inaî mari ai preuţiloru, ai Leviţiloru,
şi ai totu Israelulu, să facă dupre cuventulu
acesta; şi eî jurară. Atuncea se scula Ezra
de d'inaintea casei lui Dumnedeii, şi merse
in cămara luf lohananu, fiîulu lui Eliaşibîi;
şi întrându acolo, •' nu mânca pane, şi nici
nu bea apă; căci elii bocîa pentru pecatele
celorii din captivitate. Şi eî prochîămară
in Iuda şi in lerusalimu cătră toţi fiii captivităţeî, ca sase adune la lerusalimu; Şi
că averea fie-căruîa, care nu va veni pâuă
in treî dile, dupre sfatulu mai mariloru şi
alii bătrâniloru, să fie anatema; şi să se deosebescă din adunarea celorii din captivitate.
Atuncea se adunară toţi bărbaţii din Iuda
şi din Beniaminu la lerusalimu in treî dile;
acesta « foştii in luna a noua, in a duoedecea (ft alunei; şi J totu poporulu şedea pe
loculu deschişii înaintea casei luî Dumnedeii,
tremurândii pentru acesta şi de ploiă. Şi
Ezra, preutulii, se scula, şi dise cătră d'înşiî:
Voi aţi păcătuită, că aţi luaţii femei străine,
ca să adăugiţi preste păcatulu luî Israelu.
Deci * daţi mărturisire luî lehova, Dumnedeulii părinţiloru voştri, şi faceţi voia luî, şi
1 deosebiţi-vă de poporele pămentuluî şi de fe
meele străine.
Şi respunse totă adunarea, şi dise cu voce
tare: Precumii ai disu, aşa trebue să facemu.
Dară poporulu este mulţii, şi exte timpii ploîosu
tare, şi nu putemii sta afară; şi acesta nicî
nu est» lucru de una şeii de duoă dile ; căcî
noî suntemu mulţi, cari amii păcătuiţii iu acesta. Deci să se aşede mai marii din totă
adunarea, şi toţi, câţi aii luata femei străine
in cetăţile nostre, să vină la timpuri hotiirîte, şi cu d'îuşii cei bfitrănî ai h'e-căreî ce
tăţi şi judecătorii eî, până ce se va întorce
de la noi m aprinderea mâniei Dumnedculuî
R Xeoiu. 9. .13.
Dan. 9. U.
a
/Rom. 3. 19.
q 1 Cor. 15. 17. ' 6
c
h Ps. 130. .1.
—
d

f. Cap. 9. 4.
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/ Dent 7. 2. 3. k
Dan. 9. 20. ; o 1 Cron. 2s. 10.
2 Cron. 20. 9. ; h Neom. 5. 12.
(
Noum. J3. 27. i Deut 9. 18.
m
2 ('roii. 34. 31. j Vaţli 1 Şam.

2

3

4
5
6

7
8

9

10

11

12
13

14

12. 18.
los. 7. 19.
I'rov. !*. IX

Vet,. 3.
2 Cron. 30. 8.

NEEMIA.

400

1 5 nostru pentru acesta. Şi Ionatanii, fiîulu luî
Asaelu, şi Iahazia, fiîulu luî Tikva, fură puşi
preste lucrulu acesta; şi Meşullamu şi Şabtaî,
16 Levitulii, 'î ajutară. Asemene făcură şi fiii
captivitate!.
Şi se aleseră Ezra, preutulu, şi bărbaţii,
capii părinţescî, dupre casele loru părinţescî,
şi toţi aceştia, dupre numile loru, fură puşi
m diua ânteia a luneî a decea, ca să cer17 ceteze lucrulu. Şi in diua ânteia din luna
ânteia sfârşiră cu toţi bărbaţii, cari luaseră
18 femei străine. Şi se găsiră d'intre fiii preuţiloru, cari au luaţii femei străine: d'intre
fiii luî leşua, fiîulu luî loţadaku, şi d'intre
fraţii seî : Maaseia, Eliezeru, laribu, şi Ghe19 dalia. Şi ei n dădură mâna lorii, că voru scote
pre fenieele lorii ; şi cei vinovaţi aduseră unii
20 berbece diii turmă peutru vina lorii. Şi d'in2 1 tre fiii luî Immer : Hanani şi Zebadia. Şi
d'intre fiii luî Harimii: Maaseia, Elia, Şe22 maia, lehielu şi Uzia. Şi d'intre fiii luî
Paşhurii : Elioenaî, Maaseia, Işuiaelu, Neta23 neelu, lozabadu şi Elasa. Şi d'intre Leviţî :
lozabadii, şi Şimeî, şi Kelaia, (acesta este Ke24 lita), Petahia, Iuda şi Eliezeru. Şi d'intre
cântăreţi: Eliaşibu; şi d'intre uşieri: Şallumii,

Telemu şi Uri. Şi din Israelu : d'intre fiii 25
luî Păroşii : Ramia, lezia, Malchia, Meaminii,
Eleazaru, Malcbia şi Benaia. Şi d'intre 26
fiii luî Elamu : Mattania, Zecaria, lehielu,
Abdi, lereinotu şi Elia. Şi d'intre fiii 27
luî Zattu: Elioenaî, Eliaşibu, Mattania, leremotu, Zabadu şi Aziza. Şi d'intre fiii luî 28
Bebaî : lohananâ, Hanania, Zabbaî ţi Atlaî.
Şi d'intre fiii luî Bani : Meşullamu, Mallucu, 29
Adaia, lasubu, Şealii şi Ramotii. Şi d'intre 30
fiii luî Paiiatu-Moabii : Adna şi Chelalii, Be
naia, Maaseia, Mattania, Beţaleelu, Binnui
şi Mânase. Şi d'intre fiii luî Harimii : Elie 31
zeru, Işia, Malchia, Şemaia, Simeonu, Benia- 32
minii, Mallucu ţi Şemaria. D'intre fiii luî Ha- 33
sum u : Matenaî, Matata, Zabadu, Elifeletu,
Ieremaî, Mânase şi Şimeî. D'intre fiii lui 34
Bani : Maadaî, Amramu, Uelu, Banaia, Be- 35
deia, Ghellu, Vania, Meremotii, Eliaşibu, 36
Mattania, Matnaî, laaşaii, Bani, Binnuî, Şi 37 38
meî, Şelemia, Natanii, Adaia, Macnadbaî, Şa- 39 40
şaî, Şaraî, Azarelii, Şelemia, Şemaria, Şalumu, 41 42
Amaria ţi losefu. D'intre fiii luî Nebo : leielii, 43
Matitia, Zabadu, Zebina, laddaî, loelu ţi Be
naia. Toţi aceştia luaseră femei străine, şi unii 44
d'iutr'îuşiî aveau copii de la femeele acestea.

CARTEA LUI NEEMIA.
Neemia primesce soiri despre compatrioţii set; durerea şi rugăciunea sa.

1 /CUVINTELE luî ° Neemia, fiîulu luî Acalia.
\^4 In luna Chisleii, in amilii alu diioe-decelea alu domniei luî Artaxerxe, cându eramii
2 in Şuşanii, cetatea palatului, Veni Hanani, unulu d'intre fraţii mei, elii şi nisce bărbaţi din
Iuda, şi î-amii întrebaţii despre Iudeii cei scă
paţi, cari rămăseseră din captivitate, şi despre
3 lerusalimu. Şi eî 'mi diseră: Rămăşiţa ce
a mai rămaşii din captivitate acolo in pro
vincia, este in superare mare şi in ocară; şi
* zidîulii Ierusalimului este " ruinaţii şi por
tele luî s'au arşii cu focii.
4
Şi cui mi amii audiţii cuvintele acestea, arnii
şcijiit.ii, şi ;i inii plânsu, şi m'amu bociţii câte
va dile, amii postitu, şi m'amii rugatu înain5 tea Duninedeuluî ceriului; Şi amii disii : Rogu-te, dlehova, Dumnedeulu ceriului l Dumue^eulii celu mare şi înfricoşata, « care păzesce
legămentulii şi mila cătră cei ce-lu îubescii
6 şi păzescii ordinele luî ; Rogu-te, fie urechia
ta ascultătore şi * ochii tei deschişi, ca să
audă rugăciunea servului teu, ce eu me rogii
n ! Reg. 10. 15.
1 C'ron. «9. 84.
U Urou. 30. 8.
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înaintea ta diua şi noptea pentru fiii luî
Israelu, servii tei, şi » mărturisescii păcatele
fiilorii lui Israelu, ce noi ţî-amii păcătuită;
eu şi casa părintelui meu amu păcătuita ;
* Forte ţî-amu nelegiuita, şi ' n'amii păzitu ordinele, legile şi judecatele, ce ai ordinată ser
vului teu Moisi. Amintesce-ţî, rogu-te, de
cuventulii, ce l'aî ordinatii servului teu Moi
si, dicendu : •>' De veţi nelegîui, eii vă voiu împrăscia pr'intre popore. * Dară de vă veţi re'ntorce la mine, şi veţi păzi ordinele mele,
şi le veţi face, ' chîarii de arii fi aruncaţi
unii d'intre voi până la marginea ceriului,
încă şi de acolo 'î voiu aduna, şi-î voîti aduce in loculii, ce l'amu aleşii, ca să făcu
sălocuescă numele meii acolo. m Şi aceştia
sunt servii tei şi poporulu teii, pre care l'aî
rescumpăratu cu puterea ta cea mare şi cu
mâna ta cea tare. Rogu-te, lehova, "fie urechia ta ascultătore la rugăciunea servului
teii şi la rugăciunea servilorii tei, cărora ° li
place a se teme de numele teu; şi fă, roh r». 100. «.
Dan. 8. 5.
t Deut. S8. 15.
j Lov. 26. 33.

Dent.4. 25, 26,
27. & 28. 64.
k Lov. 20. 39, I
ele.
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CAP. l, 2, 3.

gu-te, să prospere servulu teu in diiia acesta, amii eşitu noptea •'pe porta văîeî, şi amu
şi fă să afle charii înaintea bărbatului aces veniţii in faţa fântânei smeuluî, si pe porta
tuia. Căci eramu p cuparulîi regelui.
gunoiului, şi amii privitu zidîurile Ierusali
Neemia, primindu însărcinare de la rege, merge mului, cari eraii * ruinate, şi portele luî mis
la Ierusalimu, şi incurageză pre poporu a rezidi tuite de focii. Apoi amu trecuţii la 'porta
templulii.
fântânei şi la ezulu regelui, dară nu era
2 Cjl in luna Nisanu, in anulu alii duoe- locu pe unde să trecă animalulii de supţii
î^ decelea alu regelui ° Artaxerxe, era vinu mine. Apoi m'amu suiţii noptea la ™ pereu,
înaintea luî; şi b luându vinii, amu daţii re şi după ce amu privitu zidîulu, m'amu în
gelui. Şi nici odată nu fusesemu triştii îna- torşii, şi amii întratu eră-şî pe porta văîeî;
2 intea luî. De aceea regele 'mi dise: Pen şi aşa m'amu întorşii.
Şi direge'toril nu sciură, unde amii mersii,
tru ce faţa ta este tristă, de-şi nu escî
bolnavii? Acesta nu pole fi fără de câtu nici ce amu făcuţii ; căci nu spusesemii încă
c tristeţa ânimeî. Atuncea m'amu temuţii ace'sta nici ludeiloru, nici preuţiloru, nici mai
3 forte, Şi dis'amu regelui : d In eternii să tră- mariloru, nici diregetoriloru, nici celoru-1-alţî,
escă regele; de ce faţa mea să nu fie cari făceau lucrurile. Şi disu-li-amu: Vetristă, de ore ce ' cetatea, loculu morminte- deţî starea rea, in care ne aflămu, cumu
loru părinţiloru mei, este pustiită şi portele Ierusalimulu este pustiiţii şi portele lui arse
de focii; haideţi, săzidimu zidîulu Ierusalimu
eî sunt mistuite de focii?
4
Atuncea regele 'mî dise : Ce voescî să-mî lui, ca să nu mai fie " de ocară. Şi lî-amu
ceri? Deci m'amii rugaţii la Dumnedeulu spusu de "mâna cea bună a Dumnedeuluî
5 ceriului. Şi amu disu regelui : De va place meii cătră mine, şi încă şi cuvintele rege
regelui, şi dacă servulu teu a aflaţii charu lui, ce le vorbise cătră mine. Şi eî diseră:
înaintea ta, trâmete-me la Iuda, la cetatea mor- Să ne sculămu, şi să zidimu. Aşa ' s'aii în
minteloru părinţiloru mei, ca să o rezidescii. tărită manele lorii pentru acesta lucru bunu.
Dară cumu audiră Sanballatu, Horo6
Şi disu-mi-a regele, (şedendii lungă d'însulii şi regina): Câtu de lungă va fi călă neulii, şi Tobia, servulu, Ammonitulu, şi
toria ta? Şi cându te vei re'ntorce? Şi aşa Gheşemii, Arabulu, « ne rîseră, şi ne desprebine-voi regele, a me trâmete : şi î-amu ho- ţuiră, şi diseră: Ce este fapta acesta, ce o
7 tăritu f timpulu. Şi amii disu regelui : De faceţi ? r Voiţi să ve resculaţî asupra regelui?
va place regelui, dee-mi-se epistole cătră Atuncea respunsu-li-amii şi lî-amu disu: Dumguvernatorii de d'incolo de fluviu, ca să me nedeulu ceriului, acela ne va face să pros8 petrecă, până voiu sosi în Iuda; Şi o epis perămu ; de aceea noi, servii şei, ne vomii
tolă cătră Asafu, păzitorulu pădureî rege scula, si vomii zidi; * eru voi nu aveţi nici
lui, ca să-mî dee lemne, ca să făcu grândî parte, nici drepţii, nici amintire in Ierusalimu.
pentru portele palatului, care se ţine s de casa,
Rezidirea ziffiuriloru şi a porţeloră cetăţeî.
şi pentru zidîulu cetăţeî, şi pentru casa, in
ATUNCEA
se scula aEliaşibu,archiereulu,
care voiu întră. Şi-mî încuviinţa regele fote ;
şi
fraţii
şei,
preuţiî, şi * zidiră porta oi* căci mâna cea bună a Dumnedeuluî meii
lorii; o sânţiră, şi puseră uşele sale; şi
era cu mine.
9
Deci amîi sosiţii la guvernatorii de d'in sânţiră c până la tumulii Mea, până la turcolo de fluviu, şi datu-fî-amii epistolele re- nulii luî d Hananeelu. Şi lungă elu zidiră
geluî. Şi regele trămesese cu mine mai • bărbaţii din Ierichonu ; şi lungă eî zidi Zac10 mari preste oste şi călăreţi. Eru Sanballatu, curu, fiîulu luî Imri.
* Şi porta pesciloru o zidiră fiii luî AseHoroneulu, şi Tobia, servulu, Ammonitulu,
audindu ace'sta, se superară forte, că a ve naa, cari o îmbrăcară cu scendurî, şi » pu
niţii unii ornii, să caute binele fiilorii luî Israelu. seră uşele sale, incuetorele sale, şi zăvorele
11
Şi *' amu venita la Ierusalimu, şi amii re- sale. Şi lungă eî direse Meremotu, fiîulu
12 masu acolo trei dile. Şi m'amu sculatu luîUriu, fiîulu luî Hakozii; şi lungă eî direse
noptea, eii şi câţî-va bărbaţi cu mine; şi Meşullamii, fiîulu luî Berechia, fiîulu luî Men'amu spusa nimenuî ce pusese Dumnedeulu şezabelu; şi lungă eî direse Zadoku, fiîulu
meii in anima mea, ca să facii in Ierusa luî Baana; Şi lungă eî direseră Tekoiţiî;
limu ; şi alţii animalii nu era cu mine, fără dară fruntaşii lorii nu-şî plecară cerbicea
13 numai animalulii, pe care călărîamu. Şi la * lucrulu Domnului lorii.
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Şi •' porta cea vechia o direseră lehoîada,
fiîulu lui Paseahu, şi Meşullamu, fiîulu luî Besodia ; aceştia o îmbrăcară cu scendurî, şi
puseră uşele sale, încuetorele sale, şi zăvo7 rele sale. Şi lungă eî direseră Melatia,
Ghibeonitulu, şi ladanîi, Meroniteulîi, băr
baţi din Ghibeonu şi din Miţpa, până la J' tronulu guvernatorului celoru de d'incoce de
8 fluviu. Lungă eî direse Uzielu, fiîulu luî
Harhaia, d'intre argintari; şi lungă elîi di
rese Anania, fiîulu unuia d'intre fâcetoriî de
mirii; şi eî întăriră lerusalimulu până la zi9 dîulu * celu latu. Şi lungă eî direse Refaia,
fiîulu luî Urii, mai marele preste jumătate
10 din ţinutulu Ierusalimului ; Şi lungă elii di
rese ledaia, fiîulu luî Harumafu, pe d'inaintea
casei sale; şi lungă elu direse Hattuşu,
1 1 fiîulu luî Haşabnia. Malchia, fiîulu luî Haremu, şi Aşubii, fiîulu luî Pahatu-Moabu,
direseră cea-1-altă bucată ' şi tumulii cupto12 reloru. Şi lungă elu direse Şallumu, fiîulu
luî Haloheşu, mai marele preste jumătate
din ţinutulu Ierusalimului, elu şi fiicele sale.
13
"Porta văîeî o direseră Hanunu şi locui
torii din Zanoa; aceştia o zidiră, şi puseră
uşele sale, încuetorele sale şi zăvorele sale ;
şi făcură o mie de coţi din zidiu până la
14 "porta gunoiului. Şi porta gunoiului o direse
Malchia, fiîulu luî Recabu, mai marele preste
ţinutulu Betu-Haccheremuluî ; acesta o zidi,'
şi puse uşele sale, încuetorele sale şi zăvo15 rele sale. Şi "porta fântânei o direse Şal
lumu, fiîulu luî Colii-Oze, mai marele preste
ţinutulu Miţpa; acesta o zidi, şi o acoperi,
şi puse uşele sale, încuetorele sale şi zăvo
rele sale, încă şi zidîulu ezuluî f Siloa de lun
gă grădina regeluî, şi până la treptele de
pogorire din cetatea luî Davidu.
16
După elu direse Neemia, fiîulu luî Azbucu,
mai marele preste jumătate din ţinutulu BetuZuru, până in faţa morminteloru lui Davidu
şi până la » ezulu celu făcuta, şi până la casa
17 celoru tari. După elu direseră Leviţiî: Reumii, fiîulu luî Bani; şi lungă elu direse Asabia, mai marele preste ţinutulu Cheila, din
18 ţinutulu seu. După elu direseră fraţii loru:
Bavaî, fiîulu luî Enadadu, mai marele preste
19 cea-l-altă jumătate din ţinutulu Cheila. Şi
lungă elu direse Ezeru, tiîulu luî leşua, m&î
marele preste Miţpa, o bucată din dreptulu
20 suişului la arsenalulu r din unghiii. După elu
Barucu, fiîulu luî Zabr.î, direse cu ardore cea1-altă bucată, din unghiu până la intrarea
21 casei luî Eliaşibu, archiereulu. După elii
direse Meremotu, fiîulu luî Uria, fiîulu luî
>
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Hacozu, o altă bucată, de la porta casei luî
Eliaşibu până la sfârşitulu casei luî Eliaşibu.
Şi după elii direseră preuţiî, bărbaţii împrejurimiloru. După eî direseră Beniaminu şi
Haşubii in faţa caseloru loru. După eî direseră
Azaria, fiîulu luî Maaseia, fiîulu luî Anania,
lungă casa sa. După elu direse Binui, fiîulu
luî Euadadu, altă bucată, de la casa luî Azaria până la ' cotitură, şi chîaru până la
unghiu. Palalu, fiîulu luî Uzai, direse înaintea cotitureî şi a turnuluî, care ese din casa
cea înaltă a regeluî, ce este lungă ' curtea îuchisoreî; după elu Pedaia, fiîulu luî Paroşu.
Şi " servii templului locuiau în " Ofelu, ţi
direseră până d'inaintea * portei apeloru spre
resăritii, şi până la tumulii ce ese afară.
După eî direseră Tekoiţiî o altă bucată,
din dreptulu turnuluî celui mare ce ese in
afară, şi până la zidîulu luî Ofelu.
De de-asupra » portei cailorîi direseră preuţiî, fie-care pe d'inaintea casei sale. După
eî direse Zadoku, fiîulu luî Iminerii, pe d'i
naintea casei sale; şi după elii direse Şemaia, fiîulu luî Şecania, păzitorulu portei
despre resăritii. După elu direse Hanania,
fiîulu luî Şelemia, şi Hanunu, alu şeselea fiiu
alu lui Zalafu, o altă bucată; după elu di
rese Meşullamu, fiîulu luî Berechia, pe d'i
naintea cămăreî sale. După elu direse Malchia, fiîulu argintarului, până la casa servilorii templului şi a neguţiătoriloru, pe d'i
naintea portei Mifkadii, şi până la suişulu
unghîuluî. Şi intre suişulu unghiului şi porta oilorii direseră argintarii şi neguţiătoriî.
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Opunerea neamicilorît, şi mesurele preveiţetori
luate in contra loru.

SI • cuinii audi Sanballatii, că noi zidimii
zidîulu, se mânia, şi se aprinse forte, şi
rîse de Iudei ; Şi vorbi înaintea fraţiloru şei
şi a osteî Samarieî, şi dise: Ce făcu aceşti
Iudei neputincioşi ? Ore lăsa-se-vorii să ur
meze ? Ore sacrifica voru ? Ore sfârşi-voru
într'o singură di ? Din grămădi de moluzu,
şi încă arse, voru face direseturele ? Şi lungă
elu «m ''Tobia, Ammonitulu, care dise: Chîaru
de Tarii zidi, o vulpe suindu-se, arii derîma
zidîulu lorii de petre.
"Ascultă, Dumnedeulu nostru! căci sunternii batjocoriţi ; şi <* întorce ocara loru asu
pra capuluî loru, şi dă-î spre predă in pămentulu captivităţeî; Şi " să nu acoperi nelegiuirea lorii, şi pecatulii loru să nu se
stergă de d'inaintea ta; căci năcăjiră pre
cei ce zidescu.
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Aşa amu zidită zidîulu ; şi se încheia / idîulu până la jumătatea sa; căci poporulu
avea animă la lucru.
Dară, f cândă audiră Sanballatu şi Tobia
şi Arabii şi Ammoniţiî şi Aşdodeniî, că zidîurile Ierusalimului se diregă, şi că spărturele începu a se astupa, se mâniară forte;
Şi s se jurară toţi împreună, ca să vină, să
se lupte asupra Ierusalimului, şi să-î facă
stricăciuni. Eră * noi ne-amu rugaţii Dumnedeuluî nostru, şi amii pusă custodia pentru ei diăa şi noptea, de tema loru. Şi Iuda
dise: Puterea purtătoriloru de povori slăbesce, şi moluzulu este mulţii, ţi nu putemu
să zidimu zidiulu. Şi neamiciî noştri diseră : Nu voru sci, nici nu vorii vede ce-va,
până cându vomă veni iu medîloculu lorii,
şi-î vomii ucide, şi vomu face să inceteze
lucrulu.
Şi cându veniră Iudeii, cari locuiau aprope de ei, ni spuseră de dece ori: păziţi
tote locurile, prin cari comunicaţi cu noi!
De aceea amu şi pusu in locurile cele mai
de josă pe d'inapoia zidîuluî, in locuri tari,
pre poporu, dupre nemurile sale, cu săbiele
lorii, cu lăncile loru şi cu arcurile lorii. Şi
:• iun vedutu, şi m'amu sculată, şi amu disă
cătră mai mari şi cătră diregetorî şi cătră
celu-1-altu poporu : ' Nu ve temeţi de d'înşiî ;
amintiţi- ve de Domnulii ; cela mare şi înfri
coşată, şi * luptaţi-ve pentru fraţii voştri, fiii
voştri, fetele vostre, femeele vostre şi ca
sele vostre.
Şi cându neamiciî noştri audiră, că sfă
tuia loru se făcuse cunoscuţii noăî, ' şi că-W
zădărnicise Dumnedeu, ne-amu întorsă cu
toţii la /iii i 11. fie-care la lucrulu seu. Şi
din diua aceea, jumătate din omenii mei
lucrau la lucru, şi cea-1-altă jumătate din
eî ţineau lancea, scuturile, arcurile şi pla
toşele; şi d'inapoia loru erau căpitaniele a
totă casa lui Iuda. Şi cei ce zidîaii zidîulu,
şi cei ce încărcaii pre purtătorii de povorî,
cu o mână lucrau, şi cu cea-1-altă ţineau
arma. Căci petrarii, fie-care avea sabia sa
încinsă presto copsele sale, şi aşa zidîa; şi
suflătorulu din trîrnbiţă era lungă mine. Şi
amu disu mai măritorii, diregetoriloră şi
celuî-1-altă poporu: Locuia unde lucrămu
este mare şi lată, şi noi suntemu îinprăscîaţî
pe zidiii, departe unulu de altuia; Deci in
ce loca veţi audi sunetulu trîmbiţeî, acolo
să ve adunaţi la noi ; ţi m Dumnedeulă nostru
se va lupta pentru noi.
Aşa faceamu lucrulu, şi jumătate din eî
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ţineau lăncile din dîorulă dileî pâuă la
eşirea steleloră. Şi in acelaşi timpii amu 22
disu poporului: Fie-care cu servulu seu să
maia noptea in mediloculu Ierusalimului,
ca noptea de pază să ni fie, şi diua de
lucru. Şi nici eu, nici fraţii mei, nici ser- 2 %
vei mei, nici custodii ce me urmau, nime
nea d'intre noi nu se desbracâ de vestmintele
sale; şi fie-care cu arma sa 'şl aducea apă.
Neemia întocmesce plângerile saracilorti.

SI fu ° strigare mare in poporu şi intre
femeele loru asupra ludeiloru, * fraţii
loru. Căci eraii unii, cari diceau: Noi, fiii
noştri şi fetele nostre suntemu mulţi ; drepţii
care să luămu grâu, ca să mâncămu şi să
trăimu. Şi erau uniî, cari diceau : Noi amu
pusu amanetă ţerânele nostre, viele nostre
şi casele nostre, ca să luămu grâu in fomete.
Şi mal erau unii, cari diceau : Noi pe ţerânele nostre şi viele nostre ne-amu împru
mutaţii cu argintii pentru birulu regelui.
Şi acumu r carnea nostră este ca şi carnea
fraţiloru noştri, ţi copiii noştri ca copiii
loru; şi ecce, noi "'supunemu servituţeî pre
fiii noştri şi pre fetele nostre, ca să fie servi;
şi unele din fetele nostre chîaru sunt şi su
puse, şi nu ««te in puterea nostră ale rescumpera ; că a altora sunt ţerânele şi viele nâstre.
Şi m'amu mâniaţii forte, audindu strigarea loru şi cuvintele acestea. Şi m'amu
sfătuiţii in anima mea, şi amu mustrată pre
mai mari şi pre diregetorî, şi lî-amă disă:
• Voi luaţi fie-care camătă unulu de la altulu.
Şi amu cbiămată asupra-li o adunare mare.
Şi li-amu disu : Noi dupre puterea nostră ama
^rescumperată pre fraţii noştri, Iudeii, cari
erau venduţî poporeloru, şi voi înşi-ve veţi
vinde pre fraţii voştri?. Ore cade-se, ca eî să
ni fie venduţî? £ru eî toceau, şi n'au găsiţii
respunsu. Şi amu mai disă : Nu este bună
fapta, ce voi faceţi. Ore nu trebue să âmblaţî ' in temerea Dumnedeuluî nostru, * ca să
nu fimu spre ocară poporeloru, neamiciî no
ştri ? Ea, fraţii mei şi servii mei încă î-amă
împrumutată cu argintă şi cu grâă, dară să
li lăsăină, rogu-ve, detoria acesta, întorceţi-li dară, rogu-ve, astă-dî ţerânele loru,
viele loru, olivii loru şi casele loru, şi o su
time din argintulă şi grâulă, din vinulu şi oleîulă, ce cereţi de la d'înşiî.
Atuncea diseră eî : Vomă întorce, şi nu
vomă cere nimica de la eî; cumă dicî, aşa
vomă face. Atunci amu chiămată pre preuţi,
1 şi-î făcură să j ure, că voru face acesta, i Ama
c Isa. 58. 7.
d EHO.I. 21. 7.
Lev. 25. 39.
e Esod. 22. 25.

Lev. 25. 36.
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scuturaţii şi polele mele, şi amu disă : Aşa
să scuture Dumnezeii pre toţii omulă din
casa sa şi de la munca sa, care nu va în
tări cuvântulu acesta; şi aşa să fie scuturaţii
şi deşertată. Şi totă adunarea dise, Aminii,
şi lăuda pre lenova. * Şi poporala făcu dupre cuventulă acesta.
Şi din diua, m care amu foştii pusă gu
vernatorii nlu lorii in pământulă luî luda,
de la anulă ala dăoe-decelea ' până la amilii
ala treî-decî şi dăoilea alu regelui Artaxerxe, adecă dăoe-spre-dece anî, eu şi fraţii
mei n'amă "mâncată pane de guvernătoră.
firu guvernatorii de maî 'nainte, cari fură
înainte de mine, însărcinau poporulă, şi luau
de la elă pane şi vină, afară de cei patrudecî sicii de argintă; încă şi servii loră
domnîaă preste poporă; dară neă n'amă fă
cută astu-feliă, ° temendu-me de Dumnedeă.
Şi m'amă dedată la lucrulă zidîuluî aces
tuia, şi ţerână n'amă cumpărată; şi toţi
servii mei erau adunaţi acolo la lucru. Ba
încă pla mesa mea, erau o sută cincî-decî de
bărbaţi din Iudei şi din diregetorî, afară
de ceî ce venîaă la noi de la poporele din
jufulă nostru.
Şi ceea « ce se pregătia
fie-care di pentru mine era: una bou ţi
şese oi alese; şi paseri se pregătîaă pentru
mine; şi o dată in dece dile era mulţime
de totă felîulă de vină; şi cu tote aces
tea r n'amă cerută panea de guvernătoră;
căci lucrulă apesâ greu asupra poporului
acestuia.
Dumnedeulă mea, *adă-ţî aminte de mine
spre bine, dupre tote câte ama făcută pen
tru poporulă acesta.
Comploturi făcute asupra luî Neemia; credinţa şi
statornicia sa.

6 O I a cumă audiră Sanballată, Tobia şi Ghe^ şemă, Arabulă, şi ceî-1-alţî neamicî ai
noştri, că ea zidisemă zidîulă, şi că nu maî
rămăsese spărtură la d'însulu, (6 de-şi până
la acela timpă uşele încă nu le pusesemă
2 la portă), Sanballată şi Gheşemă c trămeserâ la mine, dicândă : Veniţi, să ne întelnimă împreună in unulu din satele din Valea
3 dOno; căci ' cugetau a-mî face rea. Şi lî-amă
trămesă soli, dicendă : Amu una lucru mare
de făcută, şi nu potă să me pogoră; de ce
să înceteze lucrulă, lăsându-lu, şi pogorîndu-me la voi?
4
Şi ei trămeseră la mine de patru ori
totu in chipulă acesta; şi eu lî-amă respunsă totu in cbipulă acesta.
5
Atuncea trămese Sanballatu la mine pre
k
I
m
n

t Reg. 23. 3.
Cap. 13. 6.
l (.or. S». 4, 15.
t Cor. 11. 9.

& 18. 13.
o Vere. 9.
j> 'i Şam. 9. 7.
l Reg. 18. 19.

•l l Reg. 4. 22.
r Vere. 14, 15.
> Cap. 13. 22.

Capulu e.
a Cap. 2. 10, 19.
& 4. I, 7.

servulă seă, toţii in chipulă acesta, a cincea
oră, cu o epistolă deschisă in mâna sa; In
care era scrisă : S'a audită intre popore, şi
Gaşmu o dice, f că tu şi Iudeii cugetaţi, să
ve resculaţî; după aceste vorbe, de aceea
zidescî zidîulă, ca să ajungi regele loră. Şi
ai pusă încă şi profeţi, ca să te prochiăme
in Ierusalimu, dicendă: Este rege in Iuda;
şi acuma se va da in scire regelui dupre
lucrurile acestea; şi acuma vino, şi să
ne sfâtuimă împreună.
Atunci ama trămesă la elu, dicendă:
Ceea ce dicî nu este, ci de la tine o născocescî. Căci toţi aceştia voiau a ne înspăimenta, dicendă: Manele loră voră slăbi
de la lucru, şi nu se va sfârşi. Şi acuma,
Dumnedeule, întăresce-mî manele !
Şi ama intrată in casa luî Şemaia, fiîulă
lui Delaia, fiîulă luî Mehetabeelă, care se
închisese pre sine; şi elă dise: Să ne întelnimă împreună iu casa luî Dumnedeă,
in lă-întrulă templului, şi să închideină
uşele templului; căci eî vină să te uci
dă; chîară noptea vină să te ucidă! Dară ea ama respunsă: Una omă ca mine
fugi-va ore ? Şi cine, ca mine, ară intra in
templu, ca să- şi cruţe vieţa sa! Nu voia in
tra. Şi ecce, ama cunoscută, că Dumnedeă nu-lă trămesese, ' ca să cuvânteze profeţia acesta in contra mea; ci Tobia şi Sânballată 'la tocmiseră. De aceea era tocmită de eî, ca să me înspăimânte, să facă
aşa, şi să pecătuescă, şi să-mî facă la eî
nume rea, si să me ocărescă.
h Dumnedeulă meu ! âmintesce-ţî de Tobia
şi Sanballatu dupre faptele loră, şi de * profetesa Noadia, şi de ceî-1-alţî profeţi, cari
voîaă să me înspăimânte.
Aşa se sfârşi zidîulă in a dăoe-decî şi
cincea di a luneî Elulă, in cincî-decî şi duoe
de dile. Şi i cândă auriră toţi neamiciî nostri, atuncea se temură tote poporele din jurulă nostru, şi cădură forte in ochii loru ; căci
* cunoscură, că de la Dumnedeulă nostru se
făcu lucrulă acesta.
Şi in dilele acelea mulţi din maî marii
luî Iuda trămeteau epistole, ce se duceau luî
Tobia, şi epistole de la Tobia sosîaă la eî.
Căci erau in Iuda mulţi legaţi cu d'însulu
prin jurămentă, că era ginere ala luî Şecania, fiîulă luî Arahă; şi lohananu, fiîulă
seă, luase de femeă feta luî Meşullamă, fi
îulă luî Berechia. Şi încă istorisîaă înaintea mea şi bine-facerile luî, şi-î spuneaă
cuvintele mele. Şi Tobia trămetea epistole,
ca să me înspăimânte.
6 Cap. 3. l, 3.
c Prov. 26. 24,
25.
d l Oron. 8. 12.
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CAP. 7.
Mesurele luate pentru siguranţa cetaţeî ; lista
strămutaţilortt ce s'aft întorsă maî ânteiă de
la Babilonii.

1 1 după ce se zidi zidîulii, şi ° aşedaiu uicle, şi fură puşi uşierii, cântăreţii şi
2 Leviţiî, Amii aşedatu pre Hanani, fratele
meii, şi pre Hanania, maî marele preste palatu, asupra Ierusalimului ; (căci elu era omii
credincioşii, şi se b temea de Dumnedeu maî
3 mulţii de câtii mulţi); Şi lî-amu disii: Să
nu se deschidă portele Ierusalimului, până se
va încăldi sorele; şi pre-cându ei erau încă
acolo, portele se închiseră bine ; şi custodî se
ronduiră din locuitorii Ierusalimului, fie-care
la custodia sa, şi fie-care d'inaintea casei
sale.
4
Şi cetatea era largă şi mare, dară poporulu puţinii forte in ea, şi case nu erau
zidite.
5
Şi puse Duffluedeulii meu in anima mea,
să adunu pre maî mari, pre deregetorî,
şi pre poporu, ca să-» inscriu in cartea
, nasceriloru. Şi amu aflaţii cartea nasceriloru
( acelora, cari hft suiseră maî ânteiti; şi ;unu
aflaţii scrisu iu ea :
6
c Aceştia sunt fiii provinciei, ce se suiră
din captivitate, din cei ce fură strămutaţi,
pre cari î-a strămutaţi Nebucodonosoru, re
gele Babilonului, şi cari s'aii intorsu la lerusalimu şi in Iuda, fie-care la cetatea sa;
7 Cari au veniţii cu Zerubabelu: leşua, Neemia, Azaria, Raamia, Nahamani, Mordacheu,
Bilşaiiu, Mizperetu, Bigvaî, Nehumii, Baana.
Numerulu bărbaţiloru poporului luî Israelii
8 era acesta: Fiii luî Paraşu, duoe mii o
9 sută şepte-decî şi diioî ; Fiii lui Şefatia, trei
10 sute şepte deci şi diioî; Fiii luî Arahu, şese
11 sute cincî-decî şi duoî;
Fiii lui PahatiiMoabu din fiii lui leşua şi ai luî loabu, duoe
1 2 mii optu sute optu-spre-dece ; Fiii luî Elamu, o mie diioe sute cinci-decî şi patru;
13 Fiii luî Zattu, optii sute patru-decî şi cinci;
14 15 Fiii luî Zăceai, şepte sute şese- deci; Fiii
luî Binnui, şese sute patru-decî şi optu;
16 Fiii lui Bebaî, şese sute duoe-decî şi optii;
17 Fiii luî Azgadu, duoe mii trei sute duoe18 deci şi duoî. Fiii luî Adouikamu, şese sute
19 şese deci şi şepte; Fiii luî Bigvaî, diioe mii
20 şese-decî şi şepte ; Fiii luî Adinu, şese sute
21 cincî-decî şi cinci; Fiii luî Ateru de la
22 Hezekia, nuoe-decî şi optii ; Fiii luî Haşumu,
23 trei sute duoe-^ecî şi optii ; Fiii luî Bezaî,
24 trei sute optu-decî şi patru ; Fiii luî Ha25 rifu, o sută diioî-spre-ţiece ; Fiii luî Ghi26 beonu, noue-decî şi cinci ; Bărbaţii din BetuLehemu şi Netofa, o sută optu-^ecî şi optii.
27 Bărbaţii de la Anatotu, o sută duoe-decî şi
Caputt 7.
a Cap. ti. 1.

b Eiod. 18. »1.
c Ezr» 2. l, etc.

d \«.i< vera.l*. / l Cron.!4. U.
e l Cron. jl. 7.
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optii ; Bărbaţii din Beţii-Azmavetu, patru- 28
deci şi diioî. Bărbaţii din Kiriatu-Iearimu, 29
din Kefira şi din Berotii, şepte sute patrudecî şi trei. Bărbaţii din Rama şi Gaba, 30
şese sute duoe-decî şi unulu; Bărbaţii din 31
Micmasu, o sută duoe-decî şi diioî; Bar- 32
baţiî din Betu-Elu şi Aiu, o sută duoe-decî
şi trei; Bărbaţii celuî-1-altu Nebo, cinci- 33
deci şi diioî ; Fiii celui-1-altu d Elamii, o mie 34
duoe sute cincî-decî şi patru. Fiii lui Ha- 35
rimu, trei sute şi duoe-decî ; Fiii Ierichonu- 36
lui, trei sute patru-decî şi cinci. Fiii lui 37
Lodu, lui Hadidu şi lui Ono, şepte sute duoedecî şi unulu; Fiii din Senaa, trei mii noiie 38
sute şi treî-decî.
Preuţii : Fiii lui « ledaia, din casa lui Ie- 39
şua, uoiie sute şepte-decî şi trei; Fiii lui 40
'Immeru, o mie cincî-decî şi diioe; Fiu lui 41
» Paşhuru, o mie duoe sute patru-decî şi şepte;
Fiii lui * Harimu, o mie şi şepte-spre-ţleco. 42
Leviţiî: Fiii lui leşua, din Kadmielu, din 43
fiii lui Hodava, şepte-decî şi patru.
Cântăreţii : Fiii lui Asafu, o sută patru- 44
deci şi optu.
Uşierii: Fiii lui Şallumu, fiii lui Ateru, 45
fiii lui Talmonii, fiii lui Akkubu, fiii lui Hatita, fiii luî Şobaî, o sută treî-deci şi optu.
Servii templului:
Fiii luî Ziha, fiii 46
luî Haşufa, fiii luî Tabaotu, Fiii luî Kerosii, 47
fiii luî Sia, fiii luî Padonu, Fiii luî Lebana, 48
fiii luî Hagaba, fiii luî Şalmaî, Fiii lui Ha- 49
nanii, fiii luî Ghidelii, fiii luî Gaaru, Fiii luî 50
Keaia, fiii luî Rezinii, fiii lui Nekoda, Fiii lui 51
Ghazamii, fiii luî Uzza, fiii luî Paseahii, Fiii 52
luî Besaî, fiii luî Meunimii, fiii luî Nefişeşimu,
Fiii luî Bakbuku, fiii luî Akufa, fiii lui Har- 53
huru, Fiii luî Bazh'tu, fiii luî Mehida, fiii lui 54
Harşa, Fiii luî Barkosii, fiii luî Sisera, fiii 55
luî Tainahu, Fiii luî Neţia, fiii luî Hatifa. 56
Fiii serviloru luî Solomonii: Fiii luî So- 57
tai, fiii luî Soferetu, fiii luî Perida ; Fiii lui 58
laala, fiii luî Darhonii, fiii luî Ghidelii, Fiii 59
lui Şefatia, fiii luî Hattilu, fiii lui Pocheretii
de la lebaimii, fiii luî Amonii: Toţi servii 60
templului şi fiii servilor luî Solomonii erau:
trei sute nuoe-decî şi diioî.
'Şi aceştia sunt aceia ce se suiră de la 61
Telu-Melahii, şi Telii-Hareşa, Cherubu, Addonu, şi l in im TU ; dară nu putură arăta casa
lorii părinţescă, nici seminţia loru, de sunt
din Israelii: Fiii luî Delaia, fiii luî Toba- 62
ia, fiii luî Nekoda, şese sute patru-decî
şi duoî.
Şi d'intre preuţî: Fiii luî Habaia, fiii 63
luî Hakozii, fiii luî Barzillaî, care şî-a luaţii
femeă din fetele luî Barzillai, Galaaditulii,
şi s'a numiţii dupre numele lorii. Aceştia 64
l 1. Grou. l
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'şî căutară cartea nasceriloru lorii, dară n'o
găsiră; pentru care s'au respinsă din preuţiă ; Şi Tirşata dis'a lor, sa nu mănânce din
cele pre sânte, până ce nu se va redica unii
preutu cu Urimî şi Tummimî.
Totă adunarea împreună era patru-decî
şi duoe mii treî sute şese-decî; Afară de
servii loru şi de servele lorii, cari erau şepte
mii treî sute treî deci şi şepte ; şi pe lungă
aceştia, duoe sute patru-decî şi cinci de cântereţî şi cântereţe; Caii lorii, şepte sute
treî-decî şi şese ; catârii loru, duoe sute patru-^ecî şi cinci; Cămilele lorii, patru sute
treî-deci şi cinci, şi 'asinii loru, şese mii şep
te sute diioe-decî.
Şi unii din capii caeeloru părinţescî dăruiră la lucrulu templului; •> Tirşata dărui la
tesauru o mie drachme de aurii, cincî-decî
de cupe, cinci sute treî-decî de vestminte
preutescî. Şi unii din capii caseloru părintescî dăruiră la tesaurulii lucrului * duoe-decl
mii drachme de aurii, şi dîioe mii duoe sute
mine de argintii. Şi ce dărui celu-la-altu
poporii fu : duoe-deci mii drachme de aurii,
duoe mii mine de argintii, şi şese-decî şi şep
te de vestminte preutescî.
Cetirea şi esplicarea de fafă a legeî ; serbarea, serbătoreî corturiloră.
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Aşa preuţiî, Leviţî, uşîeriî, cântereţiî, wnil din poporii, servii templului şi toţii Israelulii locuiră in cetăţile lorii; ! si cândii veni
a şeptea lună, fiii lui Israelu erau in cetă
ţile loru.
Oi totu ° poporulii s'a adunaţii, ca unii sinJ^ gurii omii, in pieţa de b d'inaintea portei
apelorii, şi dise lui Ezra, c cărturarulii, să
aducă cartea legeî lui Moisi, pre care a ordinat'o lehova lui Israelu. Şi d in diua ânteia a luneî a şeptea aduse Ezra, preutulu,
• legea înaintea bărbaţiloru, a femeilorii şi
a tuturora, cari putură au$i cu inţelegere.
Şi ceti in ea in pieţa cea de d'inaintea portei
apelorii, de demâneţă până la medă-di, înain
tea bărbaţiloru, a femeelorii si a celora
cari putură înţelege; şi urechîele întregului
poporii erau cu luare a-minte spre cartea
legeî. Şi Ezra, cărturarulii, sta pe o înălţătură de lemnu, ce o făcuseră inadinsu ; şi
aprope de elu stăteau la drepta lui : Matitia, Şema, Anaia, Uria, Hilkia, şi Maaseia ;
şi la stânga lui : Pedaia, Mişaelii, Malchia,
Haşumu, Haşbadana, Zecaria, ţi Meşullamu.
Şi Ezra deschise cartea înaintea a toţii po

j Cap 8. 9.
1: Cap. 3. 2fi.
* Aţa Ezra 2. , ,• K/.r» 7. H.
«9.
1 •/ Di-ut. 31. II,
t Kzr» M. 1.
|
12.
—
c Lev. 93. «4.
Ctpulu S.
/ Jude. 3. 80.
a K.-.:i 3. 1.
| g 1 Cor. 14. 16.

h FlAu. 3. 41.
1 Tim 2. R.
i Knoil. 4..11.&
11. 87.
«Cron !!0. 18.
j Lev. 10. 11.
Deut. 33. 10.

2 Cran.
8, 9.
Mal. t.
k Kzra 2.
(J»p 7.
10. 1.

porulu, (căci era mai susii de totu poporulii),
şi cândii o deschise, toţii poporulii se f scula.
Şi Ezra bine-cuveniâ pre lehova, Dumneţleulii celii mare ; şi totu poporulii » respunse,
Aminu, aminu ; şi * redicându manele loru şi
1 plecându-se, s'aii prosternutu lui lehova cu
faţa la pămentu. Şi leşua, Bani, Şerebia,
laminii, Akkubu, Şabbetaî, Hodija, Maaseia,
Kelita, Azaria, loţabadu, Hananii, Pelaia şi
Leviţiî ' esplicaii poporului legea ; şi popo
rulu sta la loculii seu. Şi aşa cetiră lămuritii in cartea legeî lui Dumnedeu, şi aretaii însemnarea legeî, şi esplicaii cele cetite.
* Şi Neemia, (acesta este Tirşata), şi Ezra,
preutulu, cărturarulu, l şi Leviţiî, cari esplicaii poporului, diseră cătră toţii poporulii :
™ Diua acesta este tfi sântă lui lehova, Dumnedeulii vostru, nu " bociţi, nici plângeţi. Căci
toţii poporulu plânse, cumu audi cuvintele
legeî. Şi a disu cătră eî : Mergeţi, mâucaţî
bucate grase, şi beţi din beufurî dulci, şi
0 trămeteţî părţi la cei ce nu aii nimicii pre
gătita ; căci diua acesta este ţft sântă Dom
nului nostru ; şi nu ve întristaţi ; căci bu
curia lui lehova este puterea vostră. Aşa
făcură Leviţiî ca să tacă toţii poporulu, dicendii : Linisciţi-ve, căci acesta eate di sântă,
şi nu ve întristaţi. Şi aşa se duse totu poporulu, ca să mănânce şi să bee, şi să v trărnetă părţi, şi să facă desfătare mare ; căci
* înţeleseră cuvintele, ce li se cetiră.
Şi a diioa di se adunară capii caseloru
păriuţescî din toţii poporulu, preuţiî şi Le
viţiî, la Ezra, cărturarulu, ca să inveţe din
cuvintele legeî. Şi aflară scrisii in legea,
pre care lehova a dat'o priu Moisi, ca să
locuescă fiii lui Israelu iu r corturi la serbâtorea luneî a şeptea. Şi acesta se 'prochiămâ, şi se dădu in tote cetăţile lorii şi in
' lerusalimii, dicendii : Eşiţî la munte, " şi adu
ceţi ramuri de olivii, şi ramuri de pinii, şi
ramuri de mirtu, şi ramuri de palmieri, şi
ramuri de arbori tufoşî, ca să faceţi colibî,
< dupre cele scrise. Deci eşindii poporulu,
i fc-au adusii, şi şi -aii făcuţii colibî, fie-care
; pe " acoperimentulu casei sale, in curţile sale,
şi in curţile casei lui Dumnedeu, şi in pieţa
x portei apelorii, şi » în pieţa portei lui Efraimu.
Şi totă adunarea celorii ce se întorseseră din
| captivitate, 'şi făcu colibî, şi locui in colibî ;
căci din dilele lui losua, fiîulii lui Nunii,
până in acea di, fiii luî Israelu nu făcuseră
astii-feliu. Şi se făcu • bucuria mare forte.
" Şi in totă diua, de la cea ânteia di pa-
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CAP. 8, 9.
na la cea de pe urmă di, ceti iu cartea legeî lui Dumnedeu. Şi au făcuţii serbătore
şepte dile, eru a opta di fu eşirea diu ser
bătore, 6 dupre cele ordinate.
Unu postă naţionalii; mărturisirea pecatelorti şi ru
găciune; căinţa şi legămentulu serbătorescil
'•
alit poporului.

9 OI in a duoe-decî şi patra di a ° acestei luni
J5 se adunară fiii luî Israelu cu postii, cu
2 saci b şi cu cenuşă pe capulu lorii. Şi " s'a
despărţiţii seminţia lui Israelu de toţi străinii ;
şi stându şî-au mărturisiţi! păcatele lorii şi
3 nelegiuirile părinţiloru lorii. Şi stându la
loculu lorii, d cetiră in cartea legeî luî lehova,
Dumnedeulu loru, a patra parte de di ; şi
altă a patra parte mărturisiră, şi se închi4 nară luî lehova, Dumnedeulu lorii. Atuncea
se suiră pe înălţătură, ce se făcuse, d'intre
Leviţî: leşua, şi Bani, Kadmielu, Şebania,
Bunni, Şerebia, Bani ţi Chenani, şi strigară
cu voce tare cătră lehova, Dumnedeulu lorii.
5
Şi Leviţiî : leşua, Kadmielu, Bani, Haşabnia, Şerebia, Hodia, Şebania ţi Petahia,
diseră :
Sculaţi-vă, bine-cuventaţî pre lehova,
Dumnedeulu vostru, din eternii in eternii;
şi bine-cuventatu fie e măritul u şeii nume, celii
înălţaţii preste totă bine -cuvântarea şi lauda:
6 f Tu singură escî lehova, tu » aî făcuţii cerîulu, * cerîurile cerîuriloru, şi • totă oştirea
lorii, pămentulu şi totă cele de de-asupra luî,
mările şi tote cele d'intr'însele, şi tu J păs
trezi pre tote ; şi ţie se închină ostile ce
rîuriloru.
7
Tu escî lehova, Dumnedeulu, care aî alesii prep k Abramu , şi l'aî scoşii din Urulu Chaldeiloru, şi ' Abraamu aî pusu uu8 mele luî ; Şi aî aflaţii anima sa m credincîosă
înaintea ta, şi aî încheiaţii cu elii " legăinentu,
că-î vei da painentulu Chanaueiloru, alu Heteilorii, alu Anioreiloru, alu Ferizeiloru,
alu lebuseiloru, şi alu Ghergheseiloru,
c&-lu vei da, (//«î, seminţiei sale ; şi ° aî în9 plinitii cuvintele tale, căci tu escî drepţii; p Şi
aî vedutu strîmtorarea părinţiloru noştri in
Egiptu, şi « aî audiţii strigarea lorii la Marea
10 Roşia,; Şi T aî arătaţii semne şi minuni asu
pra luî Faraonii şi asupra tuturora serviloru
şei, şi asupra a toţii poporulii pământului
şeii ; căci aî cunoscuţii, că * s'aii surneţitu asu
pra loru. Şi aţa ţî-aî ' făcuţii nume, cumu
6 Lev. 23. 36.
Num. W. 35.
Cayulu 9.
a (Jap. S. î.
b Io». 7. li.
1 Sara 4. 18.
H. Sun. 1 X.
Iov. i. 1».
r Bzra 10. 11.
C»p. 1». 3, 30.

d Cap. 8. 7, 8.
e 1 Cruu. 49. 1.1.
; / » Reg. 11). 15.
19

Pe. 86. 10.
IM. 37. 16, 20.
9 Fac. 1. I.
Eioil. 20. 11.
Apoc. 14. 7.
h Dini. 10. 14.
1 Reg. f. 87.

i Fac. t. l.

j PI. se. e.
k Pac. 11. 31. &.
li. 1.
l Fac. 17. 5.
m Fac. 15. 6.
n Fac, K. 7. ii
15. 18. & 17.
7, 8.
a IOB. 23. 14.
p Esod. 2. 25. &
S. 7.
q Elud. 14. IO.

r Esod. 7, 8, 9,
10, 12, 14, capuri.
s Esod. 18. 11.
l Esod. 'J. 16.
i. .1. '... 12,14.
Ier. 32. 20.
Dan. 9. 15.
u Esod. 14 21,
22, 27, 28.
P« 78, 13.
l) E.od. 15.5,10.
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se vede astă-dî. " Şi aî despicată marea îaain- 1 1
tea lorii, de aii trecuţii pe uscaţii prin medîloculii mâreî ; eru pre cei ce-î urmărîau, î-aî
aruncaţii in adâncuri, " ca petra in ape pu
ternice. Şi î-aî x conduşii ţliua in stâlpii de 12
nuorii şi noptea in stâlpii de focii, ca să li
luminezi calea, pe care erau să mergă.
'•> Şi te-aî pogorîtu pe muntele Sinaî, şiaî 13
vorbiţii cu d'inşiî din cerii, şi lî-aî daţii 'ju
decăţi drepte şi legi adevărate, aşedăminte
bune, şi ordinî; Şi lî-aî făcuţii cunoscuţii a sa- 14
batulii teii celu sânţii, şi lî-aî daţii ordinî,
aşedăminte şi legi prin mâna luî Moisi, servulu teii ; Şi * pane din ceriu lî-aî daţii in 15
fomea loru, şi c apa din stâncă lî-aî scoşii la
setea loru ; şi aî ordinată lorii să <* între, ca
să stepânescă pămentulu, ce cu jurămentu
l'aî promisu că-Zw vei da lorii.
• Dară eî şi părinţii noştri s'au suineţitu, 1 6
şi f şî-aii întăritu cerbicea, şi n'aii ascultaţii
de ordinele tale : Şi n'au voiţii să asculte, 1 7
şi " nu şi-au amintită de minunile tale, ce aî
făcuţii pentru eî ; ci şî-aii întăritu cerbicea,
şi in resvrătirea loru şî-au pusii * capii, ca
să se întorcă in servitutea loru ; dară tu escî
Dumnedeu ertătorii, ' miloşii şi induratorii,
tărdiii la mânia şi plinii de buuetate, şi nu
î-aî părăsita. Mai cu semă J' cândii şî-au 18
făcuţii viţelii versată, şi au disă: Acesta
este Dumnedeulu teii, care te-a scoşii din
Egiptu, şi au făcuţii mari hule. Dară tu cu 19
* îndurarea ta cea mare nu î-aî părăsit in
pustiiu ; * stâlpulii de nuoru uu s'a depărtaţii
de la eî diua, ca să-î conducă in cale, nici
stâlpulii de focii noptea, ca să li lumineze
calea, pe care eraîi să mergă.
Şilî-aî daţii '" spiritulii teu celu bunii, spre 20
a-î înţelepţi ; şi n'aî traşii n manna ta din gu
ra loru, şi ° apă li-aî daţii la setea loru. Şi 2 1
f patru -deci de ani î-aî nutriţii in pustiiu, ni
micii nu lî-a lipsiţii ; » vestmintele lorii nu s'aii
învechiţii, şi picîorele lorii nu s'au imflatii.
Şi lî-aî dată regate şi popore, şi î-aî îm- 22
părţitu in ţinuturi : şi au luatu in stăpânire
pămentulu luî r Sihonu, adecă pămentulu re
gelui Heşbonuluî, şi pămentulu luî Ogu, re
gele Basanuluî. * Şi aî îmmulţitu pre fiii lorii 23
ca stelele ceriului ; şi î-aî adusu in pămen
tulu, in care aî disii părinţiloru loru să în
tre, ca să-Zw îee in stăpânire. Şi aii ' intraţii 24
fiii loi-u, şi u au stăpânitu pămentulu, şi tu aî
x Esod. 13. 21. ' Num. 20. 9, i
y E«od. 19. 20.
otc.
d Deut. 1. 8.
& 20. 1.
e Vers. S9.
z Ps. 19. 8, 9.
j
Ps. 106. 6.
Rom. 7. 12.
o Fac. 2. 3.
i / Deut. 81. 27. k
Knod. 20. 8,
2 Reg. 17. 14.
11.
1 » Cron. .'(0.8. 1
Ier. 19. 15.
6 Esod. 16. 14,
15.
g Ps. 78 11, 4»,
loan 6. 31.
43.
c Eiod. 17. 6.
h Num. 14. 4.
m

Esnd. 34. G.
Isa. 63. 11.
Num. 14. 18. n Esod. 16. 15.
P«. 8lî. 5. 15.
los 5. 12.
luul 2. 13.
o Esod. 17. 6.
Eitud. .«. 4.
;) Deut. 2. 7.
Vor». 27.
/; Deut. 8. 4. t
IV l»:. 4.1.
29. 5.
Eiiod. 13. 21, r Num. 21. SI.
etc.
S2.
Nuui. 14. 14. .. Fac. 22. 17.
1 (;or. 10. 1. t los. 1. 2, etc.
Num. 11. 17. u Pi. 44. *, 3.
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NEEMIA.

supusă lorii pre locuitorii pământului, pre
Chananeî; şi î-aî dată in manele lorăpre d'înşiii, pre regii lorii şi pre poporele pământului,
ca să facă cu eî dupre voia lorii. Şi au cu
prinşii cetăţi tari şi " pământii graşii, şi au
luaţii in stăpânire x case pline cu tote bună
tăţile, puţuri săpate, vie, olivî, şi pomi rodi
tori cu prisosinţă ; şi au mâncata, s'au sătu
raţii, y s'aii îngrăşaţii şi s'au desfătaţii din
marea ta • bunătate.
Totuşii ° s'aii resvrătită, şi s'au resculatii
asupră-ţî, şi aii * aruncaţii legea ta înapoia
dosuriloru lorii, şi au ucişii pre « profeţii tei,
carii au mărturisită in contra loru, ca să-î
întorcă la tine ; şi aii făcuţii hule mari.
d De aceea datu-i-aî in mâna neamiciloru
lorii, cari 'i strîmtorară ; şi in timpulu strîmtorăreî lorii strigat'aii cătră tine, şi tu î- ai
' audiţii din ceriu ; şi in îndurarea ta cea
mare f datu-li-aî mântuitori, cari î-au meiituitu din mâna neamiciloru lorii. Dară, în
dată ce aflarâ repausu, »eră-şî făcură rele
înaintea ta ; de aceea i-ai lăsaţii iu mâna
neamiciloru lorii, cari î-au stăpâniţi; şi eră-şî
aii strigaţii cătră tine, şi tu î-aî aurită din
ceriii, şi de » multe ori î-aî mântuită dupre
îndurarea ta. Şi ai mărturisitu in contra
lorii, ca să-î re 'ntorcî la legea ta, dară ' s'aii
sumeţitu, şi n'aii ascultaţii de ordinele tale,
ci au păcătuită in contra judecăţeloră tale,
(pre i cari de le va face omulu, viii va fi într'insele), şi cerbicea lorii şî-aă învărtoşată,
şi n'aii ascultaţii. Şi totuşi mulţi ani î-aî
îngăduita, şi * î-aî mărturisitu prin spiritulu
teu, ' prin profeţii tei, dară n'aii ascultată ;
m pentru acesta î-aî daţii în mâna poporeloru
ţereloru. Dară in îndurarea ta cea mare
nu * î-aî n i m icit u. nici î-aî părăsiţii; căci esci
Dumnedeu "miloşii şi îndurătoriu.
Şi acuma Dumnedeulu nostru, celii mare,
celii p puternicii, celu înfricoşata, cela ce păzescî legământulii şi îndurarea ! Să nu se
pară mică inaintea ta totă strimtorarea, ce
a veniţii asupra nostră, asupra regiloru no
ştri, a mai marilorii noştri, a preuţilorii no
ştri, a profeţilorii noştri, a părinţiloră no
ştri, şi a totu poporulii teii, « din dilele regilorii Asirieî până in diăa de astă-dî. Dară r tu
eacî drepţii in tote câte aii veniţii asupra nos
tră ; căci tu ai făcuţii adevărulu, dară ' noî
amu pecătuitu. Şi regii noştri, mai marii
noştri, preuţiî noştri şi părinţii noştri n'aii

v Vora. 35.
Pi. 50. 17.
Num. 13. 27.
c 1 Keg. 18. 4.
Deut. 8. 7, 8.
& 19. 10.
2 Cron. 24. 20,
Kzec. 20. 6.
z Deut. 6. 11.
M.
Mat. 23. 37.
y Deut. 38. 15.
i i >-<• i 3. 5.
Fapt. 7. 52.
a J. 1,1... g. H. d Jude. i. 14. &
3.
8, etc.
li.
Ezec. »0. SI.
Fi. 106.41,42.
b 1 Reg. 14. 9. , • P». 106. 44.

/ Jude, 2. 18. &
Clăi. 3. 12.
3. 9.
' * 2 Reg. 17. 13.
g Aţa Jude. 3.
2 Cron. 36. 15.
11, 11, 30. &
Ier. 7. 25. &
4. 1. ft 5. SI. | 25. 4.
& 6. 1.
l Vedi Papi. 7.
•• Pa. 106. 43.
51.
i Veri. 16.
1 Pet. 1. 11.
j Lev. 18. 5.
2 Pet. l. 21.
Ezec. 20. 11. m laa. 5. 5. &
Rom. 10. 5.
41. 24.

păzitii legea ta, şi n'au daţii ascultare la
ordinele tale şi la mărturiele tale, cu cari
aî mărturisitu în contra loru. Căci eî, în 35
timpulu regiloru lorii, şi iu ' marea ta bună
tate, ce lî-aî arătaţii, şi in " pămentulu celii
laţii şi graşii ce l'aî daţii loru, nu " ţî-au ser
vită, nici s'aii întorşii de la faptele lorii cele
rele. Eccă, * servi suntemu in diiia acesta, 36
şi in pămentulu, ce aî dată părinţiloru no
ştri, spre a mânca fruptulii luî şi bunătăţile
lui, eccă, servi suntemu intr'insulu. Şi " elu 37
dă veniţii mare regiloru, pre cari î-aî pusă
asupra nostră pentru păcatele nostre; şi eî
* domnescii preste corpurile nostre şi preste
vitele nostre dupre placulu loru ; eră noî sun
temu in strîmtorare mare.
De aceea, pentru tote acestea, noî amii 38
a încheiata legămentu statornicii, şi /'amu
scrisa, şi mai marii noştri, Leviţiî noştri, ţi
preuţiî noştri /'aii * sigilată.
SI aceştia fură cei ce /'aii sigilată: °Nee- 10
mia, Tirşata, * fiîulă luî Hacalia, şi Zedekia, ' Seraia, Azaria, Ieremia, Paşhuru, A- 23
maria, Malchiia, Hattuşă, Şebania, Mallucu, 4
Harimu, Meremotu, Obadia, Danielii, Ghine- 56
tonu, Barucă, Meşullamu, Abiia, Miaminu, Ma- 7
azia, Bilgaî, Şemaia: acestia/wră d'intre preuţî. 8
Eră d'intre Leviţî : leşua, fiîulă lui Aza- 9
nia, Binnui, din fiii luî Henadadă, Kadmielă;
Şi fraţii lorii : Şebania, Hodia, Kelita, Pelaia, 10
Hananu, Mica, Rehobu, Haşabia, Zaccură, 11
"Şerebia, Şebania, Hodia, Bani şi Beninu. 13
Capii poporului : rf Paroşu, Pahată-Moabă, 14
Elamu, Zattu, Bani, Bunni, Azgadă, Bebaî, 15
Adonia, Bigvaî, Adină, Ateru, Hizkia, A- 16
zuru, Hodia, Haşumu, Bezaî, Harifă, Auo- 18
totu, Nebaî, Magpiaşu, Meşullamu, Heziră, 20
Meşezabeelă, Zadoku, ladua, Pelatia, Ha- 21
nauu, Auaia, Hoşea, Hanania, Haşubu, 23
Haloheşu, Peleha, Sobeku, Rehumă, Ha- 24
şabna, Maaseia, Ahiia, Hananu, Ananu, Mal 26
lucu, Harimu, ţi Baana.
" Şi cela-1-altu poporă, preuţiî, Leviţiî, u- 28
şiăriî, cântăreţii, servii templului, t şi toţi cari
se deosebiseră de poporele ţereloru, ca să
facă legea luî Dumnedeă, femeele lorii, fiii
loru, şi fetele loră, totă celu ce avea cunoscinţă şi înţelegere, S'au lipită de fraţii 29
loru, mai marii, şi " au intrată sub blăstemulă
şi jurământulă, că A voru âmbla in legea luî
Dumnedeă, cea dată prin Moisi, servulă luî
Dumnedeă, şi că voru păzi şi voru face tote
TI Ier. 4. 37. *
5. 10, 18.
o Vere. 17.
p Bsod. 34. 6,7.
Cap. 1. 5.
1 2 Reg. 17. 3.
r P». 119. 137.
Dan. 9. 14.
> P>. 106. 6.
Dan. 9. 5, 6, 8.
.' Deut. 28. 47.

u Van. 25.
v Vers. 85.
x Deut. 28. 48.

O»p. )fl. 29.
b Cap. 10. 1.

E7.ru 9. 9.

Onplilu 10.
a Cap. 8. 9.
6 Cap. 1. 1.
c Vedi Cap. 12.
1—21.
d Veţlf Ezi» 2.
3, etc.
Oap. 7. 8. etc.

y Deut. 28. 83,
51.
< Deut. 28. 48.
a 2 Reg. 23. 3.
2 Cron. 28. IU.
ic 34. SI.
Bira 10. 3.

—

« Bzra 2. 36—
M.
/ Ezra 9. 1. &
10. 11, 12, 1».
Cap. 13. 3.
f/ D ou t. 29. ia,
14.

Cap. 5. 12, 13.
Pa. 119. 106.
h 2 !(.•_• 23. S.
2 Cron. 34. 31.

12

17
19
22
25
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CAP. 10, 11.

aducă pre umilii din dece sa locuescă in
Ierusalimu, ° cetatea sântă, şi cQ\e-l-alte noue
părţi, in alte cetăţi. Şi a bine-cuventatu
poporulu pre toţi omenii, cari * de bună-voiă
se înfăţiăşară să locuescă in Ierusalimu.
c Aceştia sunt capii provinciei, ce locuiră
in Ierusalimu : eru in cetăţile luî Iuda a lo
cuiţii fie-care la moşia sa, in cetăţile lorii :
adecă Israelu, preuţiî şi Leviţiî şi d servii tem
plului şi e fiii servitorii luî Solomonu. / Şi in
Ierusalimu au locuiţii unita din fiii luî Iuda
şi din fiii luî Beniaminu ;
Din fiii luî luda : Atâia, fiîulu luî Uzia,
fiiulu luî Zecaria, fiiulu luî Amaria, fiîulu
luî Şefatia, fiîulu luî Mahalaleelu, din fiii
luî «Pereţii; Şi Maaseia, fiîulu luî Barucu,
fiîulu luî Colu-Hoze, fiîulu luî Hazaia, fiîulu
luî Adaia, fiîulu luî loîaribii, fiîulu luî Ze-,
caria, fiîulu lui Şiloni; Toţi fiii lui Pereţii,
cari locuiră ia Ierusalimu, erau patru sute
şese-decî şi opta bărbaţi viteşî.
Şi fiii luî Beniaminu sunt aceştia: Salin.
fiîulu luî Meşullamii, fiîulu luî loedu, fiîulu
luî Pedaia, fiîulu luî Kolaia, fiîulu luî Ma
aseia, fiîulu luî Itielu, fiîulu luî leşaia ; Şi
cu d'însulu: Gabaî, Salaî, noue sute duoe-decî
şi optu; Şi loelu, fiîulu luî Zicri, era supravighiătorulu lorii; şi Iuda, fiîulu luî Senua, era alu diioilea asupra cetăţei.
* D'intre preuţî: ledaia, fiîulu luî loîaribu,
lachinu. Seraia, fiiulu luî Hilkia, fiîulu luî
Meşullamii, fiîulu luî Zadoku, fiîulu luî Meraîotu, fiîulu luî Ahitubu, era capulu caseî
luî Dumnedeii. Şi fraţii lorii, cari făceau
servicîulu caseî, erau optu sute duoe-decî şi
duoî; şi Adaia, fiîulu luî Ierohamu, fiîulu luî
Pelalia, fiîulii luî Amzi, fiîulu luî Zecaria,
fiîulu lui Paşhuru, fiîulu luî Malchia, Şi fraţii luî, capi aî caseloru părinţescî : duoe sute,
patru-decî şi diioî: şi Amaşai, tiîulii luî Azareelu, fiîulu luî Ahazaî, fiîulu luî Meşilemotii, fiîulu luî Immeru, Şi fraţii lorii, barbaţi viteşî, o sută duoe-decî şi optii ; şi supra
vighiătorulu lorii era Zabdielii, fiîulu luî Ghedolimii.
Şi din Leviţî : Şemaia, fiîulu luî Haşubu,
fiîulu luî Azrikamu, fiîulu luî Haşabia, fiiulu
luî Bunni. Şi Şabetaî şi lozabadii, d'intre
capii Leviţiloru, erau asupra ' lucrăriloru de
din afară ale caseî luî Dumnedeii. Şi Mattania, fiîulu luî Mica, fiîulu luî Zabdi, fiîulu
împărţirea poporului in Ierusalimu ţi in alte
cetăţi.
luî Asafii, era conducetorulu cântăriloru de
11 Ol capii poporului locuiră in Ierusalimu ; rugăciune ; şi Bakbukia, alu diioilea între fra
şi cela-1-altu poporu arunca sorţi, ca să ţii seî, şi Abda, fiiulu luî Şammua, fiîulu lui

ordinele lui lehova, Domnulu nostru, jude30 căţele luî şi legile lui : Şi că nu vomu da
' fetele nostre la poporulu ţereî, şi fetele lorii
31 nulevomii lua pentru fiii noştri; •'Şi dacă
poporulu ţereî va aduce mărfuri şi toţii feiiulii de grâne, ca să le vîndă in diua sa
batului, nu vomu cumpera acestea de la eî
in sabatu şi in dile sânte ; şi că vomu lăsa in
anulu alu * şeptelea l cererea a totă detoria.
32
Şi rii-amu împusu lege, a ne însărcina
in totu anulu cu o treime de siclu pentru
33 servicîulu casei Dumnedeuluî nostru, Pen
tru m pânile puuereî-înainte, şi pentru " darulu
de pane celu perpetuu, şi pentru olocaustulu celii perpetuu alu sabateloru, alu luneloru noue, alu serbătoriloru, şi pentru cele
sânte, şi pentru sacrificîele pentru pecatu,
spre a face espiare pentru Israelu, şi pentru
orî-ce lucru in casa Dumnedeuluî nostru.
34
Şi amu aruncaţii sorţi intre preuţî, Leviţî şi poporu pentru ° darulu lemnelorii, de
adusu in casa Dumnedeuluî nostru, dupre
casele nostre părinţescî, iu timpuri hotărâte
din anii in anu, ca să ardă pe altarulii luî
lehova, Dumnedeulu nostru, dupre p cele scrise
35 în lege; Şi să * aducemu din anu in anii in
casa luî lehova prinosele pămentuluî nostru şi
prinosels tuturoru frupteloru din toţii pomulu;
36 Şi ânteiu-născuţiî fiilorii noştri şi ai viteloru
nostre, dupre cele scrise r in lege, şi ânteiunăscuţiî boiloru noştri şi aî turmeloru no
stre, să-î aducemu in casa Dumnedeuluî no
stru preuţiloru, cari servescu in casa Dum37 nedeuluî nostru ; ' Şi să aducemu prinosulu
aluatului nostru şi darurile nostre redicate,
şi fruptele din toţii pomulu, din mustii şi
din oleiu preuţiloru, la cămărele caseî Dum
nedeuluî nostru ; şi ' decimile pămentuluî nos
tru Leviţiloru, ca şi Leviţiî să îee decimile
38 din tote cetăţile arătureî nostre. Şi preutulii, .fiîulu luî Aaronu, va fi cu Leviţiî, " cându
Leviţiî voru lua decimile ; şi Leviţiî vorîi aduce decimea decimilorii in casa Dumnedeu39 luî nostru, in ° cămărele caseî tesauruluî. Căci
fiii luî Israelu şi fiii lui Levi * vorii aduce
darurile redicate din grâu, din mustii şi din
oleiu in cămărele, unde sunt uneltele sanc
tuarului, şi preuţiî, cari servescu, şi uşierii
şi cântăreţii ; şi nu » vomu părăsi casa Dum
nedeuluî nostru.

i B«od. 34.16. k Eaod. 23. 10,
Deut. 7. 3.
11.
Ezr»9. 12, U.
Lev. 25. 4.
j Biod. 20. 1«.
I Dout. 15. 1, 2.
Lev. 23. S.
Cap. 5. 12.
Dent. S. 12.
n Lev. M. 5,etc.
O»p. 13. 15,
2 Cron. 2. 4.
etc.
n VeţliNum.38.

& 29.
o Cap. 13. 31.
Ila. 40. 18.
p Lev. 6. 12.
q Esod. 23. 19.
& M. 26.
Lev. 19. 23.
Num. 18. 12.

Deut. 26. 2.
r Exod. 13. 2,
18, 13.
Lev. 27. 26,
27.
Num. 18. 15,
16.i Lev. 23. 17.

Num. 15. 19. v 1 Cron. 9. 26.
K tlron. 31.11.
* 18. 12, etr.
l '"in. 18. 4. £ x. Dent. 12. 6,
26. 2.
11.
t Lev. 27. 30.
2 Cron. 31. 12.
Nnm. 18. 21,
Cap. 13. 12.
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y Cap.lS. 10, 11.
ti Num. 18. 26.
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Capulu 11.
Veri. 18.
Mat. 4. 5. &
27. 53.
Jndc. 5. 9.
ICron. 9. 2. S.
Ezra 2. 43.
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i 1 OroD. 26. 21).

410

NEEMIA.

18 Galalii, fiîulu luî ledutunu. Toţi Leviţiî in
•>' sânta cetate erau duoe sute optu-decî şi
patru.
19
Şi uşierii, Akkubu, Taltnouu, şi fraţii lorii,
cari pa/mu la porţi erau o sută şepte-decî
şi duoî.
20
Şi rămăşiţa luî Israelu, a preuţiloru ţi
a Leviţiloru erau ia tote cetăţile luî Iuda,
fie-care la mosceriirea sa.
21
* firii servii templului locuiau in Ofelu ;
şi Ziha şi Ghispa erau preste servii tem
plului.
22
Şi supravighiătorulu Leviţiloru in lerusalinin era Uzi, liiul u luî Bani, fiîulu luî Aşabia, fiîulu luî Mattania, fiîulu luî Mica.
Din fiii luî Asafu cântăreţii erau asupra
23 serviciului casei luî Dumnedeu. Căci l era
unu ordinii alu regelui pentru eî, şi o porţiu
ne hotărîtă pe totă diua cântăreţiloru.
24
Şi Petatia, fiîulu luî Meşezabeelii, d'intre fiii luî m Zera, fiîulu luî Iuda, era " comi
sarii alu regelui pentru tote afacerile cu
poporalii.
25
Câtu pentru satele cu câmpiele lorii, uniî din fiii luî Iuda locuiră in ° Kiriatii-Arba
şi in satele sale, in Dibonu şi in satele sale,
26 in lekabzeelu şi in satele sale ; In leşua,
27 in Molada, in Betii-Feletu, In Hazaru-Şu28 alu, iu Beerii-Şeba şi in satele sale, In Ţik29 lagii, şi in Mekona şi in satele sale,
In
30 Enu-Riminonu, in Zarea, in larmutu, Şi in
Zanoahii, in Adullamu şi in satele lorii, in
Lachişu şi in câmpiele sale, în Azeka şi in
satele sale. Şi au locuiţii de la Beeru-Şeba până la valea luî Hiunomu.
31
Şi fiii luî Beniamiuu locuiră de la Gheba in Micmaşu, in Aiu, şi in Betu-Elu şi
32 in satele loru, In Anatotii, in Nobii, in A33 nania, In Hazoru, in Rama, in Ghittaimu,
34 35 In Hadidu, in Zeboiniii, in Nebalatu, In Lodu,
şi in Ouo, f valea teslariloru.
36
Şi unii din Leviţî locuiră in părţile luî
Iuda ft ale luî Benjaminii.
Linta preuţiloru şi a Leviţilorii, cari s'au întorşii
de la Babilonii.

12 C* I aceştia sunt " preuţiî şi Leviţiî, cari s'au
15 suiţii cu Zerubabelu, fiîulu luî Şealtielu,
2 şi CM leşua : * Seraia, Iereinia, Ezra, Ama3 ria, Malucu, Hattuşii, Şecauia, Rehumu, Me4 5 remotu, Iddo, Ghineto, c Abiia, Miaminu, Ma6 adia, Bilga, Şemaia, şi loîaribu, ledaia,
7 Sallu, Amokii, Hilkia, ledaia ; aceştia erau
capi î preuţiloru şi aî fraţiloru lorii in dilele
lui d leşua.
; Vers. 1.
* Vorli Ca|j. 3.

26.
l Vetfi Ezra 6.
S. 9. It 7. SO,

m Fac. W. S»,
u ICrun. 18.17.
& M. 88.
o Toa. II. 15.

p l Oron. 4. U | 6 V.'ţli (Jap. 10. |
8—8.
,.
..
uainu,n îl.

a Ezra 2. l, S.

e Luc. 1. 5.
d Kzra s ^

Şi din Leviţî : leşua, Binnui, Kadmielu,
Şerebia, Iuda, şi Mattania, ' celu asupra cântăriloru, elu şi fraţii luî.
Şi Bakbukia şi
Uni, fraţii loru, erau faţă cu d'înşiî preste
custodî.
Şi leşua născu pre loîakimu, şi loîakimu
născu pre Eliaşibu, şi Eliaşibu născu pre
loîada, Şi loîada născu pre Ionatanii, şi Ionatanu născu pre ladua.
Şi in dilele luî loîakimu erau preuţî, capiî caseloru părinţescî : celu alu canei luî Seraia,
Meraia: celii alu luî Ieremia, Anania ; A luî
Ezra, Meşullamu ; a luî Amaria, lohananu;
A luî Melicu, Ionatanii; a luî Şebania, Ioşefii; A luî Harimu, Adna; a luî Meraîotu,
Helka; A luî Iddo, Zecaria; a luî Ghinetanu, Meşullamu; A luî Abiia, Zicri; a luî
Meniaminu fi a luî Moadia, Piltaî ; A luî
Bilga, Şamua; a luî Şemaia, Ionatanii; a
luî loîaribii, Mattenaî; a luî ledaia, Uzi;
A luî Şalăi, Kalaî; a luî Amokii, Eberîi;
A luî Hilkia, Haşabia; a luî ledaia, Netaneelii.
Leviţiî in dilele luî Eliaşibu, loîada, Iohananu, şi ladua, fură înscrişi capi aî ca
seloru părinţescî ; şi preuţiî fură înscrişi supţii
domnia luî Daria, Persulu. Fiii luî Levi,
capii caseloru părinţescî, fură înscrişi in car
tea f cronicelorii până in dilele lui lohananu,
fiîulu lui Eliaşibu. Şi capii Leviţiloru : Hasabia, Şerebia, şi leşua, fiiulîi luî Kadmielu,
şi fraţii lorii, erau faţă cu d'înşiî, ca să lau
de şi să aducă mulţumiri luî Dumnezeii » dupre
ordinulii luî Davidu, omulu luî Dumnedeu,
''rondii pe rondii. Mattania, Bakbukia, Obadia, Meşullamu, Talinonu, şi Akkubu, fură
uşieri, fâcendu pază la pragurile porţelorii.
Eî fură in dilele luî loîakimu, fiîulu luî Ieşua, fiîulu luî loţadoku, şi in dilele luî Neeinia, ' guvernătorulu, şi ale preutuluî Ezra,
J cărturarulu.
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Sânţirea zidiurilorii cetăţei.

Şi la * sânţirea zidîurilorii Ierusalimului
aii căutata pre Leviţî din tote locurile loru,
ca să-î aducă la lerusalimii, ca să facă sân
ţirea cu bucuria, ! mulţumindu şi cântâudu
in cimbale, psaltiri şi citare. Şi s'aii adunaţii fiii cântăreţiloru şi din ţinutulîi din jurulii Ierusalimului şi din satele Netofatuluî,
încă şi din casa Ghilgaluluî, şi din campiele Geba şi Azmavetu ; căci cântăreţii 'şi
zidiseră sate iu jurulii Ierusalimului. Şi se
curăţiră preuţiî şi Leviţiî, şi au curăţiţii pre
poporu, portele şi zidîulîi.
H«g 1. 1.
Z.'cb. 3. 1.
t (Jap. 11. 17.
j l Cron> 3 14|

8*0.

y l Cron. 23. .
a5 & «6.
A Kzra 3. 11.

27

28
29
30

i (Jap. 8. 9.
| l l Cron. l
» Orou. 5. 13.
j Kzra 7. 6, U.
& T. 6.

A !>••"'. 20 .
l'». 30, titlu.

CAP. 12, 13.
31

Atunci amu suită pre capii lui Iuda pe
zidiu, şi amu rânduită duoe mari coruri
de cântăreţi ; m unulu mergea la drepta, pe
32 zidîulu " d'iuspre porta gunoiului; Şi in ur
ma lorii mergea Oşaia şi jumătate din ca33 pii lui Iuda, încă şi Azaria, Ezra, Mesullamă,
34 35 Iuda, Beuiaminu, Şemaia, şi Ieremia; Şi
unii din fiii preuţiloru erau ° cu trîmbiţî :
Zecaria, fiîulă lui lonatauă, fiiulă lui Şemaia,
fiîulu lui Mattania, fiîulu lui Micaia, fiîulu
36 lui Zaccuru, fiîulu lui Asafă ; Şi fraţii şei :
Şemaia, şi Azraelu, Milalaî, Ghilalaî, Maaî,
Netaneelu, Iuda şi Hanani, cu p instrumen
tele de cântări ale lui Pavidu, omulă lui
Dumnedeu, şi Ezra, cărturarulă, înain37 tea loru. « Şi la porta fontăneî celei din
faţă cu ei s'aii suiţii pe r treptele cetăţeî lui
Davidu, pe redicătura zidîului, de-asupra ca
sei lui Davidu şi până la • porta apeloru de
spre resăritu.
38
' Şi celă-1-altă corii alu cântăreţiloră mer
gea de cea-1-altă parte, şi eu in urma lorii,
şi jumătate de poporu pe zidîulă de de-asu
pra " turnului cuptoreloră şi până la * zidîulu
39 celii laţii, Şi x pe cle-asupra portei lui Efraimii,
şi pe de-asupra v portei celei vechi, şi pe dea
supra * portei pesciloru, a ° turnului Hananeelă şi a turnului Mea, şi pana la * porta
turmeloru ; şi aii staţii la " porta închisoreî.
40
Şi aşa au staţii amînduoe corurile cân
tăreţiloru in casa lui Dumnedeu, şi eu, şi
41 jumătate din diregătorî cu mine; Si preuţiî, Eliakimii, Maaseia, Miniamină, Micaia,
Elioenaî, Zecaria ţi Hanania cu trîmbiţî ;
42 Şi Maaseia, Şemaia, Eleazară, Uzzi, lenohanană, Malchia, Elamii, şi Ezeră ; şi
cântăreţii îuălţară vocea lorii, cu lezraia,
43 couducetorulu loru. Şi aii adusii in acea
di sacrificii mari, si s'aii bucurată ; căci
Dumnedeu 'î bucurase cu bucuria mare. Şi
chîară femeele şi copii s'aii bucurată, încâtii
bucuria Ierusalimului se audi până departe.
Aşezarea diregetorilorU templului ; îndreptarea feluriteloru abusuri.

44

d In diua aceea s'aii ronduitu omeni asu
pra cămărelorii tesaurelorii, pentru darurile
redecate, pentru prinose, şi pentru decimî,
ca să adune in ele din ţerânele cetăţilorii
părţile otărîte de lege pentru preuţî şi Lo
viţi; căci Iuda avu bucuria de preutiî şi de
Leviţiî cei ce eraii de faţă. Căci ei pă
ziră cele de păzită ale Dumnedeuluî loru,

w Veţli vers. 38.
i. Cap. i. 13. &

a. 13.
o Siun. 10. SI, 8.
p l Cron. 83. 5.
7 Cap. t. U &
3. 15.
r Cap. 3. 15.
s Cap. 3. H6. Ic

8. 1, 3, lt>.
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Veţli vers. 31.
Cap. 3. 11.
Cap. 3. 8.
2Reg U 13.
Cap. 8. 16.
y Cap. 3. 6.
• Oap. 3. 3.

a
6
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Cap. 3. 1.
Cap. 3. 38.
Ier. 31. î.
ii Cron. 31.11,
li.
Cap. 13.5,18,
13.
e l Crou. 25. &

88.
/ 1 Cron. 25.1,
ele.
! Crou. 29. 30.
g Num. 18 21,
24.

A Num. 18. 26.
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şi cele de păzită pentru curăţire. Şi s'aii 45
mai pusă cântăreţi şi uşieri * dupre ronduela
lui Davidu şi & lui Solomonu, fiîulu şeii.
Căci din vechili, din dilele lui Davidu -f şi ale 46
lui Asafii, *'aw pusu capi preste cântăreţi,
şi preste cântările de laudă şi imnurile pen
tru Dumnedeu. Şi totă Israelulu in dilele 47
lui Zerubabelu şi in dilele lui Neemia dădu
părţile hotărîte cântăreţiloru şi uşîeriloru
pe totă diua ; » şi consacrară Leviţilorii, H şi
Leviţiî consacrară fiiloru lui Aaronii.
IN diua aceea " se ceti in cartea lui Moisi in 13
audulu poporului, şi s'a aflaţii scrisii intr'însa, * că Ammoniţiî şi Moabiţiî nu se că
deau a intra in adunarea lai Dumnedeu nici
odată ; Pentru-că n'au întimpiuatii pre fiii 2
lui Israelu cu pane şi cu apă. ci e tocmiră
pre Balaamu contra lorii, spre a-î blăstema ;
d dară Dumuedeulă nostru a prefăcuţii blăstoiniilii in bine-cuventare. Şi cumii audiră 3
legea, ' au deosebiţii din Israelu totă ames
tecătura.
Erii mai 'nainte de acestea Eliaşibii, preu- 4
tulu, care era preste cămărele casei Dumnede
uluî nostru, era rudă cu Tobia ; Şi făcuse 5
pentru elu o cămară mare, t unde mai 'nainte
se puneau darurile de pane, tăinâia, uneltele
şi decimile de grâu, de mustii şi de oleiâ,
partite ^hotărîte pentru Leviţî, cântăreţi, şi uşi
eri, şi darurile rădicate ale preuţiloru. Şi la to- 6
te acestea e fl. nu eramii iu Ierusalimii ; h căci iu
anulii alii treî-decî şi duoilea alu lui Artaxerxe, regele Babilonuluî, amii veniţii la
rege, şi după câte-va dile m'amii ceruţii de
la rege. Şi amu veniţii la lerusalimii, şi 7
amii vedutii reulii, ce făcuse Eliaşibii pentru
Tobia, * făcendu-î o cămară in curţile ca
sei lui Dumnedeu. Şi mî-a păruţii reu forte; 8
î şi amu aruncaţii afară din locaşu tote unel
tele de casă ale lui Tobia. Şi amu ordinatu, 9
şi •> s'au curăţită cămărele, şi amu readusă acolo uueltele casei lui Dumnedeu şi daru
rile de pane şi tămâia.
Şi amu aflată, că părţile Leviţiloru * nu 10
li se dădură ; şi că Leviţiî şi cântăreţii, cari
făceau servicîulă, fugiseră fie-care la ! ţerâna
sa. Şi m m'amă certatu cu deregetoriî, şi li- 1 1
amu disă : " Pentru-ce s'a părăsită casa lui
Dumnedeu? Şi î- amu adunată, şi î-amă reaşedată la locuia lorii. "Atuncea totă Iuda 12
începu a aduce in tesaure decimea de grâă
şi de mustu şi de oleiu. >' Şi ama aşezată 13
tesaurarî preste tesaure : pre Şelemia, preCapnlu 13.
a Dout. 31. 11,
12.
2 Reg. 23. 2.
Cap. 8. 3, 8.
iu. 3.
Iia. 34. 16.

b Oeut. iS. S, 4.
c Num. 22. 5
IOB. 24.9, 10.
d Num. 23. 11.
& 24. 10.
1 li'iit. K. 5.
f Cap. 9. 2. &
10. 28.

/ Cap. 1*. 44.
g Num. IM. 21,
24.

h Cap. 5. 14.
i Vern. 1, 5.
j 2 Cron. 29. 5,
15. 16, 18.
t Mal. 3. 8.

/ Num. 35. 2.
m Vor». 17, 26.
Prov. 28. 4
n Cap. UI. 39.
o Cap. 10. 38,
39. &. 12. 44
p 2 Cron. 31.18.
Cap. 12. 41.
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utulu, şi pre Zadoku, cărturarulu, şi d'intre
Leviţî, pre Pedaia ; şi pre lungă d'înşiî pre
Hanami, ti i ulii lui Zaccurii, iii ui u luî Mattania;
căci erau socotiţi « credincioşi, şi însărcina
rea lorii era să împărţescă fraţilorîi lorii.
r Amintesce-ţî de mine, Dumnedeulu meu,
despre acesta, şi să nu ştergi milele mele,
ce le amu făcuţii cătră casa Dumnedeuluî
meii şi la servicîulu eî.
In dilele acele amu vedutii in Iuda pre
uiiiîa, cari călcau la tescii * in sabatu, şi aduceau snopi, şi încărcau asiuulu cu vina,
cu struguri şi cu smochine, şi cu orî-ce feliu
de sarcini, pre ' cari le aduceau la lerusalimii in diua de sabatu ; şi amii mărturisitu
in contra lorii in diua cândii vindeau bucate. Şi Tirieniî, cari locuiau acolo, adu
ceau pescî şi toţii felîulu de mărfuri, şi ie
vindeau in sabatu la fiii luî Iuda şi in lerusalimu. " Şi m'amii certatu cu mai marii
luî Iuda, şi lî-amu disii : Ce este acesta
faptă rea, ce voi faceţi, profa nandu diua sabăţului V « N'au fâcutu toţii ast-felîu părinţii
voştri, şi n'a adusu ore Dumnedeulii nostru tote relele acestea asupra nostră şi asupra cetăţeî acesteia ? Şi voi mai adăugiţi mânia asupra luî Israelu, profanându sabatului
Şi cândii sorele x începu să se întunece in
părţile Ierusalimului înainte de sabatu, arnii
ordinalii, şi s'aii iuchisu portele, şi amii disii,
să nu se deschidă până după sabatu ; » şi la
porţi amii aşedatu pre unii din servii mei,
ca să nu se aducă nici o greutate în diua
sabatului. Şi aşa neguţiătoriî şi vendetoriî
de orî-ce măria au masii noptea afară din
Ierusalimu o dată şi de duoe ori. Atunci
amii mărturisitu asupră-li, şi lî-amii disii :
Peutru-ce mâneţi noptea d'inaintea zidîuluî ?
De veţi mai face acesta, voiii pune mâna
pe voi. De atuncea ii'aumaî veniţii in sabatu.

Şi ordinam Leviţiloru * să se curăţescă,
şi să vină să păzescă portele, pentru a sânţi
diua sabatului.
0 Amintesce-ţî de mine, Dumnedeulu meu,
şi despre acesta, şi cruţă-me dupre mări
mea îndurărei tale !
Pe lungă acestea in dilele acelea amii
vedutu Iudei, cari b luaseră femeî.Aşdodiene,
Ammonite şi Moabite ; Şi copiii lorii vorbîau jumătate limba Aşdoduluî, şi nu sciau
să vorbescă limba ludeilorii, ci limba acestuî şeii a acelui poporii. Şi c î-amii certatii, şi î-amii blăstematu, şi amii şi bătuţii
pre unii din eî, şi amii smulsii perulu lorii,
şi d î-amii juraţii pe Dumnedeu, dicendu: Să
nu daţi fetele vostre fiilorii lorii, şi să nu
luaţi din fetele lorii pentru fiii voştri seu
pentru voi înşi-ve. • Au n'a pecătuitii in
aceste Solomonii, regele luî Israelu? De-şi
'pr'intre multe popore nu era rege aseme
nea luî, 9 care să fi foştii iubiţii de Dumne
deulu sen, şi şa33 JTpusu Dumnedeu rege
presto toţii Israelulu ; h dară şi pre elii femeele străine l'aii trasu in pecatii. Deci vomu
îngădui ore, să faceţi toţii acestii reii mare,
să ' nelegiuiţi in contra lui Dumnedeu, luându
femei străine ?
Şi unvlu din fiii luî >Iehoîada, fiîuliiluî
Eliaşibii, archiereulu, era ginere luî Sauballatii, Horoneulii ; pentru care 1'amii alungaţii
de d'iuaiutea mea. * Amintesce-ţî de d'înşiî,
Dumuedeulu meii, căci aii profanatii preuţia
şi ' legămentulu preuţiei şi ala Leviţiloru.
m Astu-feliii î-amii curăţită de toţi străinii,
şi amu reaşedatu rondurile preuţilorii şi ale
Leviţiloru, pre fie-care in servicîulu şeii ;
Şi pentru "darurile de lemne, ia timpuri hotărîte, şi pentru prinosele lorii.
Dumnedeulu meu, ° amintesce-ţî de mine
spre bine.
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CARTEA ESTEREI.
Ospeţulu ceia mare dată de AhasverU. Vaşti depusă din demnitatea de regină.

1 ŢN dilele luî "Ahasveru, (acestu Ahasverii
X domni * de la India până la Etiopia, c pre2 ste o sută duoe-decî şi şepte provincii ;) In
dilele acelea, cându regele Ahasveru a d şe^utii pe tronulii regatului seu in « Şuşanu, ce3 tatea palatului, In anulii alii treilea alii
domuieî sale^făcut'a elii unii ospeţu tuturoru
mai mariloru seî şi servilorii seî ; aţa că totă
g C«p. 7. g.
1 Cor. 4. t
r Vera. 34, 31.

Cap. «. 19.
< Esod. 20. 10

( Cap. 10. 31.

Tflr. 17. *l, 29.
» Vor». 11.
v Ier. 17. 11, W,
».
x Lev. S3. 32.
y Ier. 17. ti, ti.

t
a
b
c

Cap. 12. 30.
V«ra. II, 31.
K*r» ». 2.
Vern. 1 1
Prov. 28. 4.
.•/ Ezr« IU. &.

Cap. 10. 2'J,
30.
r. 1 Heţ. 11. 1,
ete.
/ 1 Reg S. 13.
2 Cron. 1.12.

puterea Persiei şi a Mediei, guvernatorii şi
mai marii provincieloru au staţii înaintea
lui. Şi atuncea aretatu-li-a elii avuţia mărireî regatului seu, şi pompa mărireî strălucirei
sale in multe dile : o sută opt-decî de dile.
Şi sfârşindu-se dilele acelea, făcut'a re
gele ospeţu poporului întregii, ce se afla în
Şuşanu, cetatea palatului, de la mare până
g 2 Şam. li. 24
h 1 Ucu. 11. 4,
ete.
i Kr.ru. 10. a.
, Cap. 12. IU, 22.
* Cap. 6. 14.

t Mal. 2. 4, 11,
11.
m C»p 10. S(>.
n Cap. III. ,14.
o Veri. H, 21!.
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CAP. l, 2.
la micii, şepte dile, in curtea gradinei pa6 latului domnescu, Ce era împodobită cu covore albe, verdî şi venăte, întinse pe funii
de inii subţire şi de purpurii, pe vergi de
argintii, şi pe stâlpi de marmură ; » paturi de
aurii şi de argintii craii pe podelă de mar7 mură roşia, vânătă, albă. şi negră. Şi
turnau in pahare de aurii, (şi paharele erau de deosebite forme), şi vinulii regelui
8 cu prisosinţă, dupre bogăţia regelui. Şi chipulu de a be fosfa aşa; cumii se ordinase,
nimenea nu era siliţii; căci aşa rdnduise
regele tuturora iconomiloru palatului şeii,
9 ca să facă dupre voia fie-căruîa. Şi Vaşti,
regina, a făcuţii femeeloru unii ospăta in
casa domnescă a regelui Ahasveru.
10
Şi iu diiia a şeptea, veselii * de vinii fiindu
regele, a ordinatu lui Mehumanu, lui Biţta,
lui ' Harbona, lui Bigta, lui Abagta, lui Ze
ţarii şi lui Carcasu, celorii şepte eunuchî,
1 1 cari servîaii înaintea regelui Ahasveru, Ca
să aducă pre regina Vaşti înaintea regelui
cu diadema domnescă, ca să arete fromuseţa ei poporului şi mai mariloru ; căci era
1 2 frumosă de vedutu. Dară regina Vaşti nu
voi să vină dupre ordinulu regelui, ce i s'a
trămesii prin unulii d'intre eunuchi ; de aceea regele se mânia forte, şi urgia lui se
aprinse in elu.
13
Şi dise regele cătră i înţelepţii, * cari cunosceaii datina ţereî, (căci aşa era chipulu
regelui cu toţi cei ce scîaii legea şi drep14 tulu : Şi aprope de elu erau : Carşena, Se
tării, Admata, Tarşişu, Meresu, Marsena, şi
Memucanu, cei ' şepte mai mari ai Persieî şi
ai Mediei, m cari vedeau faţa regelui, fi şe15 deau cei d'ânteî_in regatuţj Ce se va face
reginei Vaşti dupre lege, pentru-că nu a
făcutu ordinulu regelui Ahasveru ce fa
trămesii prin eunuchiî ?
16
Şi respunse Memucanu înaintea regelui
şi a mai mariloru : Regina Vaşti n'a nedrep
tăţita numai pre rege, ci şi pre toţi mai ma
rii şi pre tote poporele din tote provinciele
1 7 regelui Ahasveru. Căci fapta reginei se va
respândi intre tote femeele, şi ele 'şi voru
" despreţui bărbaţii in faţă, când se va spu
ne, că regele Ahasveru a ordinatu, ca să
se aducă înaintea sa regina Vaşti, şi că ea n'a
18 veniţii. Şi astă-dî domnele Persieî şi ale
Mediei, câte voru audi fapta reginei, voru
vorbi totu aţa cătră toţi mai marii regelui ;
1 9 şi va veni despreţiii şi mânia mare. Deci de
este plăcuta regelui, să esă unii edictu dom
nescu de la elu, şi să se scria intre legile
Perşiloru şi ale Mediloru, ca să nu se schim
a V«JIC»p.7.8. | i Cap. 7.
Ez«f »3. 41
j Ier. 10.
Dan. '
Auoa 6. 4.
A »S»m. 13. 28.
Mat. t.

9.
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U.
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l
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l Cron. l». 3»
Kzra 7. M.
* Rog. 25 19.
Kfea. 5. 33.

o E fOM. 5. 33.
Col. 3. 18.
l Pet. 3. 1.
p Cap. 8. ».
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be : Ca să nu mai vină Vaşti înaintea re
gelui Ahasveru; şi regele să dee titlulu ei
de regină la alta mai bună decât d'însa.
Şi cându edictulu, ce regele 'Iii va face, se 20
va prochîăma in totu regatulu şeii, (că elu este
mare), tote femeele voru ° da onore bărbaţiloru Ioni, de la mare până la mica.
Şi curentulu plăcu regelui şi mai mari- 21
lorii ; şi regele făcu dupre sfatulu lui Me
mucanu ; Că trămese scrisori la tote provin- 22
ciele regelui, in f fie-care provincia dupre chi
pulu scriereî sale, şi la fie-care poporu dupre
limba sa, pentru-ca fie-care bărbaţii « să fie
domnii in casa sa; şi s'a prochiămatu in limba
fie-câruî poporu alu seu.
Entera se alege regină.

DUPĂ întâmplările acestea, liniscindu-se
mânia regelui Ahasveru, 'şi aduse amin
te de Vaşti, şi de ceea ce făcuse ea, şi ° ce s'a hotărîtu asupră-î. Atuncea servii regelui, cari
'î servîaii, diseră : Să se caute pentru rege
fecîore tenere, frumose la chipu; Şi să
aşede regele diregetori in tote provinciele
regatului şeii, şi să adune in Şuşanii, ceta
tea palatului, la casa femeeloru, pre tote
fecîorele tenere, frumose la chipii, supţii pa
za lui Heghe, eunuchulu regelui, păzitorulii
femeeloru, şi să li se dee dresuri. Şi tenera, care va place regelui, să fie regină in
loculu Vastei. Şi cuventulu a plăcuţii re
gelui, şi elu aşa a făcuţii.
In Şuşanii, cetatea palatului, era unii omii,
Iudeii, numitu Mordacheu, fiîulu lui laira, fiîula
lui Şimeî, fiîula lui Kişu, Beniaminituia,
* Care a fostu dusu prinsa din lerusalimii cu
cei prinşi şi duşi cu Iconia, regele lui Iuda,
pre cari Nebucodonosoru, regele Babilonuluî,
i-a dusa prinşi. Şi acesta crescu pre Hadassa, adecă Estera, c fiica unchiului seu; căci
ea nu avea nici părinte, nici mumă; şi
tenera era frumosă la chipa şi plăcută la
vedere; şi Mordacheu, după ce părintele şi
muma ei muriră, şî-o infiiâ.
Şi cumii se audi edictulu regelui şi ordinula şea, şi după ce d se adunaseră in Şuşanu,
cetatea palatului, multe fecîore supţii paza lui
Heghe, a fostu dusă Estera in casa regelui
supţii paza lui Heghe, păzitoruia femeeloru.
Şi fecîora i plăcu, şi afla charil înaintea
lui, şi ela se grăbi a-î da ' dresurile ei şi
părţile ei, şi a-î da şi şepte tenere, alese
din casa regelui; şi o strămuta pre ea şi
pre tenerele ei in cămara cea mai bună in ca
sa femeeloru. Şi f Estera nu-şî aretâ nici poporulu şea nici rudele sale; căci Mordacheu
7 K fes. 5. l», «3,
M.
I Tlm. 8. 12.

Oapulă S.
a Cap. l.ls». 20.
k S Rog. 24. 14,

15.
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11 'î ordinase, să nu le arete. Şi in fie-care
di se preâmbla Mordacheu pe d'inaintea
curţeî casei femeeloru, ca să cerceteze cumu
se află Estera, şi ce se face cu ea.
12
Şi atnncea veuîa rondulu de intrare la
regele Ahasverii a fie-căreî fecîore, după ce
stăteau duoe-spre-dece luuî, spre a face cele
ce erau rânduite femeeloru, (căci aşa se îudeplinîau dilele dresului lorii: şese luni se
ungeau cu oleiu de mirii, şi şese luuî cu
13 aromate şi cu alte dresuri femeescî); Aşa
intra fecîora la rege ; şi toţii ce cerea, ca
să îee cu sine din casa femeeloru in
14 casa regelui, i se da. Sera intra, şi demâneţă se înturna in a diioa casă a femeeloru,
care era supţii paza luî Şaaşgazu, eunuchîulu
regelui , care păzîa concubinele şi nu
mai întră la rege, fără numai dacă regele
nu avea plăcere de ea, şi nu o chiăma a
nume.
15
Şi venindu rondulu să intre la rege şi la
Estera, ' feta luî Abihaelu, unchîulu lui Mor
dacheu, care şî-o infiiase, ea nu ceru nimicii,
decâtii cele ce-î ronduise Heghe, eunuchulu
regelui, păzitorulu femeeloru, şi Estera afla
16 charu in ochii tuturoru, cari o căutau. Şi
aşa Estera fu dusă la regele Ahasveru, la
casa sa domnescă, in luna a decea, adecă luna
Tebetu, in alu şeptelea anii alu domniei sale.
17 Şi regele iubi pre Estera mai mulţii decâtii
pre tote femeele, şi ea afla charii şi iubi
re înaintea luî mai mulţii decâtii tote fecîorele; deci puse diadema domnescă pe
capulu- eî, şi o făcu regină in loculu Vastei.
18 Atuncea * tăcu regele uniiospeţu mare la toţi
mai marii şei şi la servii seî, ospăţulii Estereî, şi uşura sarcinele provincieloru, şi dădu
daruri dupre bogăţia regelui.
19
Şi pre-cându strîngeaii unu alu diioilea
rondu de fecîore, Mordacheu şedea ' la por20 ta regelui. > Şi Estera nu-şî arătase rudele
sale, nici poporulii şeii, cumu î ordinase
Mordacheu ; căci ea făcea şi acuinu cea ce-î
ordina Mordacheu, ca şi atuucea câudu crescea lângă d'însulu.
Mordacheu descopere o conjurare in contra
regelui.

21

In una din dile, pre-cându Mordacheu şedea
iu porta regelui, duoî din eunuchiî regelui,
Bigtanu şi Tereşu, din custodii pragului, se
aprinseră, şi căutau să pună mâna pe regele
22 Ahasveru.
Şi Mordacheu îuţelegendu lu
crulu, 7w* spuse Estereî, regina, şi Estera 'Iu
23 spuse regelui in numele lui Mordacheu. Şi
luându-se in cercetare lucrulu, se afla aşag Veri. 7.
h Cap. 1. S.
i Veri. SI.
Cap. 3. t.

j Ver.. 10.
k Cap. 6. ».
t fap. C. 1

Oaiiulu S.
a Nnm. 14. 7.

1 Şam. 15. 8.
A Cap. 2. 19.
c Vers. 5.

deci amîndiioî fură spenduraţî pe lemnu, şi
se scrise in * cartea croniceloru înaintea re
gelui.
lin,im ii it, mâniându-se, ceştigă unii decretă pentru
sterpirea IwdeilorU.

DUPĂ întemplările acestea regele Ahasverii mări pre Hamanu, fiîulu luî Hammedalii, ° Agagheulii, şi-lii înălţa, şi puse scaunulu seu mai susii de câtu alu tuturoru
mai mariloru de pe lungă elu. Şi toţi servii
regelui, cari erau b la porta regelui, se ple
cau şi se închinau luî Hamanu; că aşa or
dinase regele pentru elu. Dară Mordacheu
c nu se pleca, nici nu se închina luî. Atuncea diseră servii regelui, cari erau la por
ta regeluî, cătră Mordacheu ; Pentru ce calci
d ordinulu regeluî ?
Şi eî in tote dilele 'î diceau acesta, dară
ulii nu asculta de eî ; şi eî spuseră luî Hamaiiu, ca să vedă, dacă Mordacheu va fi sta
tornicii in hotărîrea «a, căci elu lî-a fostu
spusu, că, este Iudeu. Şi Hamanu vedendu,
că Mordacheu ' nu se plecă, şi nu se închină
luî, Hamauu f se împlu de mânia ; Şi credu
pre puţinii pentru elu de a pune mâna nu
mai pe Mordacheu; căci i se spusese po
porulii luî Mordacheu; de aceea ' căuta Ha
manu să nirnicescă pre" toţi Iudeii, cari
erau in toţii regatulu luî Ahasveru, anume
pre poporulii luî Mordacheu.
In luna ânteia, care era luna Nisanii, in
umilii alu diioî-spre-decelea alu regelui Ahasveru, * se arunca Purii, adecă sorţiu, în
aintea luî Hamanu, din di in di, şi din lu
nă in lună, şi a câtfutu sorţulu pe luna a
duoe-spre-^ece, adecă luna Adarii. Şi Hamanii dise cătră regele Ahasveru : Este unu
poporu împrâscîatii şi resipitii pr'intre poporele din tote provinciele regatului teii ; şi
* legile luî se deosebescii de Legile tuturoru
poporeloru, şi nu ţine legile regeluî ; deci
nu este in folosulii regeluî, ca să-î sufere.
De place regeluî, atuncea să se scria, caeî
să fie nimiciţi ; şi eii voiii cumpeni dece mii
de talente de argintă in manele celoru în
sărcinaţi cu lucrulu, ca să le aducă in tesaurele regelui. Şi •* scoţendii regele * ânelulu
şeii din mâna sa, 'Iu dădu luî Hamanu, fi
îulu luî Hammedata, Agagheulii, neamiculu
ludeilorii.
Şi regele dise cătră Hamanu :
Argintulu ţine-ţi-lu, şi cu poporulii fă cumu
'ţî va placă.
1 Deci se chiămară scriitorii regeluî in a
treî-spre-decea di a luneî âuteîe, şi se scrise
in t ot ulii, cumu dise Hamanu, cătră satrapii
Ps. 15. 4.
d Vers. Z.
t Ver«. S.

Cap. 6. 9.
/ Dan. 3. 19.
g Ps. 83. 4.

h Cap. 9. 84.
i Bzra 4. 13.
Fapt. 16. 20
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CAP. 3, 4, 5.

"regelui şi cătră guvernatorii fie-căreî provin
cii, şi cătră mai inariî fie-căruî poporu din
fie- care provincia, m dupre chipulii scriereî lui
şi cătră fie-care poporu in limba sa; "in nu
mele regelui Ahasverfi se scrise, şi se sigila
13 cu âuelulu regelui. Şi ° se trănieseră scri
sori cu alergători in tote provinciele re
gelui, ca să uimicescă, să omore şi să
perdă pre toţi Iudeii, tenărî şi betrânî, copii
si femei, pre toţi f intr'o di, in a treî-spredecea ţ/t a lunei a duoă-spre-decea, adecă
14 luna Adaru, *şi să prede averile lorii. T Câte
o copia de pe scrisore s'a trăniesu in totă
provincia, ca să prochiăme ca edictu cătră
tote poporele, ca ele să fie gata in acea di.
1 5 Alergătorii , grăbiţi de ordinulu regelui ,
eşiră, şi eclictulu se prochiăniâ şi iu Şu
şanu, cetatea palatului. Şi regele şi Humanu
se puseră la beutu; eru • cetatea Şuşanu era
in nelinisce.
Mordacheii se indrepteză cătră Estera, care se incercă a împăca pre rege.

2
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l Mordacheu înţelegendu tote ce se făcuse, Mordacheu 'şi ° rumpse vestmintele
sale, şi se îmbrăca in sacii şi * cenuşă, şi
eşi iu medîloculu cetăţei, şi c striga strigată
tare şi amarii ; Şi veni d'inaintea portei re
gelui: că nimenea nu putea intra in porta
regelui îmbrăcaţii in sacii. Şi in orî-ce pro
vincia, unde sosia ordinulu regelui şi edictulu şeii, era intre Iudei bocetu mare,
postii, plângere şi strigaţii; şi mulţi se cul
cară in sacu şi cenuşă.
Şi intrară ten erele Estereî şi eunuchiî
ei, şi-î spuseră acesta. Şi regina se speria
forte, şi trămese vestminte, ca să îmbrace
pre Mordacheu, şi să iee de pe elu saculu ;
dară elu nu le primi. Atuncea Estera chîămiî
pre Hatacii, unulu din eunuchiî regelui, ce
era rânduiţii spre servicîulu ei, şi-lii tră
mese la Mordacheu, ca să afle ce este, şi
pentru ce se portă astii-feliu. Deci eşi Ră
tăcii cătră Mordacheu in pieţa cetăţeî, ce
era in faţa portei regelui. Şi Mordacheu
'î spuse tote, ce i se întâmplase, şi d suma
baniloru, ce Hamanii a promisii că va cum
păni in tesaurele regelui, ca sa perdă pre
Iudei. Şi-î dădu o « copia de pe scrisorea
edictului, ce se prochîămase in Şuşanu,
pentru nimicirea loru, ca să o arete Es
tereî, să-î spună, şi să o îndemne, ca să
intre la rege, să-lu roge, şi să stăruescă
la elu pentru poporulii eî.
Şi veni Hatacu, şi spuse Estereî cuvin

rn Cap. . ». & l p Cap. s. u.nic. ;
7 Cap. R. II.
8. n.
n l R«u. SI. 8
Osp H. 8. 'O.
o Cap. 8. 10.

Prov. S!». 8.

r Uap. 8. 13, 14. j
Capiilii 4.
Vfifi Cap. 8. i
a •> Şam. 1. U.
15.

h Io». 7. «.

Ezcr. -ii. 30.
c F»c. ai. .14.
d Cap. 3. 9.
l C<p. 3 14,15.

tele lui Mordacheu.
Şi Estera dise cătră Hatacu, trămeţendu-lu eră-şî la Morda
cheu : Toţi servii regelui şi poporulu provincieloru regelui sciii, că orî-ce bărbat u
ori ferneă, care arii intra la rege in * curtea
cea inaî din lă-întru, fără a fi chiămatii, » o
lego este a-î omorî, afară de acela, * căruia
va întinde regele sceptrulii seu celii de aurii,
ca să trăescă; şi eu de treî-decî de dile
n'amu foştii chămată, ca să întru la rege.
Şi se spuseră lui Mordacheu cuvintele Estereî.
Atuncea Mordacheu dise, respundendu
Estereî: Nu-ţî închipui, că tu sin/jură vei
scăpa d'iutre toţi Iudeii, pentru-că escl in
casa regelui. Căci dacă tu vei tace cu totulii in titnpulu acesta, va veni de aiurea
uşurare şi mentuire ludeiloru ; eru tu şi
casa părintelui teii se va perde; şi cine
scie, dacă tu n'aî veniţii la regatu pentru
unii timpii ca acesta?
Atuncea dise Estera să respundă lui Mordacheii: Mergi, adună pre toţi Iudeii aflătorî in Şuşauu, şi postiţi pentru mine, şi
nici să mâncaţi nici să beţi ' trei dile, uoptea
şi diua; şi eu şi tenerele mele vomu posti
de asemenea ; după aceea voiu intra astiifeliii la rege, de-şi acesta nu este dupre lege;
dară •>' de este să peru, voiii peri. Şi ducendu-se Mordacheu, făcu in tote dupre
cumii î-a ordinaţi! Estera.
SI a ° treîa-di, îmbrăcându-se Estera cu
vestmentwlii el de regină, stătu in porticulu * celii din lă-întrulu palatului regelui;
şi regele şedea pe tronulu seu de rege in
palatulii seu domnescu, in faţa intrăreî pa
latului. Şi cumii vedu regele pre regina
Estera stându iu curte, ' ea afla charu îna
intea sa ; şi d regele întinse Estereî sceptrulii
de aurii, ce era in mâna sa; deci se apropiâ Estera, şi atinse verfulu sceptruluî.
Şi regele dise cătră ea: Ce-ţî este, regină
Estera, şi care este cererea ta? cere! * şi până
la jumătatea regatului meu ţi se va da.
Şi Estera respunse: Dacă 'i place regelui,
să vină regele şi Hamauu astă-dî la ospeţulu,
ce l'amu pregătita pentru elu. Şi regele
dise: Cu grabă chiămaţî pre Hamanu, ca
să facă dupre cuventulii Estereî ; şi aşa ve
niră regele şi Hamanu la ospeţulu, ce-lu
pregătise Estera.
S Şi la băutură ue vinii dise regele cătră
Estera : g Care este rugăciunea ta ? şi ţi se
va da ; şi care este cererea ta ? cere şi până
la jumătatea regatului, şi ţi se va face. Şi
respuudândii Estera, dise : Rugăciunea şi ce
/ <!ap. 5. I.
g Dan. 9. 9.
A Cap. 5. t.
g. 4.
i Ve0IU*p.5. 1

Fac 43.
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8 rerea mea este : De amu aflatu charii înain
tea regelui, şi dacă, va place regelui să facă
rugăciunea mea, .şi să îndeplinescă cererea
mea, să vină regele şi Hamanu la ospe
ţulu ce-lu voiţi pregăti pentru eî ; şi mâne
voiii face dupre cuventulu regelui.
PlanulH luî Hamanu pentnt perderea lui Mordacheîi; onorarea lui Mordacheu.
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Şi eşi Hamanu in acea di voioşii şi ve
selii ; dară, vedendu Hamanu pre Morda
cheu in porta regelui, A că nu s'a sculatîi,
nici s'a mişcaţii pentru elu, s'a împlutu
de mânia asupra luî Mordacheu.
To
tuşi ' se stăpâni Hamanu ; şi întrândîi in ca
sa sa, a trămesu, si a chiămatu pre amicii
şei şi pre Zereşu, femea sa. Şi spus'a lorii
Hamanu mărirea averilorii sale şi •>' mulţimea
copiiloru şei, şi cumu regele l'a măriţii, şi
cuinii l'a * înălţaţii mai pe susu de toţi mai
marii şi servii regelui. Şi dis'a Hamanu :
Chîaru regina Estera n'a chîămatii împreu
nă cu regele la ospeţulu ce-lu pregăti, decâtu pre mine ; şi încă şi mâne sunt chîamaţii la d'însa împreună cu regele ; Dară
tote acestea nu-mî vorii folosi nimicii, pe
câtu timpii voiii vede pre Mordacheu, ludeulu, şe^lendu in porta regelui. Şi disui-a Zereşu, femea sa, şi toţi amicii şei ;
Să se facă o l spendurătore, înaltă de cincîdecî coţi, şi mâne " cere de la rege, ca Mor
dacheu să fie spenduratii pe ea ; şi du-te
apoi voioşii cu regele la ospeţu. Şi a plă
cuţii acesta luî Hamanu, şi a făcuţii n spendurătorea.
TN acea nopte somnulii fugi de la rege ;
|_ şi elii ordina să se aducă "cartea de amintire, cronicele ; şi se ceti înaintea regeluî. Şi s'a aflatij scrisii, că Mordacheu dă
duse scire, că Bigtanu şi Tereşu, duoî dm
eunuchiî regelui, d'intre păzitorii pragului,
căutaseră să pună mâna pe regele Ahasveru.
Şi dis'a regele : Ce onore şi mărire s'a
făcuţii luî Mordacheu pentru acesta ? Atuncea teneriî, cari servîaii regelui, diseră : Nimicii nu i s'a făcuţii. Şi regele dise : Ci
ne este in curte ? Eru Hamanu venise in
curtea l din afară a casei regelui, c ca să ceră
de la rege punerea luî Mordacheu la spendurătorea, ce o pregătise pentru d'însulu.
Şi teneriî regelui 'î diseră : fiece, Hamanu
este in curte ! Şi regele a disii : Să intre.
Şi ciiiiiii intra Hamanu, ^lis'a luî regele :
Ce se cade să se facă omului, pre care regele
voesce a-lu onora? Erii Hamanu cugeta
in anima sa: Pre cine altidu voesce regele

h Cap. 3. 5.
t Aşa 8 Sâni. '13.
12.
j Cap. 9. 7, etc.

k Cap. «. 1.
l Cap. 7. 9.
m Cap. 6. t.

n Cap. 7. 10.
Ottputii 6.
a Cap. i. 33.

b VefliCap. 5.1.
c Cap. .1. 14.
d l Reg. 1. 33.

a-lu onora, decâtii • pre mine ? Şi Hamanu
respunse regelui : Omului, pre care regele
voesce a-lii onora, Sâ-î să aducă vestmentulii regelui, cu care se îmbracă regele, şi
d calulu, pe care călăresce regele, şi să se
pună diadema pe capulîi seu ; Şi vestmentulii acesta şi calulu să se dee in mâna unuîa d'intre mai marii mai de frunte ai re
gelui, ca să îmbrace pe acelii omii, pre ca
re regele voesce a-lu onora ; şi ducendu-lu
calare pe uliţele cetăţeî, ' să se strige înain
tea luî; Aşa se face omului, pre care re
gele voesce a-lu onora.
Şi dis'a regele cătră Hamanu : Grăbescete, ie vestmentulu şi calulu, cumii ai disii,
şi fă aşa luî Mordacheu, ludeulii, care şede
in porta regelui; să nu lipsescă nimicii din
tote cute aî disu.
Deci lua Hamanu vestmentulu şi calulu,
şi îmbrăca pre Mordacheu, şi-lu duse calare
pe uliţele cetăţeî, strigându înaintea luî :
Aşa se face omului, pre care regele voesce
a-lu onora.
Şi s'a întorşii Mordacheu la porta regeluî; erii Hamanu s'a duşii -'"cu grabă la casa
sa, triştii forte 'şicucapulii acoperita. Şi
Hamanu spuse Zereşeî, femea sa, şi tuturoru
amicilorii şei tote ce i se întâmplaseră. Şi
dis'au cătră elu înţelepţii seî şi Zereşu, fe
mea sa: Dacă Mordacheu, înaintea căruia
aî începutu a cade, este din seminţia ludeilorii, nu-lu vei pute învinge, ci vei cade îna
intea luî.
•

7
8
9

lO

11

12
13

Estera, se îndrepteză cătrti rege, care-i implinesce
cererea; Hamanu este ucişii şi MordacheU înălţată.

Şi pre-cândii vorbîaii cu elu, veniră eunuchiî regelui, şi se grăbiră să aducă pre
Hamanu la * ospeţulu, ce-lu pregătise Estera.
S~I aţa veniră regele şi Hamanu, să ospeteze cu regina Estera. Şi dis'a regele
cătră Estera şi a diioa di " la băutura de
vinu : Care este rugăciunea ta, regină Estera ?
cere! şi ţi să va da; şi care este cererea ta?
cere şi până la jumătatea regatului, şi se
va face. Atuncea respunse regina Estera,
şi dise: De amii aflatu charu înaintea ta, o
rege, şi de va place regelui, să mi se dee
vieţa mea la rugăciunea mea, şi poporulu
meu la cererea mea; Căci suntemu * venduţî, eu şi poporulu meii, spre nimicire, ucidere şi perdere. Dară de amii fi foştii venduţî numai ca sclavi şeii sclave, aşii fi tă
cuţii, cu tote că neamiculii n'aru pute resplăti regelui perderea ce ară veni din acesta.
Atuncea respuns'a regele Ahasveru, şi
e Fac. 41. 43.
/ 2 Cran. 20. «0.
g 3 Şam. 15. 30.

Ier. 14. 3, 4.
7i Cap. 5. 8.

OapulS 7.
a Cap. 5. 6.

14
7
2

3

4

5

b Cap. 3. 9, i
4. 7.

CAP. 7, 8

C
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8

9

10

8
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dis'a cătră Estera, regina: Cine este elu, şi
unde este acela, care s'a sumeţitu să facă
acesta ? Şi Estera dise : Apesătorulu şi neamiculu este acestu înreiităţitu Hamanu.
Atuncea se înspăimânta Hamanu înaiutea regelui şi a reginei. Şi sculându-se re
gele de la beutura de vinii in urgia sa, se
duse in grădina palatului ; erîi Hamanu stă
tu, ca să cerâ vieţa sa de la regina Este
ra; căci a vedutu, că regele era hotărîtii
a-lu perde.
Şi întorcendu-se regele din grădina pa
latului iu cămara ospeţuluî, ecce, Hamanu
era aruncată pe c patulu, pe care şedea Es
tera. Şi ,dis'a regele : Cumu, caută chîaru a
sili şi pre regina in faţa mea, in casa mea?
Şi cumu eşi vorba din gura regelui, 'î şi "* acoperiră faţa. Şi dise e Harbona, umilii d'intre
eunuchî, înaintea regelui: Ecce, şi o^spendurătore înaltă de cincî-decî de coţi, pre
care Hamanu a făcut'o pentru Mordacheu,
care a vorbitu spre binele regelui, este in
casa lui Hamanu ! Şi regele dise : Spenduraţi-lu la ea. Deci 9 speudurară pre Ha
manu la spendurătorea, ce o pregătise pen
tru Mordacheu. Şi aţa se liuisci mânia re
gelui.
IN diiia aceea regele Ahasveru dădu re
ginei Estera casa lui Hamanu, neamiculu
ludeiloru. Şi veni Mordacheu înaintea re
gelui; căci Estera 'i spusese °ce-î era elu.
Şi scoţendu regele * ânelulu şeii, pre care l'a
huiţii de la Hamanu, 'Iu dădu lui Morda
cheu. Şi Estera puse pre Mordacheu asupra
casei luî Hamanu.
Estera câştigă unu decreW in favârea ludeiloră.

3

Şi eră-şî vorbi Estera cătră rege, şi cădu
la picîorele luî, şi-lu ruga cu lacrimi, să
se intimpine răutatea luî Hamanu, Agagheulu, şi uneltirea, ce elu uneltise lude4 iloru. Şi c întins'a regele sceptrulu de aurii
cătră Estera. Şi Estera se scula, si stă5 tu înaintea regelui ; Şi dise : De va place
regelui, şi de amu aflaţii charu înaintea lui,
şi lucrul ii se va pare drepţii regelui, şi eu
sunt plăcută in ochii luî, să se scria., ca să
desfiinţeze scrisorile cele uneltite de Ha
manu, fiîulu lui Hammedata, Agagheulu,
pre cari le scrise, ca să nimicescă pre Iudei
6 din tote provinciele regelui; Căci cumu
aşi pute vede d reulu, ce arii cade preste po
porulu meu? Seu cumii aşî pute să vedu
perderea rudeloru mele?
e Cap. 1. «.
<f Iov 9 34.
e Cap. 1. 10.
/ Cap. 5. 14.
f». 1. 16.
!»rov. 11. 6, 6.

g Pe. 31. 35, 36.
Dan. 6. 24.

—
Capulu S.
a Cap. 3. 7.

Prov. 13. 24.
» Cap. 3. 10.
c Cap. 4. 11. £ / Vedicap. 1.19.
5. 2.
Dan. 6. 8, 12,
d V'.'i.i 2. 3.
15.
./ Cap. 3. 12.
Cap. 7. 4.
h Cap. 1. 1.
< Veri. 1.
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Atuncea dis'a regele Ahasveru cătră regina Estera, şi cătră Mordacheu, ludeulu:
Ecce, e amii datu Estereî casa luî Hamanu,
şi pre elii l'au spenduratii la spendurâtore; pentru-că a intinsii mâna sa asupra
ludeiloru. Deci scrieţi pentru Iudei, cumu
vi se va pare mai bine, in numele regelui,
şi sigilaţi cu ânelulu regelui; căci scrisorea
scrisă in numele regelui, şi sigilată cu âne
lulu regelui, •''nu se desfimţeză.
g Şi chiâmară atuncea pre scriitorii regeluî in luna a treia, adecă luna Sivanu, in
a diioe-decî şi treia di a ei, şi se scrise in
totulu, dupre cumu ordina Mordacheu cătră
Iudei şi cătră satrapi şi guvernatori şi mai
marii provincieloru, A de la Indea până la
Etiopia, o sută duoe-decî şi şepte de pro
vincii, la fie-care provinci ă •' dupre chipulii
scriereî sale, şi la toţii poporulu iu limba
sa, şi cătră Iudei dupre scrierea lorii şi in
limba lorii.
•>' Şi scrise scrisori in numele regelui Ahasveru, şi le sigila cu ânelulu regelui, şi
le trămese prin alergători călări, cari călărîaii pe cai iuţi şi pe catâri din epe : Serisori, in cari regele învoîa ludeiloru din ori
ce cetate, să se adune, şi să-şî apere vieţa
lorii, să perdă, să omora, şi se nimicescă
orî-ce putere a poporului şi a provinciei,
ce î-arii apăsa, sterpindă copiii şi femeile,
şi * predendii averile lorii, ' Intr'o di, in
tote provinciele regelui Ahasveru, adecă in
a treî-spre-decea a luneî a duoe-spre-decea,
luna Adaru.
* Câte o copia de pe acesta scrisore s'a
datu ca edictu, şi s'a prochiămatu in fie
care provincia cătră tote poporele, ordinându
ludeiloru a fi gata in diua aceea, ca să-şî
resbune de neamiciî lorii. Şi aşa eşiră alergătoriî, călărindu pe cai iuţi si pe catâri,
grăbiţi si siliţi fiindu din ordinulii regelui.
Şi edictulii se prochiămâ şi in Şuşanu, ce
tatea palatului.
Eru Mordacheu eşi de d'inaintea regelui
in vestmentu de rege venătu şi albii, şi cu
coronă mare de aurii şi mantia de inii sup
ţi iv şi de purpură ; şi " cetatea Şuşanu se
bucura, şi se veseli. Şi pentru Iudei fu ° Iumină, veselia, bucuria şi onore. Şi în orî-ce
provincia şi cetate, unde sosi ordinulu rege
lui şi edictulii şeii, bucuria şi veselia, ospetare şi f di bună era ludeiloru. Şi mulţi din
poporulu ţereî » se făcură Iudei ; căci T frica
de Iudei căduse preste eî.
i Cap. 1. 22. &
3. 12.
j l Reg. 21. 8.
Cap. 3. 12, 13.
k vv-.ii cap. 9.

10, 15. 16.
I Cap. 3. 13. otc.
& 9. 1.
m Cap. 3. 14, 15.
n Vedi cap. 3.

Prov. «9. *.
o P». 97. 11.
p l Şam. 25. 8.
Cap. 9. 19. 22.
•; Pi. 18. 43.
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17

r Pac. 35. 5.
Ksoil. 15. 16.
Deul. 2. K. &
11. 25.
Cap. 9. i.

•"

15.
27
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ludefi se opună neamiciloră loru, şi-î învingii.
9 Cjl ° in luna a duoe-spre-decea, luna Adaru,
O in a treî-spre-decea di a eî, * cândii ordinulii regelui şi edictulu seu eraii aprope
să fie îndeplinite, in diua in care neamicii
ludeiloru sperau să domnescH asupra lorii,
(deşi s'a întorşii lucrulu, căci Iudeii c doru2 mau asupra celoru ce-î urîau), d Se adu
nară Iudeii iu cetăţile lorii, in tote provinciele regelui Ahasveru, ca să pună mâua
pe ceî ce " căutau nenorocirea lorii ; şi ni
menea nu putu a li sta înainte, căci Africa
3 de d'înşiî căduse preste tote poporele. Şi
toţi maî marii provincieloru şi satrapii şi
guvernatorii şi economii regelui ajutară pre
Iudei ; căci frica de Mordacheii căduse preste
4 eî. Căci Mordacheii era mare in casa re
gelui, şi faima lui străbătuse in tote provinciele ; că omulu acesta, Mordacheu » mer
gea mărindu-se.
5
Şi loviră Iudei pre toţi neamiciî lorii
cu lovitură de sabia, şi cu ucidere şi cu
nimicire ; şi făcură cu neamiciî lorii dupre
6 voia lorii. Chîarii şi in Şuşanu, cetatea pa
latului, Iudeii uciseră şi sterpi ră cinci sute
7 de bărbaţi. Şi pre Parşandata, Dalfonu,
8 Aspata, Pre Porata, Adalia, Aridata, Pre
9 10 Parmaşta, Arisaî, Aridaî, şi Vaezata: ''Pre
ceî dece fii ai lui Hamanu, nîulu lui Hammedata, neamiculu ludeiloru, pre toţi 'î uciseră;
* dară nu aii întinsii mâna lorii spre predă.
11
Şi se spuse regelui in acea di numerulii
12 celoru ucişi in Şuşanu, cetatea palatului. Şi
regele dise cătră Estera, regina : In Şuşanu,
cetatea palatului, Iudeii aii ucişii şi au stârpitu
cinci sute de bărbaţi, şi pre ceî dece fii'
aî lui Hamanu; ce vorii fi făcuţii iu cele1-alte provincii ale regelui ? Şi acumii i care
este rugăciunea ta? cere, şi ţi se va da; şi
care este cererea tu? şi ţi se va face.
13
Şi Estera dise; De va place regelui,
să învoescă ludeiloru din Şuşanu să facă
şi mâne * dupre edictulu de astă-dî ; şi pre
ceî dece fii aî lui Hamanu l să-î spendure
14 la spâudurători. Deoî ordina regele, ca
să se facă aşa; şi prochiărnâ edictii in Şu
şanu; şi spândurară pre ceî dece fii aî lui
15 Hamanu. Şi m se adunară Iudeii din Şuşanu
şi iu diua a patru-spre-decea alunei Adaru,
şi uciseră trei sute de bărbaţi in Şuşanu ;
" dară nu aii îutiusu mâua lorii spre predă.
16
Şi ludeiî din cele-1-alte provincii ale regeluî ° se adunară, şi-şî aperară vjeţa lorii,
şi capelară repausu din partea neanucilorâ
a
6
c
d

Ctrpuli 9.
Cap. S. 12
Cap. 3. 13.
S Mm.tt.4l.
Ca(< U. 11. &
Vt'l-H. 11».

t P». 71.13,44.

/ Cap. 8. 17.
g 2 Şam. 3. 1.
l Oron. 11. ».
Prov. 4. 18.
h Cap. 5. 11.
Tov. 18 rj. t

27. 13. 14, 15.
T». :'!. l",
i Veţli fa]). 8.
11.
j Cap .î. «. *

* Oap. 8. 11.
( 2 Şam. M. B,
!).
m Vers. 2 & cap.
8. 11.
n Veri. 10.

lorii, şi uciseră din neamiciî loru şepte-decî
şi cinci de mii ; f (dară nu aii întinsu mâna
lorii spre predă). Fosfa acesta in diua a 17
treî-spre-decea a luneî Adaru ; erii in diua
a patru-spre-decea se repausară, şi o fă
cură di de ospăţu şi de veselia. Dară Iu- 18
deiî ceî din Şuşanu se adunară * in a treîspre-decea $i a acestei luni, şi in a patruspre-^ecea; şi iu a ciucî-spre-decea <^i a ei
se repausară, şi o făcură ^i de ospetare şi
de desfătare. Pentru acesta ludeiî din sate, 19
cari locuiau in cetăţi neintărite, făcură a
patru-spre-decea di a luneî Adaru r fii de
desfătare şi de ospetare * şi di bună, şi de
'trămetere de daruri unulîi altuia.
Instituirea serbăreî Purimu; mărirea lui
Mordacheii.

Şi a scrisu Mordacheă lucrurile aceste,
şi a trămesii scrisori câtră toţi ludeiî din
tote provinciele regelui Ahasveru, cătră ceî
din apropiare şi cătră ceî din depărtare,
Ordinâudu-li, ca să păzescă diua a patruspre-decea a luneî Adaru şi a cincî-spredecea di a acesteia, pe fie-care anii: Dilele,
in cari ludeiî s' au repausatu de neamiciî
loru; şi luna, in care amărîcîunea loru s'a
" prefăcuţii in bucuria, şi bocetulu in di bună;
ca să le facă dile de ospetare şi de veselia,
şi de " trâmetere de daruri unulu altuia, şi
de daruri saraciloru. Şi ludeiî primiră să
facă ceea ce aii îuceputu, şi ceea ce lî-a
scrisu Mordacheu. Căci Hamanu, fiiulii lui
Hammedata, Agagheulii, neamiculu tuturora
ludeiloru, x uueltise asupra ludeiloru, ca să-î
perdă, şi aruncase Purii, adecă sorţiii, ca
să-î perdă şi ca să-î uimicescă; Dară » cumii
a veniţii Etfera. înnintea regelui, a ordinatu
prin epistole, sase ' intorcă asupra capului
lui uneltirea lui cea rea, ce a uueltitu asupra ludeiloru, şi spendurat'au pre elu şi
pre fiii lui in speudurători. Pentru acesta
au numiţii dilele acestea Purimu, de la nu
mele Purfi. De aceea dupre tote întâmplările
0 scrisoreî acesteia, şi ale celoru ce eî au vedutu in lucrulu acesta, şi dupre cele ce s'au
întâmplaţii loru, Au aşedatu ludeiî şi au
luaţii asupra lorii şi asupra seminţiei loru,
şi asupra tuturoru celoru ce s'au ''uniţii cu eî,
să nu hpsescă vre-odată de a păzi aceste
diioe dile, dupre cele scrise şi in timpulii
loru, in fie-care anii; Şi dilele acestea să
se amintescă şi să se păzescă iu totă geueraţiunea, in totă familia, in totă provincia,
n Vers. i. &
oa|i H n.
p Vfîţh cap. S.
11.
7 Vers. 11, 15.
r Deut. I B. H,

l r Ver*. 19.
14.
» Cap. 8. 17.
Mecm. 8. IO.
( Vers. •«.
x Cap. 3. S, 7.
Nu«m. A. 10, •j Vors. 1.1, 14.
• 'ap. 7. fi, etc.
12.
n Pa .10. l!
* 8. .1, etc.
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21
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23
l'. 4

25

26

~il

'28

: Cap. 7. 10.
P». 7. 16.
a Vers. 20.
d Cap. 8. 17.
I*R. 56. 3. C
Z:>rh. ». II.

CAP. 9, 10. 1.
şi iu totă cetatea ; şi dilele acestea, Purimu,
să nu lipsescă din rnediloculu ludeiloru, şi să
nu înceteze amintirea lorii din seminţia lorii.
29
Atuncea Estera, regina, c feta luî Abihailu, şi Mordacheu, ludeulu, au scrisu a
diioa oră in totă puterea, ca să întărescă
30 d cele scrise pentru Purimu. Şi au trămesii
scrisori cătră toţi Iudeii in ' cele o sută duoedecî şi şepte provincii ale regatului lui
Ahasveru; cuvinte de pace şi de adeverii:
31 Ga să întărescă dilele acestea, Purimu, in
timpurile loru, cumu lî-a hotarîtii loru şi
Mordacheu, ludeulu, şi Estera, regina, şi
cuinii lî-a hotarîtii lorii şi seminţiei lorii,

419

adăuf/endu •'postii şi rugăciune. Şi edictulu 32
Estereî a intăritu hotărîrea acesta a Purimuluî, şi s'a scrisu in carte.
SI a pusu regele Ahasveru dare asupra 10
pămentuluî şi asupra ° insulelorii măreî.
Şi tote faptele putereî luî şi ale tăriei luî, 2
şi descrierea mărireî luî Mordacheu, 6 la care
l'a redicatii regele, ore nu sunt scrise in
Cartea i'roniceloru regiloru Mediei şi ai
Persieî? Căci Mordacheu, ludeulu, era " iilu 3
duoilea după regele Ahasveru, şi mare intre
Iudei, şi plăcuţii mulţiuieî fraţilorii seî, d căutândii binele poporului şeii, şi vorbindu de
pace pentru totă seminţia sa.

CARTEA LUI IOVU.
Prosperitatea lui lovii, durerea sa, si rebdarea sa.

1 TT^OST'A ° in pămentulu Uzii unu bărbatu,
l ^ alu cărui nume era k Iovii ; şi bărbatulu
acesta era " fără prihană şi drepţii, şi dtemetoriii de Dumnezeii, şi se ferîa de totv lu2 crulu reu. Şi i se născură şepte fii şi trei
3 fete. Şi erau vitele lui şepte mii de oî şi
trei mii de cămile, cinci sute părechî de
boi, şi cinci sute de asine, cu mulţime mare
de servi. Şi aţa bărbatulu acesta era celii
mai mare intre toţi fiii resărituluî.
4
Şi mergeau fiii lui unulu la altulu, şi
dădeau ospeţe, fie-care in casa sa in diiia
sa; şi trămeteaii şi chîămaii pre tdte-trel
surorile loru, să mănânce şi să bee cu d'în5 şiî. Şi cându rondulu ospeţeloru loru tre
cea, trămetea Iovii, ca să-î sânţescă; şi se
scula de demâneţă forte, şi ' aducea olocauste dvpre numerulii tuturora. Căci dicea
Iovii: Pote, au pecătuitîi fiii mei, şi •''s'au de
spărţiţii de Dumnedeii in anima lorii. Aşa
făcea Iovii totii-de-una.
6
Şi » fost'a intr'o di, h că venindu fiii luî
Dumnedeu, spre a se înfăcîăşa înaintea luî
lehova, veni şi Satana in medîloculu lorii.
7 Şi dise lehova cătră Satana : De unde vii ?
Şi Satana respunse luî lehova, şi dise : ' Din
cutrierarea pe pămentu şi din preâmblarea
8 pe elu. Şi lehova dise cătră Satana : •> Căutat'aî spre servulii meii, Iovii V Nimenea nu
este ca d'însulu pe pămentu, bărbatu * fără
prihană şi drepţii, temetoriu de Dumnedeu,
9 şi care se feresce de tolu lucrulii răii. Re<r Cap. 2. 15.
d Ve4i cap. 8.
10. & vers. 20.
e Cap. 1. 1.
f Cap. 4. 3, 1«.

Capulu 10.
a Fac. 10. 5.
Pa. 1». 10.
I«a. 24. 15.
b Cap. 8. 15. &
9. U.

r. Fac. 41. 40.
2 Cron. 88. 7.
d Neein. 2. 10.
Ps. 18». 8, 9.

IOVU.
Oapalu 1.
a Fac.22. 20,21.
b Ezec. 14. 14.
Iac. 5. 11.

spuns'a Satana luî lehova, şi dise : Ore in
zadarii se teme Iovii de Dumnedeu ? ' Au
nu l'aî îngrădiţii pre elu şi casa luî şi tote
ce sunt aleluî, de jurii împrejură ? mLucrulu
mâneloru luî ai bine-cuveutatu, şi vitele luî
le-a\ îmmulţitu pe pămentu. "Dară întinde
acumii mâna ta, şi lovesce tote ce sunt ale
luî, şi «ă vedemu, de nu te va ° blăstema in
faţă? Şi lehova dise cătră Satana: Ecce,
tote ale luî Jie in mâna ta; numai asupră-î
nu întinde mâna ta. Şi eşi Satana din faţa
luî lehova.
Şi fost'a intr'o di, p că fiii luî şi fetele luî
mâncau şi beaii vinu in casa fratelui lorii
celii ânteîu-născutii. Şi veni unu trămesu
cătră lovu, şi dise: Boii arau, şi asinele
păsceau lungă d'înşiî, Şi se aruncară Sebei), şi-î luară cu sine, şi uciseră pre servii
tei cu ascuţitulii săbiei; şi numai eii, eii
singurii, amu scăpaţii, spre a-ţî da de scire.
Şi încă vorbindu acesta, veni şi unu altulu,
şi dise : Foculii luî Dumnedeu pica dm ceriu,
şi arse oile şi servii te«, şi-î mistui; şi nu
mai eu, eii singurii, amii scăpaţii, spre a-ţî
da de scire. Şi încă vorbindu acesta, veni
şi unii altulu, şi dise: Chaldeiî, fâcendu-se
trei cete, se aruncară asupra cămileloru, şi
le luară cu sine, şi uciserâ pre servii tel cu
ascuţitulii săbiei; şi numai eu, eii singurii,
arnii scăpaţii, spre a-ţî dade scire. Şi încă
vorbindu acesta, veni unu alu treilea, şi di
se : « Fiiî tei şi fetele tale mâncau şi beaii
c Fac. 6. 9. &
17. 1.
Cap. 2. 3.
d Prov. 8. 13. &
16. 6.
e Fac. 8. 20.
Cap. 42. 8.

f l Reg. 21.10,
1 Pet. 5. 8.
13.
j Cap. 2. 3.
g Oap. 2. 1.
* Vor». 1.
h 1 Reg. 22. 19. l Ps. 34. 7.
Isa. 5. 2.
Cap. 38. 7.
m Ps. 128. 1, 2.
i Cap. 2. 2.
Mat. 12. 43. i Prov. 10. 2S.

lO

11
12

13
14
15

16

17

lb

n Cap. 3. 5. &
19. 21.
o Isa. 8. 21.
Mal. 3. 13, 14.
f Eccl. 9. 12.
q Vers. 4. ÎS.
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IOVU.

vinii in casa fratelui loru celu ânteiă-născută; redicându de departe ochii loru, nu l'au cu
1 9 Şi ecce, veni ventil puternicii d'inspre pustiiu, noscuţii; şi înălţându vocea lorii, plânseră,
şi lovi cele patru colţuri ale casei ; şi ea că- şi rumpseră fie-care mantia sa, şi au ' arun
<^u preste tenerî, şi el periră ; şi numai eu, eii caţii pămentu preste capetele lorii spre ceriu;
singurii, amu scăpaţii, spre a-ţî da de scire. Şi şedură lungă d'însulu pe pămentu " şepte
20
Atuncea se redicâ Iovii, r rumpse man ţlile şi şepte nopţi, şi nici unuia nu vorbi
tia sa, şi-şî tunse capulu seu ; ' cădu pe pă- unu cuvântă cătră d'îusulă ; căci vedeau, că
21 menţii, şi se prosternu; Şi dise: ' Golă amu durerea sa era mare forte.
eşitu din mitra mumei mele, şi golii me
Plângerea lui Iovă.
voia întorce acolo ; lehova " a dată, şi lehova
"a luată; z bine-cuventatu fie numele lui le- DUPĂ aceste deschise Iovă gura sa, şi blă22 hova! ^In tote acestea Iovă nu pecătui; şi
stema diua sa.
n'a in s u ij i ţii nici o prostia lui Dumnedeu.
Şi Iovii începu, şi dise :
2 Ol "fost'a intr'o ţii, cândă veniră fiii lui " Peră diua, in care m'amii născută ;
J^ Dunnedeu, spre a se înfăcîăşa înaintea Şi noptea, care a disii: S'a conceputa unu
lui lehova, că veni Satana in medîloculu lorii, Acea di să nu fie decâtu întunerecu ; [omu !
spre a se înfăcîăşa şi elfi înaintea lui lehova. Dumnedeu să nu o caute de susii;
2 Şi dise lehova cătră Satana: De unde vii? Şi lumina să nu o lumineze ;
Şi *respunse Satana lui lehova, şi dise: Din întunereculu şi * umbra morţeî să şî-o ceră ;
cutrierarea pe pămentă şi din preâmblarea Nuorî groşi să jacă preste ea ;
3 pe elu. Şi lehova dise cătră Satana: Cău- Eclipsulu să o înspăimânte!
tat'aî spre servulă meu, Iovii ? Nimenea nu Acea nopte intunereculu să o răpescă,
este ca d'însulu pe pămentu, bărbaţii " fără Să nu se numere intre dilele anului,
prihană şi drepttt, temetoriă de Dumnedeu, Să nu vină in uuinerulu lunelorul
şi care se feresce de toţii lucrulă rea; ecce, Ecce, acea nopte să ţie sterpă;
elii este d statornica in neprihânirea sa, de şi Nici o bucuria să nu aibă locu într'însa!
m'ai îmboldită asupră-î, e spre a-lii perde in Să o blăsteme cei ce afurisescu dilele,
4 zădaru. Şi respunse Satana lui lehova, şi Geî ' ce cu iscusinţă desceptă Leviatanulu.
dise: Pele pentru pele! tote, ce are omulă, Să se întunece stelele amurgului ei,
5 le va da pentru vieţa sa. -^înse întinde mâna Să ascepte lumina, şi ea să nu vt'no,
ta acuma, şi lovesce ' osele lui şi carnea lui, Da, să nu vedă genele dîoriloru !
şi na vedemă, de nu te va blăstema in faţă. Căci nu mi-a închisă portele mitrei mumei;
6 AŞi dise lehova cătră Şatena: Ecce, elu fie Şi n'a ascunsă necasulu înaintea ochiloră mei !
in mâna ta; numai de vieţa lui păzesce-te.
"' De ce n'amu murită in mitra mwnel ?
7
Şi aşa se duse Satana din faţa lui le Eşindă din pântece de ce n'umu espkatu ?
hova, şi lovi pre Iovii cu ulcere mari, ' de la f Pentru ce m'au primită genunchîele?
talpa piciorului şeii până la crescetulu se
pentru ce m'au primită ţiţele, să le sugă ?
8 Şi-şî lua unu hîrbă, şi se scărpina cu elu, •»' şî i
acuma aşi jăce, şi aşî_a,ve pace ;
\Aşî dormi, şi aşi ave repausu,
şedu in cenuşă.
9
Atuncea dise femea sa cătră d'însulu Gu regii şi cu guvernatorii pămeutuluî,
kMaî escî încă ' statornica in neprihănirea
Cari 'şi * zidiră piramidi ;
10 Blăstema pre Dumnedeu, şi morii Dară elu Seu cu cei mari, cari aveau aură,
dise cătră ea: Gumă vorbescii cele proste, Şi împleaă casele loru cu argintă.
aşa vorbescî şi tu; ce! " să primiinu iioî de la Seu de ce nu sunt ca t o lepădătură îngropată;
Dumnedeu bunulu, şi reulu să nu-lă pri- Ca pruncii, cari n'aă vedută lumina!
mimu? " In tote acestea lovii " nu pecătui cu Acolo reiî înceteză de a turbura,
Şi cei osteniţi se repauseză.
^
buzele sale.
11
Şi trei p amici ai lui Iovii, Elifa/.u, 'Tema- Acolo cei in lanţuri cu toţii află repausu ;
ueulu, şi Bildadu, r Suheulu, şi Zofaru, Naa- Şi * nu audă vocea celui ce-î îmboldesce.
mateulu, audindu tote nenorocirile ce veni Acolo sunt şi cei mici şi cei mari,
seră preste elii, plecară fie-care de la locuia Şi servulu e liberă de domnulă seu.
unde era, şi se vorbiră iutre ei, să vină,
' Pentru ce dă elă lumina celui mişelu,
12 spre • a-lîi compătimi şi a-lu mâugiiîa. Şi Şi vieţa celoru J' amărîţî la sufletă?
r Pap. 87. «9.
Bxra 9. 3.

» i POL '. 6.
t l'«. 49. 17.
Eccl. S. 15.
1 Tim. «. 7.
u F.ccl. A. 19.
Iac. 1. 17.
li Mat. «0. 1»

,r Efes. '.. 20.
l The». 5.18
y Cap. 2. 10.
—
(XtpUlU d.

a Cap. 1. 6.
b Cap. l. 7.
o fap. 1. 1, 8.

ii Caii. -7- S. "• i
t Cap. !t. 17.
k
/ Cap. 1. 1 1.
/
g Cap. 13. in.
n
<i Oap. 1. 1*.
i lua. 1. 8.
j 8 Şam. 13. 19. n
Cap. 42. fi.
o
Ezec. 27. SO p

»'»'• 11- »l.
Cap. 21. 15.
V'orn. S.
Citp. 1. 11.
Rom. 18. 18.
lac. S. 10,11.
Cap. 1. 82.
P». 39. I.
Pro» 17. 17.

7 Fac. :)(>. 11.
Ier. 49. 7.
r Fac. 25. 2.
t Cap. 42. U.
Rom. 12. 15.
( Neom. 9. 1.
Plan. 8. 10.
Ezec. 27. 30.
u Fac SO. IO.

Caputii S.
a Cap. 10. 18,19.
Ier. 15. 10. &
20. 14,
6 Cap. 10. 31,8'J.
& 1G. 16. &
88. 3.
Pa. 21. 4. fc

i

«4. 10 * 107.
10, U.
Ier. 13. IC.
Amos 5. ft.
c Ier. 9. 17, 18.
rf Cap. IO. 18.
< Tac. 30. 3.
Isa. 6«. 12.
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i
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3
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

C.ip. 15. W.
P». ft8. 8.
Cap. ;!9. 7.
Ier. 20. 18.
1 Şam. 1. IO.
2Reg. 4. 27.
Proy. 31. 6.

CAP. 3, 4, 5.
21 Cari * asceptă mortea, şi ea nu
De şi o caută mai multu, decâtu pre 'tesaurele cele ascunse ;
22 Cari se bucură forte,
Se veselescu, cândii găsescii mormentulu ;
23 Pentru ce se dă lumină omului, căruia 'î este
ascunsă calea sa,
* Şi pre care Dumnedeu l'a îngrădită?
24 Da, înaintea mâncăreî 'mî vine suspinulii;
Şi oftatulu meu se reversă ca apa.
25 Eccă, de ce m'amu temuţii, aceea m'alovitu;
De ce m'amâ înspăimântaţi!, aceea m'a ajunsu;
26 N'amu nici linisce, nici pace, nici repausu,
Şi vijelia a veniţii preste mine.
Vorba ănteia a lui Elifazu.

4 Ol începu Elifazu, Temaneulu, şi dise:
2 Ly De amu căuta să-ţî vorbimu, ore mâniaŞi cine pote opri cuvântulii ?
[te-veî ?
3 Ecce, pre mulţi i-aî învăţaţii tu,
Şi " mâni slabe aî întăritu ;
4 Pre celii ce şîovăia cuvintele tale l'au rădicaţii,
Si'genunchîele cele ce se plecau le-aî întăritu ;
5 Şi acumu, câudu ţi se întâmplă acesta, te
mânii?
Cându te-a ajunsu 'reulu, tu te spăimenţî ?
6 Au nu e cuvioşia ta a fostă d speranţa ta ?
Şi nu neprăhânirea câiloru tale a fostă increderea ta?
7 Amintesce-ţî, rogu-te, ' cine nevinovaţii fiindu
Şi dreptu tiindu s'a stârpită ?
[a peritu ;
8 Amu vedutu totu-de-una, că f cei ce au araţii
nedreptatea,
Şi au semenatii fără-de-legea, au şi secerat'o :
9 Perindu de suflarea lui Dumnedeu,
Şi mistuindu-se de strănutatulii uăriloru luî.
10 Elu înăbuţesce mugetulii leului, şi strigătu Iii
Şi sdrobesce » dinţii leiloru tenerî. [leoîeî,
U * Leulu bătrânii pere din lipsă de predă,
Şi puii leoîeî se împrăsciă.
12
Uiiu cuvehtu mi se furişa;
Şi urechia uiea audi şopta luî,
13 'In gândurile visurilorii de nopte,
Cându soiiiiiuiii aduncu cade preste omeni,
14 Temă şi J cutremuru m'a intimpinatii,
Şi făcu să se cutremure tote osele mele;
15 Şi unii spiritii trecu pe d'inaintea mea,
Si perulu mi se sburli pe corpii.
16 Elu stătu, dară nu cunoscuiu faţa sa,
Unu chipii era înaintea ochitorii mei ;
Şi amu audiţii o voce slabă;
17 „Ore * fi-va omiilii mai dreptu decâtu Dum
nedeu ?
k Apoc. 9. 6.
I PTOT. 2. 4.
n Cap. 19. 8.
Plan. 3. 7.
_
Capulu 4.
a Iu. 35. 3.
6 Iu. 35. 3.
e C«p. 1. 1.

| d PTOT. 3. M. j j
e Vi. 37. «.
k
(
/ Pi. 1. 17.
Prov. !(2. 8.
Oi«a 10. l'l.
U*l. 6. 7, 8
m
g P». 68. 6.
n
A Pi. 84. 10.
i C«p. 33. 15.
o

Hab. S. 16.
Cdp. 9. ».
C»p. 15. 1.1. «•
tf. 5.

t Pet i. 4.
Cap. 15. IC.
2 Cor. 4. 7. *
5. 1.
Pi. 90. 5, 6.

p Pi. 39. 11. k
49. U.
1 Cap. 36. 12.
—
Capul u fi.
a V». 37. 35,36.
Ier. 18. t, 3.
6 Pi. 119. 155.
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„Fi-va omulu mai dreptu decâtu celu ce l'a
făcuţii ?
„Ecce, elu ' nu se încrede servilorii seî,
18
„Şi găsesce greşeli în ângeriî seî,
„Cu m câtiimaî multu elu nu se va încrede ce- 19
lorii ce locuescu in "case de Iutii,
„Cu temelia in ţerână,
„Ce se strivescii la întâlnirea molielorii?
„Eî "de demâneţă până in seră sunt nimiciţi, 20
„Pe nesimţite perii pentru totu-de-una.
„Ecce, i'se răpesce totă pre-puterea lorii; 21
„* Morii fără înţelepciune.
O TRIGĂ acumu, fi-va ore cine să-ţî respundă? 5
^ Şi ore la care din sânţi te vei indrepta?
Căci mânia ucide pre nebunii,
2
Şi rîvna omora pre celii prostii.
" Vedut'amii unu nebunii, care prindea ră- 3
dăcinî,
Dară pe dată amu numiţii blăstematu 16caşulu seu.
6 Fiii seî, departe de a Jî in siguranţă,
4
Sunt striviţi in judecată,
" Fără ca nimenea să-î apere.
Hămisitulu mănâncă secerişulu şeii,
5
Pre care-lu scote chîaru şi din spini;
Şi dhoţulu înghite averile sale.
Căci năcasulu din pulbere nu resare,
6
Şi truda nu încolţesce din pământii,
Ci omulu « se nasce pentru trudă,
7
Precumii fiii fulgerului se rădică, spre a
sbura.
De aceea in locu-ţi aşi căuta spre celii 8
A-totii-puternicu,
Aşi îndrepta cuvintele mele cătră Dumnedeu;
fCare face lucruri mari, necuprinse,
9
Lucruri minunate şi fără numeru;
s Care dă ploia pe pământii,
10
Şi trâmete apă preste câmpuri;
A Care înalţă pre cei umiliţi,
11
Şi rădică la mântuire pre cei ce plângii;
' Care zădărnicesce sfaturile celorii vicleni, 12
Pentru ca manele lorii să nu îndeplinescâ
cugetele lorii;
J Care prinde pre cei iscusiţi in viclenia lorii, 1 3
Şi sfatulu celorii stricaţi se restornă;
*Diua 'i întimpină întunereculii,
14
Şi in a-medă-ţli pipăescii ca noptea;
gi aţa, ' elu scapă pre sermanu de sabia loră, 15
in gura lorii, şi de mâna celui puternicii;
Şi * astu-feliii rămâne speranţă săracului,
16
Şi nedreptatea amuţesce.
"Bece, fericiţii este omulu, pre care Dum- 17
nedeu 'Iu certă;
& 1*7. 5.

c P». ioa. 12.
••' Cap. 18. 9.
e l-'ac.3. 17,18,
19.
1 Cor. 10. 13.
/ Cap. a. 10. &
37. 5.
Pi. 40. 6. *

78. 18. & 145. h 1 Şam. î. 7.
3.
P». I1J. 7.
Rom. 11. 33. > i Neom. 4. 15.
g Cap. 28. 26.
Pi. 33. 10.
P». B5. S», 10.
Iia. 8. 10.
& 147. 8.
j Pi. 9. 15.
lor. 5. U. t
1 Cor. S. 19.
10. 18. 1 51 16. k Oeut. ii8. *9.
Fapt. 14. 17
Iţa »9. 10.

Amoi 8. 9.

l Pi. 35. 10.
Şam. i. 9.
R Pi. 107. 42.
n Pi. »4. 12.
Pror.S. 11,12.
F.br. 12. ft.
lac. 1. 12.
Apoc. 3. 19.
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18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Deci uu respiuge mustrarea celui A-totuputernicu ;
"Căci elu rânesce, şi elu legă;
Elii lovesce, şi Mu manele lui vindecă.
f Căci din uevoî de şese ori te va scote,
Şi ia a şeptea » nenorocirea totu nu te va arln fomete, de morte te va scăpa,
[junge;
Şi in resbelu, de sabia;
' De biciuiţi lirnbeî te va ascunde,
Şi de pustiiri viitore nu te vei teme.
In pustiiri şi in fomete tu vei rîde,
Şi ' de ferele pământului nu te veî teme ;
Până şi "cu petrele câmpului veî fi in înţeŞi veî fi in pace cu ferele;
[legere,
Şi pace veî afla in cortulu teu;
Şi cercetându staulele tale, nimicii nu-fi
va lipsi.
Tu vei vede " semînţa ta adăugindu-se,
Şi odraslele tale crescendu x ca erba pămentuy Copţii veî intra in nionne'utu,
[lui;
Ca snopulu strînsu la timpulii şeii.
Ecce, aceste sunt cele ce amu z cercetaţii,
Audi-le. şi cunosce, că sunt spre folosulu teu.
Bespunsulă lui lovii.

3
4

5
6
7
8
9
10

11

l lovu respunse, şi dise:
O, de s'aru ti cumpăniţii supărarea mea !
Şi de s'aru fi puşti in aceeşi cumpenâ cu
suferinţele mele!
Să se vedă că mai grele sunt "de câtii nesipulu măriloru;
De aceea cuvintele mele sunt aspre.
* Căci săgetele A-totu puternicului sunt in mine,
Şi veuinulu loru bea spiritulu meu;
c Spaimele lui Duinuedeu se înarme/ă asupră-mî !
Ore sbieră asinulii selbaticu, cându are verSeu rage boulii, cându are nutreţu V [deţă?
Se pote mânca ce este fără gustîi seu nesăraţii ?
Ore zerulu este gustoşii'?
Lucrulu, de care sufletulu meii nu se atingea,
S'afăcutu pâuea desgustuluî meu.
De s'aru încuviinţa cererea mea!
De arii împlini Dumnedeu speranţa mea!
d De aru place lui Dumnedeu să mă sfărâme !
Să. întindă mâna sa, şi să me sterpescă !
Aşi ave incaltea acesta mângâiere,
De care m'aşi veseli in durerea cea mai crudă:
Că « nu m'amu lepădaţii de cuvintele f celui
Pre-sâiitu.
Dară care este tăria mea, pentru ca să mai
potu spera,
Şi care este sfârşitulii meii, pentru ca să
potii suferi in răbdare?

o Deut. 32. 3!>.
1 Şam. 2. «.
Isa. 80. 26.
O»em (i. 1.
p Pa. M. 19. &
91. 3.
Prov. 24. 16.

1 Cor. 10. ÎS.
,j Ps. 91. 10.
r IV 33. 1». &
37. 19.
j Ps. 31. 20.
( îs». 11. '9. &
85. 9. k 65. 25.

u P». 91. 12.
Oiiea 2 18.
v Pi. 1 1 J. 2.
x P». 72. 16.
y Prov. 9. 11. i
10. 27.

z Ps. 111. ».
_
Caputu 6.
a Prov. 27. 3.
6 P». 38. 2.
c P». 88. 15, 16.
d 1 Reg. 19. 4.

Tăria mea este ore ca tăria petrelorii?
12
Seu carnea mea este ea ore de aramă V
Ore nu sunt fără ajutoru V
lH
Aii «'a fugiţii meutuirea de la mine V
» Nenorocitului se cuvine compătimire de 14
la amiculu seu,
Chîaru de părăsesce tema de A-totu-puterniculu.
A Fraţii mei sunt necredincioşi ca unu pereţi, 15
Si * ca cursulu pereîeloru, ce trecu;
Pre cari o brumă 1« usucă,
16
S-i pe cari se îngrămădesce ometulu.
Cându vine căldura, ele lipsescu ;
l^
Căcî, cumu simţii căldura, desparţi,
Si ne scurgă din loculu loru,
18
ţerpuindu pe drumurile scurgereî lorii,
Până se nimicescu şi peru.
Caravanele din i Tema le caută,
lU
Şi cetele din * Şeba le asceptă ;
Dară ele se ' ruşiuexă de speranţa lorii,
^0
Ajungendu la d'însele, roşescii.
Aşa ™ sunteţi şi voi pentru mine ;
'2 1
Aţi vedutu nenorocirea inea, şi B v'aţî îngroDisu-v'amu ore : „Daţi-mî ce-va" ?
[zitu. 22
Şeii: „Dăruiţi-mi din avutulu vostru"?
Seu: „Mentuiţi-mă diu mâna neamiculuî" ? 23
Seu: „Rescumperaţi-me din mana hoţiloru"?
înveţaţi-me, şi voiu tace;
24
Şi arătaţi-mî in ce amii greşiţii !
Câtii de tari sunt cuvintele drepte !
25
Dară la ce sunt bune mustrările vostre?
Ore n'aveţi cuvinte, de câtu spre a me mustra? 'i 6
Şi ce sunt pentru voi cuvintele unui omu
desperată, de câtii ventii?
Voi v'aţî arunca chîaru şi asupra orfanului, 27
De 6re-ce ° sepaţî yropă amicului vostru.
Şi acumu căutaţi, rogu-ve, spre mine,
28
Si -cedeţl, de miuţescu înainte- vî!
PÎutorceţi-ve in voi inţi-ve, rogu-ve, ca să 29
nu fie nedreptate;
întorceţi-ve, căci dreptulu este in partea mea.
Ore să fie nedreptate in limba mea!
30
Ore gustalu meu nu pote deosebi intre răutăţi?
AU nu este omulu pe pămeutu ° totu in luptă? 7
Au nu sunt dilele lui ca dilele unui năimiţii?
Ca unii sclavii doresce după umbră,
2
Ca unii năimiţii asceptă simbria sa.
Aşa mi s'aii daţii 6 luni de durere,
3
Şi mi s'aii uumeratu nopţi pline de trudă:
De me culcu, dicu :
4
„c Gândii mă voiu scula, şi cându ore noptea
'şi va încheia măsura sa"?
Şi sunt sătulii de neodjhuâ până la resăritulu dîorilorii.
m Cap. 13. 4.
<s Fapt. 20. 20. 1 < Ier. 15. 18.
j Fac. 25. 15.
n Pa. S». 11.
/ Lev. 19. 2.
laa. 57. 15.
k l Rog. 10. 1. o l>s. 57. 6.
r». 72. io.
p Cap. 17. 10.
Osea 11. 9.
_
Ezac. 27. 2S.
X Prov. 17. 17.
OapiM 7.
Pa. 38. 11. &
23.
a Cap. 14. 5, 13,
I Ier. 14. 3.
41. 9.

14.
Pa. 39. 4
6 Vedi cap. 29.
2.
c Deut. 24. 67.
Cap. 17. ÎS.

CAP. 7, 8, 9.
5 Carnea mea este d acoperită de vermî şi de
mârşăvia pulbcreî,
I'elea mea crepă şi puruîeză.
b « Dilele mele trecu mai răpede decâtu mosorulu ţesetorului,
Şi se perdu fără speranţă.
7 Amintesce-ţi, că •''vieţa mea nu este decâtu o
suflare,
Şi că ochîulu meu uu va mai vede fericirea;
8 » Ochîulu celorii ce me privescu nu mă va
maî vede,
Ochii tei voru căuta spre mine, şi eu nu
eoiu maî fi.
9 Ca nuorulu, ce se împrăsciă şi trece,
Aşa şi * celu ce se pogoră in mormentu nu
se va mat scula;
10 Nu se va mai întorce la casa sa;
Şi ' loculu seu nu-lu va mai recuuosce.
11
De aceea •> nu voiu maî stăpâni gura mea,
Voiu vorbi iu strîintorarea spiritului meii ;
Me voiu * tângui în amărîcîunea sufletului nieu.
12 Ore sunt o mare, seu unu balaurii,
De m'aî îngrădiţii astu-feliu'}
1 3 ' Dacă dicu : Patulu me va mângâia,
Culcuşulu 'mî va alina durerea mea:
14 Atuncea tu me spăimenţî prin visuri,
Şi me tulburi cu vederi;
15 De aceea sufletulu meu doresce zugrumarea,
Maî bine mortea, de câtu ose ca ale mele !
16 TOMe trecii, uu voiu trăi in eternul
" Lăsă-rue ; căci ° dilele mele sunt o suflare !
17 Ore 'ce este omulu, de-lii mărescî atâta,
Şi îeî seină de d'însulu?
18 De-lii cercetezi in totă demâueţa,
$t-lu cerci pe fie-care clipela?
19 rână cându nu te vei depărta de la mine,
Şi nu me veî lăsa măcaru ca să inghitu scu'ipatulîi meu ?
20 De amu pecătuitu, ce ţî-amu făcuţii, «păzitorule de omeni?
De ce rm'aî făcuţii să-ţî tiu ţintă,
Şi să tiu mie însumî de povoră?
21 Şi pentru ce nu rădici păcatulu meii,
Şi nu faci să trecă nedreptatea mea V
Căci preste puţinii voiii adormi in pulbere,
Şi me veî căuta, dară eu nu voiu mal fi.
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Seu varestuma A-totu-puterniculii dreptatea?
De *au pecătuitu fiii tei impotriva luî,
4
Şi elu î-a, daţii in mâna fără-de-legeî lorii;
e De veî căuta pre Dumnedeu,
5
Şi te veî ruga la A-totu-puterniculu ;
De escî curaţii şi oneştii:
6
Atuncea de siguru elu va veghia preste tine,
Şi va ferici coliba dreptăţeî tale;
De a fostu micii începutulu teu;
7
Sfârşitulu teii va fi mare forte.
dDa, întrebă, rogu-te, generaţiunile trecute, 8
Şi îndreptă-te pe urma părinţiloru lorii;
(Căcî 'noi svntemu de erî, şi uu scimii nimicii, 9
Pentru-că dilele nostre pe pământii sunt o
umbră ;)
Şi eî te vorii învăţa, 'ţî vorîi spune,
10
Şi din înţelepciunea lorii vorii scote cuvintele :
„Ore odrăslesce papura fără de baltă?
11
„Ore cresce trestia fără de apă?
,/ Verde Jiwdu, fără să se taie.
12
„Se usucă înaintea tuturoru erburiloru."
„Aşa este cursulu tuturoru celoru, ce uită 1 3
pre-Dumnedeu,
„Aşa se perde «speranţa nelegiuitului!
„Speranţa luî se va curma,
14
„Si încrederea luî vafi ca o ţesetură de păiujini;
.. l'llu Ase va redăma de casa sa, dară ea nu 15
va sta,
„Elîi se va ţine de d'însa, dară ea nu va ţine.
„Elu la lucirea soreluî, încărcaţii de sucuri, 16
„Ca unu arbore 'şî întinde ramurile sale pres
te grădina sa,
„Impletesce rădecinele sale iu dreptulu is- 17
voreloru,
„Şi îmbrăţiăşeză temeliele clădirilorii ;
„Dară ' de-lu va scote care-va din loculu şeii, 18
Acesta nu-lu va maî cunosce, ci va tţice :
„Eîi nu te-amii vedutu nici o-dată.
„Astu-feliu este mersulu şeii celu voioşii !
19
Şi •>' din aceca^î pulbere va odrăsli unu
altulii."
Aşa Dumnedeu uu lepedă pre celu drepţii, 20
Şi nici ajută pre cei reî.
de alfi tu drepţii, aru împle cu risîi gura ta, 2 1
Şi buzele tale cu strigăte de bucuria;
Cei ce te urescu s'ai-u * acoperi cu ruşine; 22
Dară cortulii celoru reî se va nimici.

Vorba ânteia a lui BildadU.

Respurfsulă lui loou.
8 Ol Bildadu, Şuheulii, respunse, şi dise :
•2 O Până cându veî maî vorbi astu-feliu,
ATUNCEA IQVU respunse, şi dise:
Şi cuvintele gureî tale voru fi ca unu ventii
Cu adevăraţii sciii, că aşa este;
puternicii ?
Căcî c n ni ii "s'arii îndrepta omulu înaintea
3 Ore "va resturna Dumnedeu dreptulu?
luî Dumnedeu?
ci la». 14. 11. . / Ps. 78. 3!(. ft | * 1 Şam. 1. 10.
e Cap. 9. 25. &
89. 47.
Cap. 10. 1.
( Ţap. ». 27.
16. V!a.il7.1l. g Cap. 20. 9.
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20. ii.
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Dan. SI. U.
Rom. 3. 5
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3 De aru voi să se judece cu d'însulu,
Din o mie la nici una nu aru pute să-i respundă ;
4 Lui, bceluî înţelepţii la ani mă şi tare la putere,
Cine i s'a împotrivitu, şi a rămaşii in pace ?
5 Elu fără veste strămută munţii,
'I restoruă in mânia sa ;
6 Elu 'zgudue pamentulu din loculu seu,
De se cutremură d stâlpii seî ;
7 Elu dice soreluî, să nu resară,
Şi ţine stelele supţii sigilulu seu.
8 Elu, • elii numai plecă cerîulu,
Şi păşesce pe înălţimile măreî;
9 /Elu făcu Ursulu, Orionulii şi Pleiadele,
Şi cămărele de cătră inedă-ţli.
10 » Elu face lucruri mari, nepetrundetore,
Şi minunate, fără numeru.
11 *Ecce, de vine asupră-mî, eu nu-W vedu;
De trece înainte-mî, eii nu-lii dîărescu.
12 'Ecce, de apucă, cine-lu opresce?
Cine-î dice: Ce faci?
13 De nu rechîamă Dumnedeu mânia sa,
Se plecă supţii d'însulu chîaru i ajutătorii înderetnici;
14 Cu câtu mai puţinii să-î respundu eii,
Şi să alegii eu cuvinte, ca să-î respundu!
15* Chîaru de aşi fi in drepţii, nu î-aşî respunde,
Ci ară trebui să me rogii judecătorului meii!
16 De aşi striga, şi elii mî-arii respunde,
Totu n'aşî crede, că elu a luaţii seniă la vo
cea mea!
17 Elu, care in fortuna me sdrumică,
Şi îmmulţesce ranele mele ' fără cuventu ;
18 Care nu me lasă să respiru,
Ci me satură de amărîcîunî.
l 'J De este vorba de putere, ecce, elu puternicii
este \
De este de judecată, cine me va apera?
20
Drepţii de aşi fi, chîaru gura mea m'aru
condemna;
Nevinovaţii de aşî fi, elii m'arii învinovăţi.
21 Sunt drepţii; ce-mî pesă că trăescu!
Sunt desgustatii de vieţă mea!
22 Totulu vine la aceeaşi ; de aceea amii disu :
m Ori nevinovaţii ori nelegiuiţii este tine-va,
Elii toţii 'Iii nimicesce!
23 Dacă bicîulu ucide dintr'una,
Elii 'şîrîde de suferinţele celoru nevinovaţi;
24 Pamentulu este datu in manele nelegîuiţilorii;
"Elîi astupă vederile judecătoriloru seî;
De nu elu, apoi cine altulii?
25 ° pilele mele trecu inaî răpede decâtu unu
alergătoriu,
Ele trecu, fără de a vede fericirea;
b Cap. 36. 5.
e lua. 2. 1», 81.
Hag. i. 6, 81.
Ebr. ÎS. 86.
d Cap. »6. 11.
e Fac. 1. «.
P«. 104. 3, 3.
/ Fac. 1. 16.

Cap. 38. 31,
eto.
Amoa. 5. 8.
g Cap. 5. 9.
P«. 71. 15.
A Cap. 83. 8, 9.
& 36. 14.
> Iu. 45. 9.

Ier. 18. 6.
m Eccl. 9. i!, S.
Rom. B. 20.
Ezec. 81. 3.
j Cap. 26. 13.
n 28am. 15.30.
lua. 30. 7.
& 1». 4.
k Cap. 10. 15.
Ier. 14. 4.
1 Cap. 2. 3. & o Cap. 7. 6, 7.
p Hab. i. 8.
34. 6.

Trecii înainte, ca corăbiele cele iuţi,
26
•PJPrecumu vulturulu se răpede asupra predeî.
« Cându dicu : Voiii uita plângerea mea,
27
'Mi voiii lăsa întristarea, şi voiii fi voioşii:
Muncea chîaru rme spăîmentă durerile mele, 28
Sciu, că * nevinovaţii nu me vei ţine ;
Deja sunt condemnatu;
29
Deci pentru ce să me ostenescu in zădaru?
Chîaru ' de m'aşî scălda in apă de ometu, 30
Chîaru cu leşiă de mî-aşî curaţi manele,
Totuşi m'aî afunda in noroiu,
31
Ca să me urescă chîaru vestmintele mele.
In adeverii, "elii nu este unu omii ca mine, 32
ca să-î respundu,
Şi să ne ducemu împreună înaintea judecatei;
" Intre noi nu este arbitru,
33
Care să pună mâna preste ainîndiioî.
x Depărteze elu verga lui de de-supra mea, 34
Şi spaima lui să nu me turbure;
Atunci 'î voiu vorbi, fără să me ternii de 35
d'însulu ;
Dară in starea mea de acumu, eu nu sunt
in sine-mî.
Ml-e "desgustu de vieţă;
10
Cursu liberii voiu da plângereî mele;
b Voiii vorbi iu amărîcîunea sufletului meu.
Voiu spune lui Dumnedeu : Nu me condemna ; 2
Fă-me să sciii pentru ce te cerţi cu mine!
Ore 'ţi place să apeşi,
3
Să despreţuescî făptura mâneloru tale,
Şi să strălucescî in sfaturile celoru reî !
Ai tu ochi de carne ?
4
Şeii c vedî tu cumu vede omulii ?
Sunt dilele tale ca dilele omului ?
5
Şi anii tei ca dilele omului?
Ca să cercetezi greşelele mele,
6
Şi să spionezi pecatulu meu;
De şi d sciî, că n'amii pecătuitu,
7
Şi că nimenea nu pote să scape din mâna ta?
•Manele tale m'au făcuţii,
8
Ele au rânduiţii tote părţile corpului meu;
şi tu să me perdi!
Amintesce-ţî, rogu-te, că /tu m'aî fâcutu din 9
Şi ore să me prefaci in pulbere ?
[lutu ;
» Au nu ca laptele m'aî mulsu ?
10
Şi ca pre unu caşii m'aî închîăgatu ?
M'aî îmbrăcatu cu pele şi cu carne,
11
Cu ose şi cu muşchi rn'ai impletitii?
Vieţă şi iubire mî-aî aretatii,
12
Şi îngrijirea ta a pâzitu spiritulu meii;
Şi ecce ce ascundeaî in anima ta!
13
Acumu sciii care-ţî era gâudulu.
De amu pecâtuitu, Atu m'aî pânditii,
14
Şi nu mî-aî ertatii pecatulu ;
4
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Cap. 7. 13.
Ps. 119 120.
Esod. 20 7.
Ter. X. 22.
Eccl. 6. 10.
I»a. 45. 9.
Ier. 49. 19.

Rom. 9. 20.
v Vera. 19.
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a 1 Reg.
Oap. 7.
lona 4.
t Cap. 7.
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16. 7.
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15, 16.
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CAP. 10, 11, 12.
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d Dacă elii apucă, închide, şi chîamă la judecată, cine-lu pote opri?
Căci « elii cunosce pre făcătorii de rele,
Şi vede până si fără-de-legea cea neprersupusă ;
Dară ei nu vinii la cunoscinţă.
•'Vină dară omulu celii deşerţii la minte,
Şi mă n/.ulu asinului sălbatică prefacă-se in
omu!
Eru ^ de-ţî vei * pregăti anima,
Şi vei ' întinde manele tale cătră d'însulu,
Fără-de-legea de o vei depărta din mâna ta,
Şi •'nici o nedreptate nu va locui in cortulă teu :
*Atuncea 'ţi vei rădica fruntea fără pată;
Vei fi tare, şi nu te vei teme de nimicii ;
Âtuncea vei 'uita ostenelele tale,
Amintindu-ţî de ele ca de apa cea stre
curată;
"•Mai senină de câtii medă-di ţi se va rădica
vieţa ;
Şi întunereculu de acuma se va preface in
demâneţă;
Plinii de încredere şi de speranţă vei fi,
Şi căutându injurulu teu, "vei repausa fără
temere ;
Te vei culca, şi nimenea nu te va spăimenta,
Vorba ănteia a lut Zofaru.
Şi mulţi voru căuta faţa ta.
11 A TUNCEA respunse Zofaru, Naamateulu, Dară "ochii celorii reî se voru perde;
Scăparea va peri pentru eî,
J\_ şi dise:
Şi f speranţa loră va fi—darea sufletului.
2 Să rămână fără respunsii atâtea cuvinte!
Şi să credă limbutulu, că are dreptate !
Respunsulu lui. Iovă.
3 Au doră vorbele tale deşerte să amuţescă
SI Iovii respunse, şi dise:
pre omeni!
Cu adevărată, sunteţi unu poporu întregii!
Au doră 'ţî vei rîde de alţiî, fără ca nime
nea să te ruşineze!
Şi înţelepciunea va muri cu voi !
4 Căci °aî disii: Dreptă este învăţătura mea, 0 Amu şi eu minte, ca voi ;
Şi drepţii sunt in ochii tei.
Şi decâtu voî nu sunt maî pe josu;
5 O de aru vorbi Dumnedeu,
Şi cine nu scie acestea!
6 Sunt ca cela batjocoriţii de cătră amiculu seu,
De aru deschide buzele sale cătră tine,
6 Şi ţî-arii descoperi tainele înţelepciune! sale, Care e chîamă pre Dumnedeu, şi elă Iu aude ;
Care este de diioe ori mai mare de câtu cea Cela dreptu şi neprihăniţii este de batjocură.
Despreţu nenorocitului, ce este aprope
descoperită:
Atunci ai cunosce, că * Dumnedeu 'ţi ertă A aluneca cu piciorului aşa cugetă noroparte din nedreptatea ta.
citulă.
7
c Au poţi să pătrundî taina Dumnedeireî ? d Liniscite sunt corturile hoţiloru ;
Să descoperi fundulu înţelepcîuneî celui A- In siguranţă sunt cei ce întărită pre Dumtotu-puternicu?
nedeă,
8 înaltă ca cerîurile estel Ce poţi face?
Cei ce portă pre Dumnedeulu loru in mâna
Mai aduncă de câtii infernului Ce poţi cu
loru!
Dară întreba, rogu-te, de animale, şi ele te
nosce ?
9 Măsura sa este mai lungă de câtii pămentulu, voru învăţa,
Şi de paserile ceriului, ele 'ţi voru spune ;
Şi mai lată de câtu marea!
15 De amu greşiţii, 'vai mie,
J Drepţii de aşi fi, toţii nu mî-aşî rădica capulu,
Sătulii fiindu de ocară, şi * vădendu mişelia
16 Ea totu cresce;
mea.
' Tu mă urmărescî ca unu leii,
Şi te areţî totu mai înfuriaţii asupră-mî.
17 Tu-mî dai lovituri niioă,
Şi îmmulţescî furiele tale asupră-mî;
Oste după oste U trămeţî asupră-mî.
18
"Pentru ce ore m'aî scoşii din mitră!
O, de aşî fi muritu, şi ochîulii nu m'arii fi
vădutii !
19 De aşî fi, ca şi cumu n'aşî fi foştii,
Din mitra mumei duşii in mormentu !
20 "Aii dilele mele nu sunt puţine?
°Lasă-ww?, şi p îndepărtez ă-te de mine, casă
resuâu puţinii,
2 1 înainte de a me duce acolo, de unde nu me
voiii întorce :
In * pămentulu întunereculuî r şi alu umbrei
morţeî,
22 In pămentulu întunecimeî, celii asemenea
umbreloru
Negre ale morţeî, unde nu este nici o ronduelă,
Şi unde lumina cea mai strălucitore este întunereculu.
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8 Seu vorbesce pământului, şi elu te va inveţa ;
Chlaru şi pesciî înăreî ţi le voru istorisi.
9 Cine nu cuuosce tote acestea,
Şi că mâna luî lehova le-a făcuţii?
10 e In a cărui mână este sufletulu a totă vietatea,
Şi suflarea tuturora muritonloru.
1 1 / Au doră urechîa să nu cerceteze cuvintele,
Cumu gura gustă bucatele!
12 «înţelepciunea este la betrânî,
Şi înţelegerea iu lungimea vieţeî;
13 *La Dumnezeu este înţelepciunea şi tăria;
La d'însulu sfatulu şi înţelegerea.
14 fiece, ceea ce * elu surpă, nimenea nu o va
pute rezidi,
Fre cine-lu i legă elu, nimenea nu-lu va pu
te scăpa.
15 Ecce, elu *opresce apele, şi ele secă;
Elu li 'dă drumulu, şi ele pustiescu pămentulu.
16 "'La d'însulu este puterea şi înţelepciunea,
Supţii d'însulu sunt şi rătăcitulu şi rătăcitorulu;
17 Elu duce cu sine pre consiliarî ca predă,
fi "îea mintea judecătorilorii ;
Iu desprinde pre cei legaţi de regi;
Şi pune cingetore in jurulii copseloru lorii.
19 Elii duce CM sine pre preuţî ca predă,
Şi restornă pre cei puternici;
'20 ° Elu îea vorba celoru elocuenţî,
Şi îea mintea betrâuiloru;
2 1 J"Elu reversă despreţulii preste ceî mai marî,
Şi slăbesce brîuîu celoru puternici;
22 «Elu descopere aduncimile îutuiiereculuî;
Şi aduce la lumină umbra morţeî;
'23 rElu iminulţesce naţiunile, şi le sterpesce ;
Elii reslăţesce poporele, şi eră- ţi le mărginesce.
24 Elii îea mintea capilorîi poporeloru pămen
tuluî,
Şi-î 'lasă să rătăcescă prin deserturi fără căi,
25 Unde 'ei pipăia prin întunerecu fără lumină;
Şi-î lasă să se "poticnescă ca ceî beţî.
13 T?ACCE, pre tote le vedu ochiulu meii,
J[]j Urechîa mea le audi, şi le înţelese.
'2 "Ceea ce voi sciţi, sciu şi eii;
Decâtii voi nu sunt mai pe joşii.
3
Dară * cu A-totu-puterniculu aşi voi să
vorbescu.
Si cu Dumnedeu aşi dori să me judecii ;
4 Căci voi nu sunteţi de câtă născocitorî de
minciuni,
c Nu sunteţi cu toţii de câtu nisce medici ne
folositori.
e Nuni. 16. Si.
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O, de aţi fi tăcuţii!
Câtă d înţelepciune aţi fi aretatu !
Ascultaţi intimpinarea mea,
Şi luaţi seină la aperarea buzeloru inele !
Se cuvine ore să vorbiţi nedrepte pentru
Dumnedeu?
Si să spuneţi minciuni pentru elu V
Se cuvine ore să fiţi părtinitori pentru d'însulu,
Şi să ve certaţi pentru Dumnedeu V
Ore bine vî va fi, dacă ve va cerceta?
Ore puteţi voi să-lu amăgiţi, cuinii se amâgesce omulu?
De sigurii elu ve va mustra,
Dacă in ascunşii 'î veţi fi părtinitori.
Mărirea sa au nu ve înspăimântă?
Şi temerea de d'însulu aii nu cade preste voi ?
Proverbele vostre sunt vorbe de cenuşă,
Şi argumentele vostre sunt tăria de Iutii.
Tăceţi înainte-mî,
Şi eii voiu vorbi, ori-ce va pute s&-mi se iutemCacî mî-arnu 'luaţii carnea in dinţi,
[ple;
ti mî-amu Opuşii vieţa in mână.
cce, s să me omore, să «M mai amii nimicii
de speratu,
Şi * toţii voiu apera urmările mele înaintea lui.
Numai acesta me pote mentui ;
Căci făţarniculii nu pote sta in faţa sa.
Ascultaţi cuventulfi meu,
Şi vorbirea mea să intre iu urechîele vostre !
Ecce, mî-amu rânduiţii judecata mea,
Sciu, că voifl fi îndreptaţii.
' De este cine să me perescă, arete-se ;
De voiu tace, amu să moru.
J Numai diioe Lucruri de nu-mî vei face,
Atuncea nu me voiu ascunde de d'inaintea
fe<;eî tale:
* Ţiiie departe mâna ta de la mine,
Şi spaima ta să nu ine înspăîinente.
Atuncea chîumă-me, şi eu voiii respuude;
Seu lasă-rne să vorbescu, şi tu să-mi respuudî.
Spune-mî, câte sunt greşelele şi pecatele mele ?
Fă-me să cunoscu nelegiuirile şi pecatele mele !
'Pentru ce 'ţi ascundî astu-feliu faţa,
Şi ice "'ţii de neamiculu teu?
Ore escl deprinsă a "inspăîmenta frunda purtată de venturî,
Şi a urmări miriscea secă ?
De ordinezî astu-feliu de asprimi împotriva
mea,
Şi ° me faci să moscenescii păcatele teneretep Pui picîorele mele in butucii,
[lorii mele;
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CAP. 13, 14, 15.
Pândesc! tote urmările inele,
Faci gropă iu jurulu talpeloru picîoreloru mele;
28 Şi faci ca acest corpu să trecâ ca mucigaîulu,
Ca unu vestineutu, pre oire-lu mănâncă molia.
14 / \MULtJ, născuţii din femeă,
\J Are puţine dile, dară "multe necasurî;
2 6 Resare ca o flore, şi se taîă,
Fuge ca umbra, şi nu rămâne.
H Şi tu 'ţî c îndrepţi ochii tei asupra unuia ca
acesta !
Şi ine d tragi la judecată cu tine ?
4 Cine "pote scote unii lucru curatu din celii
Nimeuea !
[necuraţii !
5 'Dacă dilele luî sunt hotărîte,
Numerulu luneloru luî este in mâna ta,
Şi i-aî pusii margine, preste care să nu trecă:
6 Atunci »întorce privirea ta de la d'însulu, ca
să se răsufle puţinii,
Până ce va sfârşi dina sa * ca unii năimiţii.
7
Căci arborele are speranţă;
De va ti tăiaţii, ' să odrăslescă eră-şî,
Şi mlădiţele luî să nu înceteze a cresce.
8 De îmbătrâuesce in pămeutu rădăcina sa,
Seu de pere in ţerână trunchîulu seu,
9 De mirosulu apei înfloresce,
Şi dă ramuri, ca o plantă nouă.
10 Dară omulu, cându more, remâne întiusii ;
Gândii omulu dă sufletulu, unde mal este 'i
11
Cumu se perdu apele diii lacuri,
?i rîulu secă şi usucă,
şa şi omulu se culcă, şi nu se mal scolă;
•>' Câtii va ji cerîulu, nu se voru descenta,
Şi nu se vorii scula din somnulu lorii.
13
O, de rn'aî ascunde in morrnentu,
De m'aî acoperi, până ce-ţî va trece mânia ;
De mi-aî pune unu terminii, după care să-ţî
amintesc! eră-şî de mine !
1 4 Dară de more omulii, re'uvia-va ore ?
In tote dilele luptei mele * aşi ascepta,
'Până mî-aru veni schimbarea.
15 Atuncea mm'aî chîânia, şi eu ţî-aşî respuude;
Căci aî dori de făptura niâueloru tale.
16" Dară acumu numeri paşii meî ;
/Şî pândescî pecatulu meu ;
17° Greşelele mele iu sacii le sigilezi,
Şi încă născocescî păcate asupră-mL
lb
Cumu se prebuşesce şi se desface unu
Şi o stâncă se mută din loculu eî ;
[munte,
l !) Cumu apa sepă petrele :
Cumu valurile ducii cu sine pulberea pă
mântului,
Aşa nimicescî speranţa omului:
(Japuln 14.
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Tu 'Iu urmărescî ne'ncetatu, până ce pere ; 20
Şi-lu trămeţî, după ce aî schimbata faşă luî.
De ajungu fiii seî la oiiore, pelu nu o scie; '21
De sunt înjosiţi, elu nimicii nu află de acesta ;
Carnea sa simte numai durerile sale,
22
Sufletulu seu se chinuesce numai pentru sine.
Vorba a dttoa a luî Elifazil.

SI Elifazii, Temaneulu, respunse, şi dise : 15
Cade-se ore ea înţeleptulu să respundâ 2
cu înţelepciune deşertă ;
Şi să-şî împle peptulu cu ventu de resăritii ?
bă se apere cu cuvinte, cari nu ajută nimicii, 3
Seu cu vorbe, cari nu folosescu nici de curau V
Tu nimicescî temerea de Dumnedeu,
Şi desfiinţezi rugăciunea cătră Dumnedeu;
Căci gura ta aretă vina ta,
De şi alegî limba vicleniloru.
6
" Gura ta te condemnă, şi nu eii ;
Da, buzele tale înărturisescii împotriva ta.
Aii tu escî omulu celii ântăiu-născutu ?
Şi * aii escî făcuţii mai 'nainte de munţi ?
Au doră e audit'aî sfatulu luî Dumnedeu V
Şi din elu ţî-aî însuşitu înţelepciunea ?
d Ce sciî, ce noî nu scimu ?
9
Ce înţelegi, ce noî nu înţelegemu ?
c Intre noî svnt bătrâni şi cărunţi,
10
Mai avuţi de dile decâtu părintele teii.
Mângăerile luî Dumnedeu ore erau pre pu- 11
ţine pentru tine ?
Şi cuventulii seu celii atâtii de blândii căIn cotro te trage anima ta ?
[trătine? 12
Si in cotro se aţintă ochii tei ?
De-ţî întorci in contra luî Dumnedeu su- 13
flarea ta V
Şi de scoţi din gura ta cuvinte ca aceste")
'Ce este omulii, ca să fie curatu ;
14
Ca să fie drepţii celii născuta din femeă ?
" fiece, in sânţii seî elii nu se încrede,
15
Şi cerîurile nu sunt curate iu ochii seî,
*Cu câtii este miiî urîcîosu şi mai necuraţii 16
•'Care be nedreptatea ca apa.
[oinulii,
Voia să te înveţii, ascultă-me ;
17
Şi ce amii vădutu, voiu să-fî spunii:
Ceea ce înţelepţii, cunoscendu i de la părinţii 18
lorii, aii spusa,
Şi n'au ascunşii ; nenu curatu,
Cărora singuri li s'a datu pămentulu lorii, 19
Şi in a cărora modîlocu * nici unu străinii n'a
strâbătutu ;
„Omulu celii reft in tote dilele sale f*te ca 20
in dureri de facere,
4. & 34. 21.
Ps. 5«. .8. &
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„Şi numai l unu micii numeru de ani este păs
traţii pentru celu aprigii ;
„Ţipete de spaimă resună in urechiele sale,
„mln medîloculu păceî crede, că se ai unea asupra lui pustiitorulu ;
„Elii nu speră, că va scăpa de îutunerecu,
„Şi se crede păstraţii pentru sabia.
„" Alergă pretutindinea după pane, dicendu :
Unde-î f
„Scie, că ° dilele întunereculuî 'î sunt pregătite.
„Mişelia şi strîmtorarea 'Iii spăimentii ;
„Ele 'Iu cuprindu, ca unii rege înarmaţii la
luptă.
„Căci elii a întinsu mâna sa asupra luî Dumnedeu ;
„Şi s'a încumăţitu asupra celui A-totu-puternicu.
BElii alerga asupră-î cu gutulii întinsu,
„Cu partea cea maî tare a scuturiloru sale ;
„Căci grăsimea î-a acoperită faţa,
„Şi a depuşii şuii pe copsele sale.
„Pentru aceea locuesce in cetăţi pustiite de
„In case nelocuite,
[tfinsulu.
„Cari sunt hotărîte spre derîmare.
„Elu nu se va maî înavuţi, şi avutulii seu
nu va ţine;
„Averea .sa nu se va lăţi pe pămentu.
„Elii nu va eşi din întunerecu,
„Mlădiţele sale le va arde flacăra,
„Şi elu va despăre p la suflarea gureî sale.
„Elii, încelatulu, să nu se « încredă in de
şertăciune ;
„Căci deşertăciunea 'î va fi resplata.
,.' înainte de timpii se va împlini diua sa ;
„Şi ramurele sale nu vorii înverdi.
Ca şi butuculu de via va arunca strugurulu seu
„Şi ca olivulii va lepeda florea sa. [necopţii,
„Căci neroditorii este nemulu nelegiuitului',
„Şi ibculu mistuesce cortulii mituireî ;
„• Concepe amărîcîune, şi nasce nenorocire ;
„Şi sinulu seu pregătesce încelăcîune."

De vorbescii, durerea mea nu se alină ; 6
Şi de încetezii, ore se depărteză măcaru ce
va de mine ?
Dară acumu puterile mî-au slăbitu ;
7
Tu ai pustiiţii tote ale mele ;
Tu m'aî apucaţii ca pre unu vinovată ;
8
Dovedă este slăbicîunea mea,
Care se redică, ţi mă mărturisesce in faţă.
"Mânia luî me sfaşciă ţi me urmăresce;
9
Elu din dinţii seî scrâşnesce la mine ;
dNeamiculu meu 'şî ascute căutăturele sale
in contra mea.
e Cască gura lorii asupră-mî,
10
Cu ocară -^lovescu obrajiî mei;
Cu toţii a se adună asupră-mî.
Dumnedeii h m'a trădatu nedrepţiloru,
Jl
Şi m'a aruncaţii in manele reiloru.
Liniscitu eramu, şi elii me nimici ;
12
Me apuca de cerbice, şi me sfărâma,
Şi me ' lua drepţii ţintă.
Arcaşii seî me încunjurară;
13
Elii despica rerunchiî mei fără cruţare;
Elii versâ pe pămentu ferea mea.
Me frânse bucăţi bucăţi',
14
fi se arunca asupră-mî ca unu vitesu.
mii cusuţii unu sacii de plângere preste 15
pelea mea,
Şi amu i verittl cornulii meii in colbii ;
Faţa mea este roşită de plânsu,
16
Şi pe genele mele este culcată umbra morţei ;
De şi nu este nici o nedreptate in manele 17
Şi rugăciunea mea este curată.
[mele,
Pămentule, nu acoperi sângele meu,
18
Şi * ţipetulii meii să nu afle margine !
Şi acumu ecce, chîaru l marturulu meu in 1 9
Şi in susu respundetorulu meu !
[ceriu,
Ridu-şî de mine amicii mei,
20
Cătră Dumnedeii in susu lacrimă oehîulii meii.
* Ahu, de aşî pute să me judecii cu Dumnedeu, 2 1
Ca fiiulu omului cu apropele seu !
Căci pugiuiî mei ani trecu,
'22
Şi eu " plecii pe calea, pe care nu me voiu
RespuHSulă luî Iovă.
mal întorce.
A TUNCEA Iovii respunse, şi dise:
SPIRITULtT mi se frânge,
17
xx De acestea multe amu audiţii ;
Dilele mele se stîngii ;
Toţi sunteţi uisce "mângăiâtorî superâcîoşî. " Mormeiitulii me asceptă.
Sfârşit'aî ore cu vorbele seci?
In juru-mî nu vedu decdtu deridetorî,
2
Şi oehîulii meii nu vede decdtu b certele lorii.
Şi ce te îmboldesce să respundî ?
Ore eii aşî vorbi ca voî,
Depune, rogu-te, dă cauţiune pentru mine, 3
Căci cine altulu 'mî cva da mână?
De aţi fi voî in loculu meii ?
Ore m'aşî lega de voî cu cuvinte,
Căci aî ascunşii înţelepciunea din anima lorii ; 4
Şi aşî * clătina din capii la voî?
Pentru aceea nu-î vei lăsa să învingă.
Nu ! d v'aşî încuragîa cu gura mea,
Cine dă spre predă pre amicii set,
5
Şi compătimirea buzeloru mele arii alina Ochii fiîuluî aceluîa se vorii topi.
Elu m'a făcuţii de d proverbu poporelorii ;
durerea vostră.
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CAP. 17, 18, 19.
Da, sunt ca una scuipaţii in faţă.
7 'Ochiulă meu se întunecă de întristare,
Şi membrele mele tote sunt ca o umbră.
8 Cei drepţi se voru uimi de acesta,
Şi nevinovatulă se va aprinde asupra ne
legiuitului.
9 Dară dreptulu va urma calea sa,
Şi cela cu •'manele curate va cresce in putere.
10 » Inturnaţi-ve, şi veniţi cu toţii,
Şi vî voiţi arăta, că intre voi nici unulu nu e îu11
* Dilele mele se trecu,
[ţeleptu.
S'aă nimicită planurile mele,
Pre cari cu iubire le nutrîa anima mea.
12 Eî prefăcu noptea in di;
Şi lumina voslră semena întunereculuî.
13 Să sperii? Mormentulii e casa mea;
In întunerecu 'mî aşternu culcuşulu meu;
14 Strigu mormântului: Tu escî părintele meii,
Vermeluî: Tu escî muma mea, sora mea l
15 Unde este dară speranţa mea?
Speranţa mea cine o vede ?
1 6 S'a pogorîtu * supţii zăvorele infernului,
De este i repausii măcarii in pulbere.
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Aţa va J'fi smulsu din cortulu, in care repausa încrederea sa;
Şi-lu va mâna spre regele spaîmeloru.
Străinii voru locui in cortulu seu,
Şi voru presera pucîosă in locuinţa sa ;
* Joşii se vorii usca rădecinele lui,
Şi susii voru veşteji ramurele lui.
' Amintirea lui va peri de pe pămentu,
Şi in pieţî nu se va mal vorbi de numele lui.
Va fi împinsă din lumină la întunerecu,
Şi se va goni din lume.
mNu-î va rămâne in poporulu şeii nici fiîu
nici nepoţii,
Nici vr'o remăşiţă in locuinţa sa.
Urmaşii Ivî se voru uimi de n sorta lui,
Şi pre străbuni 'î va cuprinde groza.
Da, aşa voru fi, locuinţele păcătosului,
Şi loculii aceluia, care °n'a cunoscuţii pre
Dumnedeu.

14
15
16
17
18
19
20
21

Respunsulu Im Iovii.

ATUNCEA Iovă respunse, şi dise :
19
Până cândii veţi întrista sufletulă meu, 2
Si me veţi sdrumica cu cuvintele vostre f
Vorba a diioa a Ini Bildadit.
Până acuma de ° dece ori m'aţi înfruntatii, 3
Şi fără de ruşine m'aţî condeinnatu.
l Bildadu, Şuheulu, respunse, şi dise:
18
4
2 î^ Cândă ore vei pune capătă vorbeloră tale"? Căci dacă cu adevăraţii amu greşiţii,
Greşela mea pre mine mă apesă.
Vină-ţî in minte, şi apoi vomii vorbi?
Eru de ve * rădicaţi asuprâ-mî,
5
3 Pentru ce ne socoti atâtu de ° dobitoci ?
Şi suntemu in ochii tei atâtu. de despreţuiţî? Ca să-mî imputaţi suferinţele mele:
4 Ore pentru tine, * care singurii te sfăşciî in Atuncea să sciţi, că Dumnedeu m'a ne
dreptăţiţii,
6
mânia ta,
-•ji m'a învăluiţii in cursele sale.
Să se parăsescă pămentulu,
Eccă, eii tipii asupra silniciei, şi nu sunt 7
Şi să se strămute stânca din loculii ei?
5
Da, c lumina răului se va stinge,
: i II i,l 1 1 li ;
Strigu, şi totuşi nu mi se face dreptate.
Şi nu va luci flacăra focului seu;
c Calea uiî-a îngrădita, ca să nu potu trece, 8
6 Lumina se va întuneca in cortulii seu ;
Si d candela sa se va atinge de de-asupra lui; Şi întunereculu l'a pusii in cArările mele.
^Onorea mî-a lufit'o,
9
7 Se voru strimta paşii şei cei puternici,
Şi corona de pe capulii meii a răpit'o.
Şi chîaru ' sfatulii şeii se va resturna.
8 Căci •'"elu va ti traşii in cursă de chîaru pi- Elu in tote m'a sfărâmată, şi eu perii;
10
Ca pre unii arbore a smulsu speranţa mea ;
cîorele sale,
Aprinsu-s'a asupră-mî mânia lui,
11
Si va păşi pe reţe ;
Şi « ca pre unu neamicii mă privesce.
9 Laţulă 'î va apuca călcăiulu,
Cetele sale într'una înainteză,
12
Si 'arcanulă 'Iu va prinde:
10 Capcana, in care se va prinde, stă ascunsă in Şi-şî •''făcu calea cătră mine,
Şi tăbărescu in jurulu cortului meii.
pămentu,
"Pr6 fraţii mei î-a depărtată de mine,
13
Şi prindetorea in calea sa.
1 1 De jurii împrejură 'Iii * împresură spaimele, Si pre cunoscuţii mei î-a îustrăinatii de mine ;
Rudele mele m'au părăsită,
14
Şi-lu urmărescu din pasă in paşii.
Şi cunoscuţii mei m'au uitată;
12 Puterea-î se perde de fonie,
Si ' nenorocirea priveghîeză la costele sale ; Casnicii mei, chîaru servele mele,
15
Ca pre una străină me privescă;
13 Ea va mistui membrele sale,
Auteiă-născutulă morţeî va rode osele sale : Sunt nimernică in ochii loru.
< P».fi. 7.431.9.
/ P«. 24. 4.
g Cap. 6. *9
h rap. 7. 6. tt
(». 25.
i Cap. 18. 13.
j Cap. 3. 17. 18,
l».

Captilu ÎS.
a Pi. ÎS. 22.
b Cap. 13. 14.
c Prov. 13. 9. A
20. 20 & 24.
20.
d Cap. 21. 17.

P«. 18. 28.
< Cap. 5. 13.
/ i'ap. -.'2. 10.
Pi. st. 15. &
35. 8.
g (Jap. 5. 5.
A Cap. 15.21. 4
"0. 25.

Ier. (i. 25. k
20. 3. St 48 5.
Si 49. 29.
i Cap. 15. 21.
j Cap. 8. 14. &
11. 20.
Pi. 112. 10.
Prov. 10. 28

k Cap. 29. 19. m lia. 14. 22.
Ijn. ă 24.
Ier. 22. .10.
n V*. »7. 13.
A mo» 2 U.
o Ier. 9. .1. *
Mal. 4. 1.
10. 25.
1 Pi. .14. 16. 4
1(19. 13.
l Thos. 4. 5.
2 The». 1. 8.
Prov. 2. 22. 4
Tit 1. Ifi.
10. 7.

Caiulu HI.
n Fac. SI. 7.
Lcv. 2«. 2fi.
b ra. 38. in.
c (ap. 3. 33.
Pi. 88. 8.

d Pa. 8i). 41.
c Cap. 13. 24.
Plan. 2. 5.
f Cap. 30. 12.
g P>. 31. n. 4

38. ii. & e».
8. * 88, 8, 18.
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16 De chîămu pre servulîi meu, elii nn-mî respunde:
De ţi 'Iu rogii cu chîaru gura mea.
17 Sudarea mea a ajuusu a fi, nesuferită femeeî mele,
Si chîaru fiiloru corpului meu trebue să mă
18 încă şi * copiii me despreţuescîi ;
[rogii.
Cându me scolii, eî me vorbescii de rău.
19 ''Toţi amicii mei me urăscu ;
Chîaru şi cei, pre cari i-amu iubitu, s'.'iu
întorşii asupră-raî.
20 •'De pele şi carne mi se ţinii osele,
Şi buzele mele abie acoperii dinţii ineî.
21 înduraţi-ve de mine, înduraţi-ve, amicii mei!
* Căci mâna lui Dumnedeu m'a loviţii.
22 Pentru ce me l urmăriţi, ca ţi Dumnedeu,
Şi nu vă săturaţi de carnea mea?
23
O, de arii fi scrise cuvintele mele ;
In carte de aru fi săpatei
24 Cu condeiu de ferii de aru fi tăiate,
In pluinbu, in stâncă, in eternii!
25 Dară sciu, că resbunătorulu meii trăesce,
Şi de va fi, celu de pe urmă, totu se va arăta
pe pământii;
26 Şi de ţi acesta pele este spârcuită,
Toţii ™ voiu privi in carne pre Dumnedeu,
27 Pre d'însulii 'Iu voiii privi, spre binele meu;
Ochii mei 'Iu vorii vede. şi nu ai altuia ;
De acestii dorii se consumă rărunchii mei in
sinulu meii.
28 Atunci veţi dice:
"Pentru ce l'amu urmăriţii,
Şi se va vădi rădăcina cuvinteloru mele.
29 Temeţi-ve de sabia;
Căci mânia lut Dumnedeă ve va pedepsi
prin sabia,
" Ca să sciţi că este o judecată.
Vorba a diioa a lui Zofaru.

20 Ol Zofaru, Naamateulu, respunse, şi dise :
2 »J Tocmai d'aceea gândurile mele mă silescu să respundu,
Şi de aceea mă grăbescii:
3 Amu audiţii îndreptdndu-mi-se mustrare ruşinosă,
Dară din adunculu consciinţeî mele spiritulu
'mi respunde.
4 Nu sciî acesta ?
Ceea ce a fostă din eternii,

De cândii om ulii este pe pământii :
5 °Că scurţii este triumfulu răului,
Şi că bucuria făc.arniciloru «M ţine decâtu
o clipelă?
6 * Dacă înălţarea sa s'aru redica până la ceriu,
h î Rog. a. 23. ir Cap. 1. 11.
j P». 41. B. &
ff. 38. 2.
55. 1.1,14, 80. ( P». 69. 28.
j Cap. 30. 30. m P». 17. 15.
P». 10S. 5.
1 Cor. 13. 12.
PISn. 4. 8.
1 loan 3. .:.

n Vers. 22.
o Ps. 58.10. 11.
Ofpulu iO.
a P». 37. 35, 36.

6 Isa. 14. 13, 14.
Obad. 3, 4.
c Fs. 83. 10.
d »•«. 73 20. &
90. 5.

Şi capulii şeii arii atinge nuoriî,
Elu totu va peri c ca lepădătura sa in eternii,
Xi cei, cari l'au vădutu, vorii dice : Unde
este el ii V
d Ca unii visu va peri, şi nu se va mal găsi;
Va fugi ca o arătare a nopţeî,
'• Ochîulu, care l'a vedutii, nu-fâ ca mai vede\
Pre d'însulu nu-lu va mai dîări loculu şeii;
Fiii şei voru impăca pre serrnanî,
Şi manele lorii •''voru înapoi eră-şî averea
răpită a lorii,
Osele sale, pline de g pecatele tenereţeî sale,
* Voru repausa cu d'însulu in pulbere.
De şi răutatea e dulce in gura sa,
O ascunde supţii limba sa,
Se desmerdâ cu d'însa, şi nu o lasă,
Ci o retine in gura sa:
Totuşi hrana sa se va preface in menuntăiele sale ;
Veninu de şerpe va jî in lă-întrulu şeii.
Tesaurele, pre cari le-a înghiţită, eră-şî le va
vărsa,
Din pântecele lui le va scote Dumnedeu.
Veninu de viperă va suge;
Şi-lu va ucide limba nopârceî,
Nici o dată nu va vede 'păreie, fluvii,
Rîurî de miere si lapte!
Cele câştigate le J va da înapoi,
Fără să fi gustaţii din ele ce-va ;
După averea «a va fi şi ceea ce elu va înapoi, şi de ea nu se va bucura.
Fiindu-că apăsa, ţi părăsi pre sermanî,
Preda case, pre cari nu le-a zidiţii ;
* Fiindu-că nici odată n'a credutu îndestulata
pântecele seu ;
Poftei lui nimicii nu scăpa;
Nimicii nu scăpa de lăcomia sa:
Pentru aceea fericirea sa nu va ţine,
Lipsiţii va fi in plină îndestulare,
Şi vorii cade preste elu tote lovirile nevoîeî.
Voindu să împle pântecele seu,
Dumnezeu va trămete asupră-î aprinderea
mâniei sale.
Şi o va ploua de-asupră-î * drepţii mâncare.
m Va fugi de d'inaiutea armei de ferii,
Şi-\u va străpunge arculu de aramă;
Săgeta abie va eşi din corpulu seu,
Şi "oţelulii scânteitoriu va străpunge ferea sa;
0 Cirozele mo-rţet vorii cade preste d'însulu.
îutunereculu se va ascunde in lă-întrulu şeii,
Alinii focii de sine aţiţatu 'Iii va mistui;
Nenorociţii va fi celii rămaşii in cortulu seu.
Cerîulu va descoperi fără-de-legea sa,
Şi păinântulu se va rădica asupră-î;
e Cap. 7. 8, 10.
& 8. 18.
V». 37. 3(i. &
103. IC.
/ Vers. 18.

g Cap. 13. 2(1.
Ps. 25. 7.
h Cap. 21. 26.
i Ps. 36. 9.
Ier. 17. 6.

; Vor». 10, 15.
k Eccl. 5. 13. 14.
1 Num. 11. 33. n
Ps 78. 30,31. o
m Isa. 24. 18.
p

7
8
?
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
%<i3

24
25
26
27

Ier. 48. 43.
Amos 5. 19.
Cap. 18. 13.
Cap. 18. 11.
Ps. n. 9.

CAP. 20, 21, 22.
28 Averea casei sale se va perde;
Tottilu va peri in diiia mâniei sale.
29 i Acesta eufe de la Dumnedeu sorta omului răii,
Şi uiosceuirea hotărîtă pentru elu de la Atotu-piiterniculu.
Kespunsulti lui Iovii.

21 OI Iovii respunse, şi dise :
2 ^3 Luaţi aminte la cuventulu meu !
Acesta să ţie mângâierea vostră !
3 îugăduiţi-me să vorbescu,
Şi după vorbirea mea veţî pute să mă "rîdeţî!
4 Este ore tânguirea mea usupra vre-unuî omu ?
Şi chiti ru dacă aşa ai-u fi, pentru ce să nu
nu nerăbdătorii!?
5 Căutaţi la mine, şi vă uimiţi,
* Şi puneţi mâna la gura l
6 Da, cându 'mi amintescu, me cutremura,
Şi carnea mea se cuprinde de groză l
7 c Pentru ce reiî trăescu,
îmbătrânescu, sporescu in putere ?
8 Seminţia loru cresce cu eî împreună,
Şi odresla loru înaintea ochilorii lorii;
9 Casele loru sunt in pace, fără temă,
Şi d verga lui Dumnedeu nu vine preste d'înşiî ;
10 Taurulu loru genereză, şi nu-şî perde sentinţa,
Vaca loru fetă, şi e nu lepedă;
1 1 Eî respândescu pruncii loru ca pre o turmă,
Şi copiii lorii saltă in juru-li,
IU Ei se desfetă cu timpane şi citare,
Şi se bucură la resunetulii bicîumuluî;
13 Eî 'şi 'petrecu dilele in fericire,
Şi intr'o clipelă se pogoru in mormeutu :
14 > De şi au disu lui Dumnedeu : „Depărteză-te
de la noi;
„Căci cunoscinţa căiloru tale nu o dorimu!
15 „* Ce este A- totu-puterniculu, ca să-î servimu ?
„' Ce ni folosesce, de ne vomu ruga lui ?"
1 6 Au nu stă in mâna loru fericirea loru ?
(J Sfatulu reiloru departe fie de mine !)
1 7 * Ore adesea se stinge candela reiloru,
Adesea vine asuprâ-li stricăciunea,
Şi şorţurile loru le ' imparte ore Dumnedeu
in mânia sa ?
18 Ore adesea sunt m ca paiele in faţa vântului,
Şi ca pleva spulberată de furtună?
19 ţHce-vefî: „Dumnedeu păstreză "pentru fiii
seî pedepsa sa."
Resplătescă-şi- o lui însu-şî, <;a elii să o simtă,
20 Cu chiarii ochii seî săvedă stricăciunea sa,
" Bee singurii din mânia A-totu-puterniculuî !
21 Căci ce -î pesă de casa sa in urma sa,
Cându uumerulu luneloru sale i s'a împlinita?
q Cap. 17. 13. &

31. 1, S.
CapttluM zi.
a Cap. 16. 10. &
17. 2.
b Judo. 18. 19.

Cap. i». 9 &

40. 4.
PB. 39. ».

/ Cap. 315. 11.
g Cap. 2i. 17.

c cap 12. G.

A Bsod. 5. t.
Cap. 31. 9.

P». 17. 10,11.
& 73. 3, 12.
I«r. 12. 1.
Hab. 1. 16.

d Vi. 73. 5.
f E«od. 23. 26

i Cap. 95. S.
Mal. 3. 14.
j Cap. 2*. 18.
Ps. 1. 1.
Prov 1. 10.

p Cine va învăţa minte pre Dumnedeu ?
Pre d'însulH, care judecă pre cei mari ?
Uuulu more in medîloculu prosperităţeî sale,
Cu totulii fericiţii şi liniscitii ;
Vinele sale sunt pline de sucii,
Şi adăpată este măduva oseloru sale;
Altuia more cu sufletulă întristata,
Fără să fi gust»tu din bine vre-o-dată.
D'impreuuă sunt « culcaţi in pulbere,
Şi vermiî acoperă pre amînduoî.
Eccă, eu cunoscii gândurile vostre,
Şi hotărîrile, cu cari mă nedreptăţiţi :
Căci diceţî : T Unde este casa apăsătorului ?
„Şi unde cortulu, in care locuescu cei reî ?"
De ce u'aţi întrebaţii de călători ?
Nu nesocotiţi mărturiele loru :
„• Cela rău, diceţî, este păstraţii pentru diiia
perdereî,
„Elu se va aduce in diua mâniei."
Dară cine va cuteza a-i spune ' in faţă urmările sale ?
Şi cine i va resplâti cele ce a făcuţii ?
'Lu ducă afară la mormiute,
Şi semenă, eă-şi priveghieză mausoleulu;
Linii jacu asupră-î brazdele văîeî,
Şi elu trage după sine o " lume întregă,
Aşa curau l'a precedată o mulţime nenumerată.
Deci, ww-mî daţi decâtu mângâieri deşerte,
Căci întimpinările vostre nu sunt decâtu o
minciună.

23
24
25
26
27
'28
29
30

31
32
33

34

SI Klifazu, Temaneulu, respunse, şi dise : 22
"Pote omulu să folosescă pre Dumnedeu ? %
Nu, ci pro sine folosesce înţeleptulu.
Este ore spre binele celui A-totu-puternicu, 3
de escî dreptu?
Seu spre ceştigulu seu, de urmezi fără vi
novăţia căile tale ?
De frică de tine certa-se-va cu tine V
4
Seu merge-va cu tine la judecată ?
Au doră răutatea ta nu este mare ?
5
Şi fără capătii fâră-de-legile tale ?
Căci ai * luată amanetă fără temeiu de la 6
fraţii tei,
Şi ai despoiată pre cei gol de vestmintele loru ;
N'aî dată apă de băută celui ostenită,
7
Şi ai ' oprită pânea ta celui flămândă.
Dară tu puternică Jiindu, ai stăpânită pa- 8
mentulă intreyu,
Şi însemuatu fiindu, ai locuită xingvru într'însulă.
laa. 5'. 17.

l Lnc. 12. 46

Ier. 2.1. 1.1.

Oaea 1.1. 3.
n Esod. 20. 5.
o PH. 75. 8.

22

Vorba a treia a lin Elifază.

k Cap. 18. 6.
• P». 1. 1 ,\ ....
S.
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Apoc. 14. 10
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» Prov. 16. 4.
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9 Pre văduve le-aî daţii afară cu manele deşerte,
Şi braţîulu d orfaniloru /'ai frânţii.
10 Pentru acesta escl 'încunjuratu de curse,
Şi spaîina te uîmesce de odată.
11 Au im vedî întunereculu,
Şi mulţimea •f apei, care te acopere ?
12
Au nu este Dumnedeu in înălţimea ce
riului ?
Privesce înălţimea steleloru, câtu sunt de
înalte !
13 Şi tu dicî: „"Ce pote să sciă Dumnedeu?
„Cumu pote să judece din dosulii întunereculuî de nuorî ?
14 „*Nuoriî deşi 'Iii ascundu, şi-Iu oprescu a
„Cutrieră cerculii ceriului."
[vede;
15 Ore voescî să urmezi calea cea vechia,
Pe care aii âmblatii otneniî stricăcîuneî,
16 Cari ' au fostu răpiţi înainte de timpii,
Şi preste a căroru temelia s'a vărsaţii po17 i Cari diseră cătră Dumnedeu :
[topulu;
„Depărteză-te de noi !
„Căci *ce ni pote face A-totu-puterniculu ?"
18 De şi împlusese casele lorii cu bunătăţi;
Dară departe fie de mine ' sfatulu celorii reî !
19 m Acesta o vădii drepţii, şi se bucură;
Şi celu nevinovata 'şi ride de d'înşiî :
20 „Ecce, va fiice acesta, neamiculu nostru este
sterpitu,
„Şi averea lui mistuită de focii" !
21
Fă-te cunoscută cu d'însulu, şi-fî "va fi bine,
Şi fericirea prin acesta eră-sî 'ţî va veni;
22 Primesce învăţătura din gura luî,
Şi °îe in animă cuvintele luî.
23 *De te vei întorce cătră A-totu-putermculu,
eră-şî te vei restatornici ;
Depărteză dea, nedreptatea din corturile tale ;
24 * Aruncă aurulu in pulbere,
In pruntulu perăieloru aruncă aurulu din Ofiru:
25 Atunci A-totu-puterniculu va fi aurulu teu,
Şi argintulii teu celu strălucitorii;
26 Atuncea cu adevăraţii te vei T bucura de Atotu-puterniculu,
Şi • veî rădica faţa ta cătră Dumnedeu ;
27 ' Te veî ruga cătră d'însulu, şi elu te va asŞi-ţî veî îndeplini votulu ;
[culta,
28 In toţii ce veî întreprinde, veî isbuti,
Şi pe căile tale va luci lumină.
29 Apesaţiloru veî spune: înălţaţi-»!;
Căci "pre celu cu ochii plecaţi Dumnedeu 'Iii
va scăpa.
30 Mentui-va chîaru pre celu vinovaţii ;
Da, ţi acesta se va mentui prin curăţenia
mâneloru tale.
ii Cap. 31 8t.
69. 7. & 73. 11. I Cap. 21. l(i.
îs». 10. 3.
m Ps. 58. 10. £
& 94. 7.
Ezec. as. 7.
k Ps.139.11, 1».
107. 42.
e Cap. 18. 8, 9, t Cap. ÎS. 38.
n Ha. 27. 5.
10. & 19. 6.
I>8. 55. *3. & o P». 119'. 11.
/ Ps. 69. 1, 2.
103. M.
p Cap. 8. 5, 6.
& IM. 4.
EccI. 7. 17.
& 11. 13, U.
Plan. 3. 54.
j Cap. 21. U.
., X Cron. 1. 15.
./ Pi. 10. 11. & k Pa. 4. «.
T Cap. 27. 10.

laa. 58. U.
v Cap. 11. 15.
t Ps. 50. 14. 15.
I»a. 58. 9.
« Prov. 2:). 83.
lac. 4. 6.
1 Pet. 5. 5.

Respunsulă lui Iovii.

ATUNCEA Iovii respunse, şi dise :
23
Astă-dî amară este plângerea mea ;
2
Şi totuşi suspinurile mele nu sunt de o potri
va cu suferinţele mele.
O, " de aşi sci, unde l'aşî pute găsi !
3
Şi să potu veni la tronulu şeii !
Aşi rondui judecata mea înaintea luî,
4
Şi gura mea aşi împle-o cu dovedi.
Atunci aşi sci cuvintele, ce mi-aru respunde, 5
Şi aşi audi ce arii vorbi cătră mine.
Ore *j'certa-se-aru cu a-totu-putinţa sa inpotri- 6
Nu, ci aru lua aminte la mine.
[va mea ?
Atuncea drepţii fanda, m'aşî judeca cu elu, 7
Şi aşi scăpa pentru totii-de-una de judecătorulii meu.
0 Ecce, 'Iu cautu înainte, dară elu nu este acolo, 8
Şi îndăretu nu-lu dîărescii;
'Lu cautu la stânga, unde lucreză,
9
Dară rm-lu vedii :
La drepta de asemenea se ascunde,
Şi nu-/w descoperă.
Dară elu d cunosce calea mea,
10
• Cerce-me elu, ca aurulu voiu eşi.
/De urina luî se ţinu picîorulu meu,
11
Pe calea luî amu urmaţii, şi de la ea nu
m'amu abătuţii.
Ordinele buzeloru luî nu le-amii călcaţii,
12
»Maî mulţii decâtii hotâririle mele amii păzitu cuvintele buzeloru sale.
Dară elu ţine de una, *cine-lu pote opri ? 13
Ce ' voesce, aceea face.
Deci va împlini cele J hotărîte cu mine,
14
Şi multe ca aceste are la în-de-mână.
De aceea tremuru înaintea luî,
15
Cându cugetu la acesta, me inspăimentu de elii.
Da, Dumnedeu a * muiaţii anima mea ;
16
Şi A-totu-puterniculu m'a înspăimentatu.
O, de ce n'amu fostu râpitu de d'inaintea 17
acestui întunerecu !
Şi nu mî-a fostu ascunsă acesta întunecime !
PENTRU °ce timpurile de judecată nu sunt 24
păzite de A-totu-puterniculii?
Pentru ce cei, ce-lu cunoscu, nu vedu dilele luî de pedepuăl
Unila strămută 'hotarele,
2
Răpescu turme, şi le pascu;
Asinulu orfaniloru 'Iii gonescu,
3
Şi r boulu văduvei Iu îeu amanetu ;
Pre cei sermanî 'î abatii din calea lorii,
4
Si d săracii din ţeră sunt siliţi a se ascunde.
Ecce, aceştia ca si asinii sălbatici esu in 5
Câutândii cu muncă hrana;
[pustiiu,
Capulă 23.
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16. 21.
» laa. 87. 4, 8.
& 57. 16.
c Cap. 9. 11.
d Pi. 139. 1, 2,
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/ Ps. 44. 18.
./ loan 4. 32, 34.
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c Dent. 24.6, 10,
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CAP. 24, 25, 26.
Deşertulu trebue să li dee mâiicare pentru
copiii lorii !
6 De pe câmpii 'şî adună nutreţîulu,
Şi pândescu bobiţeritulu viei celui răii.
7 'I cuprinde e noptea goî, fără vestminte,
Fără învălitore in contra frigului ;
8 Sunt muiaţi de ploîele munţiloru,
Şi ncavendu alţii adăpostii, •''îmbrăc.îăşeză
stânca.
O Aceia smulgu de la peptulu mumiei pre orfanii,
Şi îeu amanetu totu ce are saraculu asupră-şî.
10 Aceştia âmblă goî, fără vestminte,
Şi flămând! adună snopii,
11 Storcii oleîulu din îngrăditurele acelora,
Calcă tesculu, şi suferii de sete;
12 Din cetăţi se aude gemetulu murindiloru,
Şi strigătulu celoru râniţî de morte ;
Şi Dumnedeii nu ascultă rugăciunea loru.
13
Alţii sunt neamiciî lumineî,
Nu cunoscu căile sale,
Şi nu stau in căile eî:
1 4 » In dîorulu demâneţeî plecă ucigaşulu,
Omore pre celii săracii şi lipsiţii,
Şi rtoptea este ca şi hoţulu.
15 *0chîulu celui adulteriu pândesce amurgulu,
' Dicendu : „Nici unu ochiu nu mă va vede ;"
Şi-şî învelesce faţa.
16 Cându e întunerecu, spargu casele ;
piua se închidu in lâ-întru ;
' Lumina nu o cunoscu macara.
17 Căci lumina demâneţeî este umbra morţeî
pentru eî,
Şi cându o vădii, nimţescu. spaimele umbrei
morţeî.
18 Dacă moscenirea lorii e blăstemată pe pămentu,
Şi nu mai potu apuca calea vieloru,
Se are'tă iscusiţi pe faţa apeloru.
19 In secetă şi in căldură predă,
In apele omătului adunculuî pecătuescu.
20 Mitra mumei 'Iu va uîta ;
Va ti de ospăţu vermiloru ;
*Nu se va mai aminti,
Ci ca unii arbore se va smulge celu nedrepţii.
21
Elu apăsa prefemea sterpă care nu născu.
Şi veduveî nici o odată nu-î-a făcuţii bine ;
22 Ba chîaru pre cei puternici 'î trage cu pu
terea sa;
Cându se scolă, nimenea nu este sigurii de
vieţa sa ;
23 Şi unuia ca acestuia dă Dumnedeii siguranţă,
'Iu sprijinesce,
Şi ' ochii şei sunt aţintiţi asupra urmărilorii
sale.
c Ejod. 28. 26,
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Sunt mari ; o clipelă, şi nu mai sunt ;
Cădii, morii, ca toţi cel-l-alţl;
Ca spicele copte sunt seceraţi.
Au nu este aşa ?
Cine mă dă de minciună,
Şi va nimici cuventulu meii ?

24
25

Vorba a treia a lut Bildadti.

ATUNCEA Bildadu, Şuheulu , respunse, 25
şi dise:
La d'însulu sunt domnia şi temerea,
2
Elii păzesce pacea in înălţimile sale.
Ore se potii numera ostile lui ?
3
Şi preste cine nu resare ° lumina sa ?
* Cumu deci va pute omulu să se îndrepteze 4
înaintea lui Dumnedeu ?
Şi cumu va fi curaţii celu născuţii din femeă ?
Ecce, in ochii seî chîaru luna nu lumineză, 5
Şi nici stelele nu sunt curate ;
Cu câtii mai puţinii omulu, " molia,
6
Şi fiîulu omului, vermele !
BespunsulH lui Iovii.

SI Iovii respunse, şi dise :
Cumu ai ajutaţii pre celu neputernicu,
Si ai sprijinita braţîulu celui fără tăria ?
Cumu deci ai datu sfatu celui nesciutoru,
Şi ai obscitu înţelepciunea cu îmbelşugare ?
Cu a cuî ajutorii ai vorbiţii ?
Şi a cuî suflare eşi din tine ?
Titanii se cutremură suptu apa
Şi locuitorii eî ;
"Golii este infernulu înaintea lui,
Şi fără acoperişu adunculu.
*Elu a întinsu medă-noptea asupra chaosuluî,
Şi a spenduratu pămentulu de-asupra ni
micului ;
c Elu a legaţii apa in nuoriî seî,
Fără ca nuoriî să se spargă supţii greutatea eî;
Elu a acoperiţii faţa tronului seu,
Şi a întinsu preste d'însulu nuoriî seî cei deşi ;
•*Elu a descrişii boltă de de-supra apei,
Până la hotarele lumineî şi ale întunerecului;
Stâlpii ceriului se cutremură,
Si se spăîmentă la ameninţarea lui.
Prin tăria sa elu «turbură marea,
Şi prin înţelepciunea sa frânge furia el.
-'Prin adiarea sa însenineză cerîulu;
Mâna sa a creaţii » dragonulii sburătoriu.
Eccă acestea sunt începuturile căiloru sale,
abie de amu audiţii murmurulii linii alu lucrăr'doru sale,
Dară tunetulu tăriei sale, cine-lu pote cu
prinde ?
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Urmarea vorbei celei de pe urmă a Zu» lovit.
27 Cjl I°vu urma cuventulu şeii poeticii, şi dise:
2 ^ Juru pe Dumnedeulii celu viu, ° care în
lătura dreptulu meu,
Şi pe A-totu-puterniculu, care-mî amăresce
vieţa,
3 Că până va fi, sufletu in mine,
Şi sunarea luî Dumnezeii in nările mele:
4 Buzele mele nu voru vorbi nedreptăţi,
Nici limba mea nu va spune încelăcîune!
5 Să me păzescă Dumnedeu a vî da dreptate !
Până voiu muri, * nu mi se va lăsa nevino
văţia mea.
6 * Ţinu tare la dreptatea mea, şi nu o laşii ;
dConsciinţa mea nu condemnă nici una din
dilele mele.
7 întemple-se neamiculuî meii, cumii se înte'mplă celui răii,
Şi împotrivitoruluî meii, cumii se întâmplă
celui nelegiuiţii !
^
8 'Căci care va fi asceptarea făţarnicului,
( 'Amlu Dumnezeii va tăia, va trage la d'însulu firvlu vîeţeî sale ?
9 Ore /va asculta Dumnedeu rugăciunea luî,
Gândii strîmtorarea va veni preste elu ?
10 ' Va pute elu să se bucure de A-totu-puter
niculu ?
Să chiăme pre Dumnedeu in toţii timpulu ?
11
Vă voiu învăţa ce este in mâna luî Dum
nedeu ;
Cele ce sunt la A-totu puterniculii nu le voiii
ascunde.
12 Eccă, voi toţi Ze-aţi vădutu,
De ce decî adăugiţi deşertăciune preste de
şertăciune ?
13 Qiceţi. „A Acesta este sortea omului celui rău
de la Dumuedeu,
„Şi partea de moscenire a apesătorilorii,
„Pre care o primescu de la A-totu-puterniculu:
14 „'De se îmmulţescu fiii şei, pentru sabia se

15
16
17
18
19

„Cacî'şî va deschide ochii seî, şi nu va mai y?.
„m Ca valurile 'Iu voru ajunge spaimele,
20
„Fortuna 'Iii va răpi in timpulu nopţeî ;
„'Lii va rădica ventulii de resăritu, 'Iu va duce, 21
„Şi-lu va- spulbera din loculu seu;
„Dumnezeu va arunca fără cruţare săgeţi a- 22
supră-î.
„Şi urmăriţii de mâna luî, nu va înceta de
a fugi.
„ Toţi vorii bate in palme la elu,
23
„Şi din loculu seu 'Iu voru şuera."
i RGlNTULt are vena sa,
28
J\_ Aurulu unu locii, pe unde se strecoră ;
Ferulii din pămentu se scote,
'2
Şi topind u-se petra, ese ar^ma.
Omulu pune capătu îutunereculuî,
3
Şi cercetezâ până in adâncurile cele mai
de josii,
Până la petra întunereculuî şi a umbrei
morţeî.
Elu sepă , departe de dramurile bătute, 4
şanţuri,
Pre cari picîorulu nu le-a. cunoscuţii,
Se acăţă şi se clatină, departe de locuinţa
omeniloru.
Pămentalu, din care resare pânea,
5
Pe de desuptu se surpă ca de focii;
Petrişulii seu este loculu satirului,
6
Acolo se găsesce şi pulberea de aurii ;
Vulturulu nu cunosce calea acesta,
7
Şi ochîulu nu o diăresce.
Ferele sălbatice nu o calcă,
8
Şi leulîi nici o dată n'a trecuţii pe ea.
Omulu pune mâna sa pe stânca de cremine, 9
Şi restornă munţii din rădăcina loru.
Elu sepă canalurî in stânci,
10
Şi ochiulii seu vede tote tesaurele loru •
Elii ezesce rîurile, ca să nu curgă,
11
Şi scote la lumină cele ascunse.
"Dară îuţelepcîunea, unde se va afla? 12
îmmulţescu ;
Şi unde este loculu pricepereî ?
13
„Şi urmaşii luî nu voru ave pane cu îndes Omulu nu cundsce l preţulu eî ;
tulare ;
Ea nu se ?flă in pămeutulu celoru vii;
14
Rămăşiţa luî va afla prin ciumă mormen- " Adunculu dice : „Nu este in mine",
Şi marea dice : „Nu se află la mine".
tulu seu,
Ea dnu se dă pentru aurulu celii mai bunii, 15
„Şi •> văduvele sale nu vorii plânge;
„De va aduna argintii ca pulberea,
Şi uicî argintulu nu se cumpenesce drepţii
„Şi va pregăti vestminte calutulu:
preţiu pentru ea;
„Elii le va pregăti, dară * dreptulu le va îm Ea nu se schimbă nici cu aurulu din Ofiru, 16
brăca,
Nici cu onichîulu celu pretiosii, nici cu sa
„Şi celu nevinovaţii va împărţi argintulu seu; firui u ;
„Casa, ce-şî va zidi, va ji ca a moliei,
Nimicii n'o egaleză, nici aurulu, nici dia- 17
„'Ca coliba, ce şî-o face păzitorulu ţerâneî.
inautulu ;
„Se va culca bogaţii, dară pentru cea din Ea nu se schimbă pentru vase de aurii.
urmă dată;
Nu maî amintescu de mărgenu şi de cristalu; 18
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CAP. 28, 29, 30.
Preţulu înţelepciune! întrece cu mulţii pre
alu mărgărintaruluî ;
19 Ei nu se asemenă topasulu Etiopiei ;
Cu aurulu celu maî curaţii nu se schimbă.
20
«De unde vine decî înţelepciunea ?
Şi unde este loculii priceperel ?
21 De se ascunde de ochii tuturoru celoru vii,
Şi se tăinuesce de paserile ceriului.
22 •''Abisulu şi mortea dicu :
„Cu urechîele nostre audirămu faima ei".
23
Dumnedeu singură scie calea cătră d'însa,
Şi cunosce loculu ei.
24 Căci elu vede până la marginile pămentuluî,
Şi » pătrunde toţii ce este supţii ceriii.
25 * Cându dădu greutate vântului,
Şi cumpeni apele cu măsură;
26 Gândii ' dădu legi ploîeî,
Şi indrumâ fulgerulu tunetelorii:
27 Atunci o vădu, şi o descoperi,
O pregăti, şi o pătrunse ;
28 Şi dise cătră omu ; fiece,
J Temerea Domnului este înţelepciune,
Şi ferirea de rele este priceperea l
SfârşitulH vorbei celei de pe urmă a lui Iovii.

29 Ol I°v& urma cuventulii şeii poeticii, şi dise:
2 ^ O, de aşi fi °ca in lunele trecute,
Ca în dilele, cându mă păzia Dumnedeu :
3 * Pre -cându încă candela lui lucia asupra ca
pului meii,
Şi eu cu lumina lui âmblamii în întunerecii !
4 De aşi fi ca in dilele prosperităţeî mele,
Cându c amiciţia lui Dumnedeu era in cortulu meu;
5 Cându A-totii-puterniculu era încă cu mine,
Şi in jurulu meii copiii mei ;
6 Cându d paşii mei se scăldau in lapte,
Şi • stânca 'mi revărsa părâie de oleiii.
7
Atuncea de eşîamii la porta cea de d'
inainte a cetăţeî,
Şi de-mi aşedamu scaunulu meii in piaţă,
8 Teneriî vădându-mă, se trăgeau înapoi,
Şi bătrânii se sculau, ţi rămâneau in picîore ;
9 Cei maî mari 'şi oprîaii vorba,
Şi f puneau mâna pe gura loru ;
10 Vocea fruntaşilorii amuţîa,
Şi » limba lorii se lipîa de cerîulii gureî lorii;
1 1 Urechîa celui ce me audia, mă fericîa ;
Şi ochîulu acelui ce mă vedea, mărturisîa
pentru mine.
12 Căci * mentuîamu pre săracii, cari strigau,
Pre orfanii şi pre celu fără ajutoriu;
13 Bine-cuvântarea celui ce era să peră venîa
preste mine,
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Şi anima văduvei o înveselîamu;
' Cu dreptatea eramu îmbrăcata, şi ea 'mî 14
servia de vestrnentu ;
Mantia şi diademă 'mi era neprihânirea ;
•'Orbului eramii ochiu,
15
Si ologului picîorî;
Celoru săraci părinte,
16
*judecata celui necunoscuţii o aperamii ;
Sfâramamu ' dinţii celui nedrepţii,
17
Şi din gura lui scoteamu preda;
Şi-wî diceamu: mln cuîbulu meii voiu muri, 18
Şi ca nesipulu măreţ 'ml voiu îmmulţi dilele.
"Rădăcina mea se va întinde °in apă,
19
Şi rouă va sta totă noptea pe ramurele mele ;
Mărirea mea se va re'nnoi,
20
Şi ^arculu meu se va întări in mâna mea.
Ei mă ascultau şi asceptau,
21
Şi tăceau, ca să audă sfatulu meii;
Dupre cuvântarea mea nimenea nu maî vorbîa, 22
Şi asupra lorii ca rouă picau cuvintele mele;
Mă asceptau, ca pre ploîă,
23
Şi la vorbele mele căscaii gura lorii, ca la
« ploîâ tărdiă ;
De li surideamii, nu li venîa a o crede;
24
Cu lăcomia căutau lumina feţei mele.
De mergeamu cu ei, şedeamii in fruntea lorii., 25
Şi tronamii, ca unu rege in medîloculu
armatei,
Ca mângâîătorii alu celoru trişti.
Erii M cu mii rîdii de mine cei maî tenerî 30
decâtii mine,
Pre aî căroru părinţi nu-î socotîamii vred
nici a fi puşi alăturea cu cânii turmei mele.
Şi ce-inî Jolosîa puterea mâneloru lorii,
2
Din cari a peritu totă puterea V
Sfrigiţî de lipsă şi fome,
3
Rodeau in pământuri storse, de demultii
secătuite şi pustiite;
Tăiau loboda tufărişuluî,
~i rădăcina de jeniperu era pânea loru ;
>m medîloculu omeniloru erau alungaţi,
Şi se striga la ei, ca la unii furii;
Locuiau in văi spăimântătore,
In pescerile pământului şi ale stâncelorîi ;
Sbîeraii in tufărişuri,
7* se adâpostîau in spinişurî ;
'iii celoru fără minte şi aî celoru neo- 8
neşti,
Cu lovituri de bice au foştii alungaţi din ori
ce pământii locuita.
" Şi acumu amu ajunau a fi de cânteculu lorii,
Şi de vorba lorii ;
3u urîcîune se depărteză de mine,
10
Şi nu se sfiescii * a-mî scuipa in faţă ;
Deslegându-niî chinga, mă chinuescii,
U
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Şi freulu 'Iii lasă asupră-mî ;
12 O ploditură se rădică la drepta mea,
Şi cercă să depărteze picîorele mele,
Şi c deschidu asupră-mi căile stricăcîuneî
1 3 Cărarea mea o închidu,
[lorii ;
Peirea mea o gătescu,
Eî, cei fără nici o putere !
14 Ca printr'o spărtură mare străbătu,
Cu vuetu se rostogolescu aci;
15 Spaimele mă încunjură,
Ca de furtună s'a spulberaţii prosperitatea
mea,
Şi ca nuorulu a trecuţii fericirea mea.
16 d Şi acumii se topesce in mine sufletulu meu,
pile de intristare m'aii cuprinşii:
17 Noptea mi se străpungi! osele,
Şi relele ce me rodii n'au astemperu;
18 Ele, prin puterea lorii, s'au făcuţii vesmentulii meii,
19 Şi me strîngîi, ca gulerulu vestmântului meii.
Elu m'a aruncaţii in tină,
Şi amii ajunsii pulbere şi cenuşă.
20 Eu strigii cătră tine, şi tu nu mă audî ;
Staii înainte-ţî, şi nu mă vedî;
21 Crudu te-aî făcuţii pentru mine,
Cu tată tăria inâueî tale mă urmărescî ;
22 M'aî rădicaţii, m'aî datu vântului,
Ou suflarea furtuneî mă topescî:
23 O sciu, la morte mă duci,
Locuiţi, * unde se vorii intruni toţi cei vii.
24 Dară ore celii strîmtoratu nu va întinde
mâna sa?
Celii in peire nu va striga : Scăpare ?
25 Ore ^n'amii plânsu pre celii amărîtii?
Pentru săracii au nu mî-amii întristata su
fletulu?
26 Şi e'cce, t c/i mi ii asceptamu fericirea, 'mi ve
ni nefericirea ;
Asceptat'amii lumina, şi îutunereculii cadu
asupră-mî.
27
Menuutaîele mele ferbii in mine fără în
cetare ;
Dilele suferinţei m'aii cuprinsa;
28 * Amblu înegritii, dară nu de sore,
De mă scolii în adunare, strigii de dureri;
29 ' M'amii făcuţii frate şacalilorii,
Şi soţiii struţiloru ;
30 •» Pelea mi s'a înegritii,
Şi * osele mi s'au uscaţii de arsură;
31 De aceea in jale întorsw-s'a citară mea,
Şi harpa mea in cântare de plângere.
31 TjlĂCUT'AMtr legâmentii cu "ochii mei ;
l ' Deci cumii aşi fi cuteza/u să cautu la
vre-o fecîorâ?
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Dară ce * sorţiii de la Dumnedeii din susu !
Ce moscenire de la A-totii-puterniculu din
înălţime !
Au nu celui fără de Dumnedeii se cuvine
stricăciune,
Şi peire făcătoriloră de rele ?
Au c n'a vedutu elu căile mele,
Şi au n'a numeratii elu toţi paşii mei ?
De amu âmblatii cândii-va cu minciună,
Si a alergată piciorulă meii spre încelătură,
(Cumpenescă-mă cu cumpenă drepta,
Şi Dumnedeii va recunosce nevinovăţia mea !)
De a părăsiţii piciorulii meu calea,
Pre ochii mei d de î-a urmaţii anima mea,
Şi de s'a lipiţii vr'o pată de manele mele :
Atuncea " ceea ce amu semenată eii, mănânce
unu altulu ;
Ce amu sădită, desrădăcineze-se l
De s'a amăgită anima mea de vr'o femeă,
Seu de amu pânditu la uşa apropeluî meu,
Atuncea pentru unii ' altulu să macine femea mea,
Şi alţii să se plece preste ea !
Căci faptă de ruşine aru fi acesta,
O ' fără-de-lege, pedepsită de judecători;
Ea este focii ce aru mistui până la stricăciune,
Şi arii perde toţii venitulii meii.
De aşi fi nesocotiţi! dreptulii servului meii,
Şeii ala servei mele, cându se certau cu mine,
Ce aşi pute face, dacă * s'aru rădica Dumnedeu ?
Şi de wt-ară cere semă, ce î-aşî respunde ?
Au ' nu l'a făcuţii ţi pre d'însulii acela, care
m'a făcuţii pre mine, in mitra mumei f
Şi nu ne-a pregătiţii toţii uimlii iu mitră?
De amu respinsa dorinţa sermaniloru ;
Seu ochii văduveloru de amii lăsaţii să lâncedescă ;
De amii mâncaţii singurii bucata mea,
Şi din acesta n'a mâncaţii şi orfanulii ;
(Da din tenereţa mea a crescuţii elu cu mine,
ca la unii pări7ite ;
Şi din mitra mumei mele l'amu conduşii;)
De amu vedutu pre cine-va perindu din lipsă de vestminte,
Şi fără îuvelişii pre celii sermanu;
De nu m'aii i bine-cuventatii copsele lui,
Şi de nu s'a încălditu elu de lâna mueilorii mei;
De amu rădicată mâna mea * asupra orfanuSciindu-me sigurii la judecată:
[lui,
Atuncea să-mî pice umerii din spete,
SQi braţîulu să mi se rumpă din încheîătura sa.
ară l temuţii m'amu de pedepsa lui DumneŞi n'amu putut'o face de măreţia sa.
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"De amu pusu încrederea mea in aurii,
Seu de amu ^isu aurului celui mai curaţii:
Tu escl încrederea mea !
" De m'amu îngâmfaţii, pentru-că mare 'mî
era averea,
Pentru-că mulţii a ceştigatii mâna mea ;
°De m'amu uitaţii la sore, pentru-că lumine/ă,
Şi la lună, peutru-că măreţii trece ;
De s'a îucelatu iu ascunsu anima mea,
Şi, privindu-le, gura mea mâna mea a sărutatu;
(Şi acesta îucă este o f fără-de-lege, pedep
sită de judecători,
Căci m'aşî fi lepădaţii de Dumnedeulu din
înălţimi).
«De m'umii bucuratu de nenorocirea neamiculuî meu,
Şi de m'amu veselitu, cându relele l'au loviţii :
(Dară " u'amii daţii voia gureî mele să pecătuescă,
Cerendii cu blăstemu sufletulu şeii :)
De n'au întrebaţii omenii cortului meu :
„Mai este vre-unulu, care nu s'a săturaţii de
„pânea lui!"
(Nici odată * străinulii n'a înoptatu pe drumii,
Fără ca să deschidii călătorului uşele mele;)
De amu ascunsu ' dupre obiceîulii omeniloru
greşelele mele,
Şi de amîi îndositu in sinii vina mea;
Dacă neîudrăsnindu de a >ne areta înaintea
unei " mari mulţimi,
Şeii temendu-me de despreţulu neamicilorii,
M'amu ţinuţii închişii, fără sa cutezu a trece
pragulu portei mele: —
Dară " ciue-mî va fi auditoriu V
Ecce apărarea mea ! x A-totu-puterniculu respundă-mî,
Şi perîşulu meii sâ-mî scria acusarea ;
Aşi purta-o pe umerii mei,
Şi mî-aşi lega-o ca o diademă.
Semă î-aşî da de tote urmările mele,
Mândru ca unu domnii, m'aşî apropia de elu:—
De a strigaţii asupră-mî ogorulu meu,
Şi de s'au plânsu brazdele sale ;
De v amii mâncaţii fruptele sale fără plată,
Şi * de amii chinuiţii sufletulu stăpânului seu :
Atuncea să-mî resară a spini iu locu de grâii,
Şi neghină in locu de ordii !
Sfârşite sunt cuvintele lui Iovii.
cei trei bărbaţi încetară de a mal respunde lui Iovii, căci in ochii lui elu totă
a drepţii se socotla.

asupra luî Iovă se aprinse mânia luî, tiiuducă s'a judecaţii pre sine mai drepţii decâtu
pre Dumnedeii; Şi încă şi asupra celorii
treî amici ai şei se aprinse mânia luî, pen
tru-că nu găsiră ce să respundă, şi totuşi
condamnară pre Iovii. Şi Elihu încă nu
respunsese luî lovu; căci aceia erau mai
bătrâni de dile decâtu elu. Dară vedendu
Elihu, că respunsu nu era in gura celorii
treî bărbaţi, deci se aprinse mânia luî. Şi
Elihu, fiîulii luî Barachelu, Buzeulu, respunse şi dise :
Tânerii sunt de dile, c şi voi bătrâni,
De aceea m'amu temuţii,
Şi m'amii feriţii, a vî spune părerea mea.
ţ)isu-mt-amu : Dilele să vorbescă,
Şi mulţimea aniloru să facă cunoscută în
ţelepciunea.
Dară înţelepciunea este unii spiritu puau in
omeni,
Şi d suflarea A-totu-puterniculuî, care-l face
înţelegători.
e Cei neînaintaţî in dile potu ti înţelepţi ;
Şi coi, cari nu- sunt bătrâni, potu sci ce
este drepţii.
Drepţii aceea dicii: Ascultaţi-me,
Şi eu vî voiii spune părerea mea.
Ecce, asceptat'amii cuvintele vostre ;
Ascultat'amii dovedele vostre,
Până ce »'au lipsită cuvintele.
Luatu-v'amii semă ;
Dară eccă, nimenea din voi n'a fostă, care
să fi convinsii pre Iovii ;
Nici unvlu din voî, care să fi respunsu cuvintelorii luî.
•''Să nu diceţî: „Găsit'amii in elii înţelepcîunea însă-ţi,
„Dumnedeu numai 'Iu pote birui, e'ru omulu nu"!
Nu asupra mea şî-a îndreptaţii elii cuvântarea,
Şi nici eii nu-î voiii respunde cu cuvin
tele vostre.
Ei s'au uimiţii ; nu maî respundii;
Cuventulii depărtatu-s'a de ei.
Asceptat'amu, până ce nu maî vorbiră,
Pană ce încetară de a maî respunde.
Atuncea disu-mi-amu: Voiii respunde din
parte-mî,
Şi vî voiii spune părerea mea.
Căci sunt plinii de cuvinte,
Şi spiritulii in lâ-întrulii meu mă apesă.
Ecce, lă-întrulu meu este ca vinulii fără reVorba, 2uî Elihu.
suflare ;
Atuncea se aprinse mânia lui Elihu, fiîulii Gata a erumpe, ca unu fole noii.
luî Barachelu, 6Buzeulu, din neinulu luîRamu; Voiii vorbi deci, şi mă voiii uşura;
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Voiu deschide buzele mele, şi voiii respunde;
21 "Faţa nici unuia nu voiu căuta,
Şi pre nici unulu nu voiii linguşi;
22 Căci nu sciu linguşi ;
Altu-feiiu într'o clipelă m'aru răpi Făcătorulu meu!
33 T~\ECI Iovii, rogu-te, ascultă vorbele mele,
\j Ie in urechi tote cuvintele mele.
2 Ecce, deschis'amu gura mea;
Limba început'a a vorbi in gura mea;
3 Cuvintele mele coră areta dreptatea ânimeî mele;
Şi buzele mele voru mărturisi îuveţătură
adevărată.
4 "Spiiitulu lui Dumnedeu m'a făcuţii,
Şi suflarea A-totu-puterniculuî mî-a datu
5 De poţi, respunde-mî ;
[vieţă ;
R6nduesce-fe asupră-mî, fiî gata!
6 * Ecce, ca şi tine sunt eu înaintea lui DumneDin Iutii sunt făcuţii şi eu.
[$eui
7 "Eccă, frica de mine nu te va spăimeuta,
Nici mâua mea nu va apăsa preste tiue.
8
Da, dis'aî in audulu nieu,
Şi audit'amii vocea cuviuteloru tale :
9 „dSunt curatu, fără pecatu,
„Sunt fără prihană, şi nici o vină nu este iu
I O „Eccă, elu caută cuvinte asupră-mî,
[mine.
„Şi «me socote neamicu alu seu;
II ,/In butucii pus'a picîorele mele,
„Şi pândesce toţi paşii mei."
12 Ecce, 'ţi respundu; t/tfr'acesta u'aî dreptate;
Căci Dumnedeu mai mare este decâtu omulu.
13
De ce te f cerţi cu d'însulu ?
Căci elu nu dă semă, nimenuî de faptele sale.
14 * Dumnedt'ii vorbesce o-dată, şi de diioe ori,
De n'a luaţii semă omula la ântăia-oră;
15 'In visii, iu vedere do uopte,
Gândii somnulu aduncu vine preste omeni,
ţi sunt adormiţi in paturile lorii,
16 •>' Atuncea elu deschide urechia omeniloru,
Şi li întipăresce învăţătura;
17 Ca să întorcă pre omu de la făptuirea sa,
Ca să scape pre omu de trufia ;
18 Ca sa oprescă sufletulii seu de la perdere,
Şi ca urii lui să nu peră de sabia.
19
Elu se chinuesce cu durere pe patulu seu,
Şi tote osele lui cu suferinţî mari ,
20 * Sufletulii seu uresce pâuea,
Şi pofta lui mâncarea cea mai alesă ;
21 Carnea lui pere vădeudu cu ochii,
Si osele lui, cari oble se diărîau, se uretă ;
22 Sufletulii seu se apropia de mormentu,
Şi vîeţa lui de ângervlv perdetoriu.
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Dară de se nflă la d'însulu unii trămesu,
unu tălcuitoriu,
Unulu din miile ostel cereşti, care să spună
omului datoria sa,
Şi elu se îndură de d'însulu, şi dice :
„Aperă-lu, să nu se pogore iu mormentu,
„Amu găsiţii cu cale n-lă ertau:
Atuncea carnea lui re'nfloresce mai mulţii
decâtu in copilăria,
Şi elu se re'ntorce in dilele teiiereţei sale ;
Se rogă lui Dumnezeii, şi elii 'i este cu milă,
'I lasă să-i privăsca cu veselia faţa,
Şi re'utorce omului nevinovăţia sa.
Atuncea acestu. omu cântă între omeni, şi ' dice:
Păcătuit'amu, şi dreptulii strîmbătăţit'amu,
Dară nu mi s'am resplâtitii duprefăptuirea mea.
Elu " aperat'a sufletulu meu, să nu se pogore
în mormentu,
Şi vîeţa mea vede lumina.
Ecce tote acestea
Le face Dumnedeu de diioă, de trei ori o°Ca să-lu oprescă de la peire,
[mului,
Şi sa,-lu lumineze cu lumina vîeţeî.
îe aminte, Iovii, ascultă-me !
Taci ! şi voiii vorbi.
Dară de ai ceva de spusu, respunde-mî,
Vorbesce ! căci dorescu să te îndreptezu ;
Eru de nu, f ascultă-me;
Taci! şi înţelepciune te voiii învăţa.
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Urmarea vorbei lut Elihu.

SI Elihu urma, şi dise :
34
Ascultaţi, voi înţelepţilorii, cuvintele mele, 2
iji, voi sciitorilorii, audiţi-mă !
3
" Căci urechia cerceteză cuvintele,
Precumu gura gustă bucatele.
Să alegemu ce este drepţii,
Si să vedemii îutre noi ce este bunii !
Căcî Iovii a disu : b „Suutu nevinovaţii,
„Şi ^Dumnedeu 'mî îea dreptulu meu.
„d l'entru-că aperu dreptulu meu, să trecii ore
de minciuuosu !
„Rana 'mî este fără vindecare, de si sunt fără
Ce omu este acestu lovu,
[vină."
' Care bea blăstemulu cu apa;
Care se însoţesce cu făcători de rele,
8
Şi âmblă cu omenii cei reî !
Căci /a disu: „Nimicii nu folosesce omului 9
„De a place lui Dumnedeu."
Deci ascultaţi-me, voi bărbaţi aî price- 10
perei :
* Departe de Dumnedeu este răulu,
Şi de A-totu-puterniculu, nedreptatea.
15.
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1 1 * Căcî dupre fapta omului elii
Ore dis'a loou cătră Dumnedeu :
>" 'i dă,
Şi dupre purtarea fie-căruîa 'î resplătesce ; „ * Suferit'amu, dară nu voiu mal păcătui !
12 Nu, nu! Dumnedeu nu condemnă pre nime „ Ce nu înţelegii, înveţă-me ;

31

32
„De amu făcuţii nedreptate, nu voiu maî face."
Şi A-totu-puterniculu nu * strîmbătăţesce pre Bine ! Resplătescă-ţl elii dupre părerea ta ; 33
Dacă o vei respinge seu o vei primi, elu o va
celu drepţii.
1 3 Cine î-a datu stăpânirea asupra pământului ? Deci spune ce cugeti !
[resplăti, şi nu eii :
Şi cine î-a încredinţaţii universulu ?
Bărbaţii cu înţelegere 'mi voru dice,
34
Şi toţii omulu înţelepţii va conveni :
x
14 De aru lua semă numai la sine,
nea pentru nimicii,
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Şi aru i strînge la sine suflarea şi respirarea,
dată făptureloru,
Atuncea * toţii ce e carne arii peri,
Şi omulu iu pulbere s'aru re'ntorce.
De al pricepere, ascultă acesta,
Ie seină la vocea cuvinteloru mele !
'Pote să doinnescă celu ce urăsce dreptulu ?
Condemna-veî pre celu Pre-dreptu ?
Pre celu A-totu-puternicu ?
m Care dice cătră regi : Netrebniciloru !
Cătră domni : îureutăţiţilorii !
Care nu n caută la, faţa maî mariloru,
Şi nu preţuesce pre bogaţii maî mulţii de
câtu pre saraeu ;
Căcî ° făpturi ale mâneloru sale sunt ţi unulu
şi altulu.
Cel tari intr'o clipelă, f in medîloculii nopţeî,
Poporulu se scolâ şi trece;
[morii,
Fără silnicia despare celu tare.

2 1 * Căcî ochii luî Dumnedeu sunt îndreptaţi pe
căile omului,
Şi elu vede toţi paşii şei.
22 T Nu este nici întunerecu, nici umbră a morţeî,
In care să se ascundă făcetorulu de rele.
23 Elu tiare trebuinţă să privescă de diioe ori
pre omu,
Spre a.-la trage înaintea sa la judecată.
24 * Elu sdrobesce pre ceîputernicî fără cercetare,
Şi aşedă pre alţii in loculu lorii ;
25 Căcî elu cuuosce faptele lorii,
'/ restornă noptea, şi-î sdrobesce;
•26 'I lovesce, ca pre făcători de rele,
In faţa tuturora ;
27 Fiindu-că s'au ' abătuţii de la elii,
Şi u n'au băgittu in semă căile sale,
28 Aşa că au " lăsaţii să vină îuaiutea luî stri
garea saraciloru ;
Şi z aude strigarea celorii apăsaţi.
29 De dă elii liuisce, cine pote a o turbura ?
De-şî ascunde faţa sa, cine o pote vede ?
De o ascunde, tie de unii poporu, fie de unu sin30 Ca să împedece domnia celui rău, [gurii omu;
Şi » amăgirea poporului.
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" Iovii n'a vorbiţii cu înţelepciune,
35
Şi cuvintele sale sunt fără înţeleşii ;
Eî bine : Iovii fie încercaţii cu desevârşire, 36
Căcî a respunsu ca unu făcătorii de rele ;
Elu a adausu pecatu cătră păcatii;
37
'Şî rîde de noi in faţa nostră,
Şi îmmulţesce cuvintele sale asupra luî Dum
nedeu.
Urmarea vorbei lut Elihu.

SI Elihu urma, şi dise :
Socoti drepţii acesta, cdndu dicî :
„Sunt maî drepţii decâtu Dumnezeu?"
Gândii "dicî: „Ce-ţî folosesce dreptatea'?
„Ce ceştigii eu maî mulţii făcend'o, decâtu
cându aşi păcătui ? *
Voiu respunde ţi la acesta ţie
Şi * amiciloru tei cu tine.
" Caută spre ceriu şi vedî !
Uîtă-te la nuorî, si vedl, câtu maî înalţi
sunt ei, decâtu tine !
De păcătuescî, ce-î faci d luî ?
Şeii de voru fi fâră-de-legile tale încă pe atâtii
de multe, ce-î faci ?
• De escî drepţii, ce-î dai ?
Seu ce primesce elu din mâna ta?
Numai pre omu, asemeuulii teu, pote se strice răutatea ta,
Numai fiîului omului pote folosi dreptatea ta.
f Cel împilaţi strigu pentru mulţimea apăsăriloru,
Se tânguescu de asuprirea celorii puternici;
Dară nici unulu nu dice :
„s Unde este Dumnedeu, fâcătorulu meii ?
n*Care dăruescepre al şei cu cântece noptea;
„Care 'nî-a datu pricepere maî multă decâtu
viteloru pământului;
„Şi uî-a datu înţelepciune maî multă decâtu
păseriloru ceriului"
i Eî strigă pentru îngâmfarea celorii reî,
Dară nimenea nu li respuude.
*Da, Dumnedeu nu ascultă deşertăciunea,
Şi A-totu-puterniculu nu caută la ea.
Isa. 5. 12.
a Cap. .15. 9.
lac. o. 4.
x Esod. 22. .M.
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1 4 ' ( ' u at atu mai puţinii cândii <J ia . că nu-ţî
- pesă de elu;
Judecata ta este înaintea lui.
* Asceptâ-lu !
15 Dară, fiindu-ca mânia sa nu " pedepsesce pe
dată ;
Şi elu nu îea semă la fără-de-legea /w»,
16 °De aceea Iovii deschide gura cu deşer
tăciune ;
Şi vorbesce atâtea cuvinte fără înţeleşii.
Sfârşitultt vorbei lui Elihu.
36 Ol Elihu urma, şi diae :

2 ^ Asceptă puţinii, şi eu 'ţ( voiu areta;
Căci multe amu îucă de vorbiţii pentru Dumnedeu.
3 De departe 'mi voiu aduce dovedele mele,
Şi voiu îndreptăţi pre Fâcetorulu meu.
4 Şi Jii sigurii, fără încelăcîuue vo-ru fi cuvin
tele mele ;
Căci cu sciinţă deplină este celu ce-ţî vor
besce.
5
Ecce, Dumnedeu este mare, şi nu despreţuesce pre nimenea,
a Este mare prin tăria înţelepcîunei sale.
6 Elu pre celu rău nu -Iu lasă să trăescă,
Şi celoru apăsaţi li face dreptate ;
7 * Elu nu-şî trage ochii şei de la celu drepţii,
Ci-î pune pe tronu ° cu regii ;
Da, elu 'î pune pentru totu-de-una, şi-î
înalţă;
8 Şi d cândii sunt ferecaţi cu lanţuri,
Prinşi in funiele mişelieî,
9 Li pune înainte faptele lorii,
Şi fâră-de-legile lorii, cu cari s'au sumeţitu ;
10 'Li deschide urechîa spre îndreptare;
Şi li dice, să se îutorcâ de la rele.
11 De ascultă şi se supunii,
'Şi -^sfârşescu dilele lorii cu fericire,
Şi anii lorii cu bucuria;
12 Erii de nu ascultă, cadu de sabia,
Şi moru prin nepricepere ;
13 Da, cei nelegiuiţi » îngrămădescu asupra -li
mânia sa,
Nu se rogă, cândii elii 'i ferecă ;
14 h Morii de tânerî,
Şi petrecu vieţa intre cei desfrenaţî.
15
Pre celu suferiudii 'Iu scapă prin sufe
rinţa sa ;
Prin apăsare deschide urechîa sa.
16 Pre tine ehiarii te-aru fi scoşii din gura apesărer
'La locu largii, unde nu este nevoia,
Şi i mesa ta aru fi, încărcată cu * grăsime.
J
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Dară tu ai făcuţii pe deplină lucrulu răului;
Decî judecata şi dreptatea te-au apucaţii.
Si nu te măguli, că vei n magi mânia sa,
Şi speranţa ' unei mari rescumperări să nu te
rătăcescă !
Căci m lua-va ore elu in seină avuţia ta !
Nu / nicî aurulu, nici tote tesaurele avuţiei !
Nu-ţî dori noptea,
Ndptea poporeloru din inferau!
Păzesce-te de a te maî * îutorce la aceste
cugete pecătose,
Cari te-au făcuţii să ° alegi maî bine mdrtea
decâtu suferinţa.
Ecce, Dumnedeu este măreţii in puterea sa ;
f Cine dă învăţătură ca elu ?
* Cine-î prescrie calea sa ?
Şi T cine-î pote dice :
„Tu faci nedreptate ?"
Maî bine gândesce-te a. 'înălţa faptele lui,
Pre cari omenii le dîărescii,
Toţî omenii le vedu,
Fie-care le privesce de departe.
Ecce, Dumnedeu este mare, şi nu-lu putemii
' pricepe,
" Numerulii aniloru şei este preste iotă pă
trunderea.
Elu " trage în susii picăturele apeloru,
Cari respândescu ploîa aboruluî seu ;
xNuorii o strecoru,
Şi o picură asupra omeniloru cu îmbelşugare.
Cine pote pricepe rumperea niioriloru,
Şi bubuitulu cortului seu ?
Eccă, acumu » respândesce in juru-î lumina sa,
Acumu ascunde fundulu măriloru.
Da, "printr'înşiî judecă pre popore ;
Şi printr'înşiî ° dă de mâncare cu îmbelşugu.
Elu ascunde in manele sale fulgerulu,
Şi-lu aruncă asupra celui, ce-i stă împotrivă.
b Tunetulu seu 'Iu dă de scire,
Până ţi turmele presimţi) apropierea fortunei.
DA, la aurirea acesteia se cutremură animă mea,
Şi sare din loculu ei.
Ascultaţi trăsnetulu tunetului seu,
Şi resunetulu, ce ese din gura lui !
Prin tote cerîurile duce fulgerulu seu,
Şi-lu duce până la marginile pământului.
In urmă-î se aude ° unu bubuiţii ;
Elu tună din măreţa sa voce ;
Şi fulgerele nu le opresce, îndată ce resună
vocea sa.
Dumnedeu tună din minunata sa voce,
n Ps. Oii. 18.
o Veţi! Bbr. 11
85.
p laa. 40. 13, 14.
Rom. 11. 34.
1 Cor. 2. 16.
q Cap. 34. 13.

r Cap. 34. 10.
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l 1 Cor. 13. 18.
u Ps. 90. 8 &
102. 84, 27
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CAP. 37, 38.
Elu face * lucruri mari, nepătrunse de noî :
6 e Elu dice omătului : ;,Fiî pe pămentu !"
Aşa şi burei şi ploîeloru mari ale putereî sale;
7 Legându a»tu-feliu mâna omului,
•* Ca toţi să recunoscă lucrulu seu.
8 Chîaru ferele ' se tragu in pescerea lorii.
Şi se ascundu in culcuşulu lorii.
9 Dintr'o cămară vine furtuna,
Şi de la uiedă-nopte frigulu.
10 /Prin suflarea lui Dumnedeii se face ghiaţa,
Şi upele cele mai late se strîngu.
11 Elu storce nuoriî prin scurgerea lorii;
Şi înipresciă negura prin, lumina sa.
12 Ei se ducii dintr'o parte in alta, supţii con. ducerea sa,
Ca să «implinescă tote, câte li-a ordiuatu,
Preste totâ facă pămentuluî :
13 * Cându spre biciii asupra ' făptureloru sale,
Cându J spre îndurare le întrebuinţeză.
14
Iovii, ascultă acesta!
Stă, şi Mea umilite la minunile lui Dumnedeii!
1 5 Ore sciî, cumii Dumnedeii ronduesce nuoriî,
Şi face să strâlucescă din eî fulgerulii şeii ?
16 'Ore cunoscî cumpănirea niioriloru,
Minunile m celui Desevârşitu in înţelepciune ?
17 Seu cumii se înferbintă vestmintele tale,
Gândii se înăduşă pămentulu de ventulu de
medă-di ?
18 Poţi tu "întinde ca d'însulu cerîulii,
Celu tare ca o oglind-i turnată ?
1 9 înveţă-ne ce î-amu pute spune ?
Căci nu putemu rosti nimicii din nesciinţa
•nostră.
20 Cinf-\ va spune cele ce vorbescu ?
Care e omulu, ce doresce perderea sa?
21 Şi acumii omenii nu vădii lumina cea cu
rată, cea ascunsă in ceriu,
Dară e'cce, unii ventil trece, şi-lu curate.
22 De la medă-nopte ni vine aurora;
O măreţia înspăimentătore a lui Dumnedeii !
23
Pre A-totu-puterniculu "iioî nu-lu cuprin* Măreţii in putere şi judecată,
[demii,
Şi plinii de dreptate, elu nu respunde nimenuî.
24 De aceea, omenilorii, * teineţi-vă de d'însulu,
""înţelepţii, toţi împreună, nu-te potii vede.
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' Unde erai, cându amu întemeiaţii paSpune, de ai pricepere !
[mentulfl ?
Cine a hotărîtu mesurele lui, de şeii ?
Seu cine a traşii măsura lui ?
Pe ce sunt aşedate temeliele sale ?
Seu cine a pusu petra lui ânghîulară,
Atuncea cândii stelele demâneţeî cântau in
choru,
Şi toţi ^ fiii lui Dumuedeu aruncau strigăte
de bucuria ?
• Cine a închisă marea cu porţi,
Atuncea cându, spărgendu mitra mumei se
arăta ?
Gândii 'î dăduiii nuoriî de vestmentu,
Şi întunereculu drepţii faşă ;
Gândii 'î Ahotărîiu hotarele,
Şi î-amu pusu porţi şi zăvore,
Şi amu disu : Până aicea să vii, şi maî departe nu,
Şi aicea * frângă-se sumeţirea valurilorii tale.
i Ordinat'aî tu câudu-va demâneţeî ?
Seu însemnat'aî tu aurorei loculu eî ?
Ca să apuce de aripele pământului,
Şi să scuture * reiî de pe elu ;
l'refăceiidu pămentulu, ca sigilulu pe Iutii,
Şi cele de pe elu fâcendu-i-se vestmentu ;
Ca să oprescă celoru reî l lumina lorii,
Şi să se frângă toţii mbrac.îulu rădicaţii spre
* Ajuns'aîpânălaisvorele măreî,
[reu.
Şeii âmblat'aî pe fundulu adunculul?
Deschisu-ţi-s'au ° portele morţeî ?
Si vedut'aî portele umbrei morţeî ?
Cuprins'ai întinsulu pămentuluî?
Spune-mî, căci tote le şeii !
Unde este calea cătră locaşulu lumineî?
Şi unde-sî are loculu întunereculu V
Ca să le măi la hotarele lorii ;
De sigurii, cărările cătră casa lorii le cuuoscî :
Tu le cunoscî, căci atunci erai deja născuţii,
Şi mare este nuinerulii dileloru tale ?
Venit'aî până la p cărnărele omătului V
Si vedut'aî cămărele grândinei V
*Pre cari le amu păstrată pentru timpulu strîmtorăreî,
Pentru ţliua, de luptă şi de resbelii.
Pe care cale se împarte lumina ? .
Cuventarea lui lehova cătră lovu.
Se împrăsciă ventulu de resăritu preste pă
38 A TUNCEA lehova respunse lui lovu • din mentu V
Cine '" deschide scurgerile torentului de ploiă,
J\_ fortuna, şi dise :
2
* Cine este celu ce întunecă sfatulu
Şi calea fulgerului ?
"Prin cuvinte fără sciinţă?
Ca să ploue preste pămentulu nelocuitu,
3 Scdlă-te, d încinge copsele tale ca unu bărbaţii ; Preste deşertulii, lipsiţii de omeni ;
'Ca să sature selbătăciunea cea uscată,
Eii să te întrebu, şi tu să mă înveţi !
« Cap. 5. 9. &

y. io. &36. „•«

c
d
c
/

Apoc 15. 3.
P». U7.16, 17.
Pa. 109. 27.
P». 104. 22
Cap. 38. a),
30.
Pa. 141.17, 18.

l Rog. 18. 45. r M.it. U. 25.
g l's. 148. 8.
|
h KtoA y 18.23. k Ps. 111. 2.
l Cor. 1. Se.
l Şam. 12. 18, ( <;ap. 36. 29.
»i Cap. 36. 4.
19.
Capidii 38.
n Fac. 1. 6.
Er.ra 10. 9.
a Aţa Esori. 19.
Oap. 36. 31.
Isa. 44. 24.
i Cap. 38. 2F, n l Tim. 8. 16.
16, 18
p Oap. 36. 5.
l Reg. 19 II.
27.
| j 2 Şam. 21. 10. q Mat. 10. 28. j Ezec. 1. 4.
|

Nah. 1. S.
b Cap. 34.35. &
42. 3.
c l Tim. 1. 7.
i' Cap. 40. 7.
« Pa. 104. 5.
l'rov. 8. 29 &
30. 4
/ Oap 1. 6.

4
5
6
7

8
9
10
11
l2
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
2!)
26
27

g Fac. I. 9.
| j Ps. 74. 16. fc ./ Eaud. 9. 18.
Ps. 33. 7. &
148. 5.
|
Io». 10. 11.
104. 9.
k Ps. 164. 35.
laa. 30. 30.
Prov. 8. 29.
I Cap. 18. 5.
Ezec. 13. 11,
m Pa. 10. 15.
Ier. 5. »}.
13.
h Cap. 26. 10.
n l>». 77. 19.
Apoc. 16. 21.
r Cap. 28. 26.
i P». 89. SI. & o P*, 9. 13.
93. 4.
p P». 136. 7.
« P». 107. 35.

442

IOVU.

Şi să facă să resară colţulu erbei.
28 'Cine este părintele ploîeî?
Seu cine a născută picăturele roiieî ?
29 Din alu cuî sinii a eşitu ghiaga ?
Seu "bruma ceriului cine a născut'o ?
30 Ifupă care se ascunde apa, prefăcendu-se
in petra,
Şi faţa aduncului se "legă.
31
Prins'aî tu legatarele * Pleîadeloru ?
Seu desprins'aî tu lanţurile Orionuluî ?
32 Aii tu faci să esă zodiaculu la timpulu seu,
Şi Ursa Mica cu fiii şei tu o conduci ?
33 Cunoscî tu » aşedămintele ceriului?
Hotărît'aî tu domnia sa preste pământii ?
34 Rădica-veî tu vocea ta cătră nuorii,
Ca să te acopere mulţimea apei ?
35 Au tu trămeţî fulgeriî, ca ei plecându,
Să-ţî dică : Ecce-ne !
36 * Cine pune înţelepciune in rărunchi ?
Seu cine dă pricepere ânimeî ?
37 Cine numeră nuorii prin înţelepciunea sa ?
Şi foii ceriului, cine-î reversă ?
38 De se adună pulbere şi se înhleîă,
Şi brazdele se prindu.
39
"Tu ore vânezi leoîeî preda sa?
Şeii au doră tu alini fomea leilorii tânerî ?
40 Gândii staii culcaţi in vizuinile lorii,
Şi o asceptă, pândindu in tufarî.
41 *Cine dă corbului hrana sa,
Cându puii şei strigă cătră Dumnedeu,
Rătăciudu fără mâncare ?
39 O Cil tu timpulu nascereî capreloru sel[^ batice ?
Păzit'ai tu "fetatulii cerboîcelorii;
2 Numerat'aî tu Junele îngrecăreî lorii,
Seu sciî tu timpulu fătatului lorii?
3 Ele îugenuiichîexă. fetă puii lorii,
Şi se uşureză de durerile lorii.
4 Puii lorii se îngraşă, crescu supţii ceriii,
Se ducii, şi nu se mai întorcu la d'însele.
5
Cine a lăsaţii liberii onagrulu ?
Şi cine a deslegatu frânele asinului săl
baticii?
6 4 Căruia î-amu datu deşertulu drepţii casă,
Şi sărâtura drepţii locuinţă ?
7 Elii 'şi ride de vuetulii cetăţiloru,
Şi nu aude strigarea mănătorului ;
8 Ce-şî gftsesce în munţi este hrana sa,
Şi-şî caută păşunea, orî-unde.
9
Ore 'ţi va lucra c riuocerulu de bună-voia ?
Puue-se-va elu la eslele tale ?
10 Pute-veî lega la brazdă rinocerulu cu funia ?
Grapa-va elii văile in urma ta ?
11 încrede-te-veî lui, fiindu-că mare este pu
terea lui ?
t Ps. 147. 8.
Ier. II. M.
u PB. 147. 16.
o Cap. .'>7. 10.
a Cap. 9. 9t

|
Âmoa 5. 8.
i y Ier. 31. 35.
z Cap. 32. 8.
V». 81. 6.
Eccl. 1. 26.

t a P» 104. 21. &
145. 15.
6 Pi. 147. 9.
Mat. 6. 26.

CapidH 3S.
a Pi. 29. 9.
b Cap. 24. 5.
Ier. 2. 14.

Şi lăsa-veî lui lucrulu câmpului teii ?
Lăsa-te-veî pe elu pentru căratulu seme- 12
nătureî tale.
Şi o va aduce elii in aria ta ?
Aripa struţîuluî bate fără încetare,
13
Dară totuşi are ea ore aripa seu pana cocos
târcului ?
Elu incredinţeză pământului oiiele sale,
14
Si lasă să se încăldescă in nesipu ;
Şi uită, că picîorulii le pote strivi,
15
Şi că ferele câmpului le potu călca.
Este d crudii cu puii şei, ca ţi cumu nici n'aru 16
fi ai şei ;
Deşertă-î este ostenela, nu portă nici o grijă
de ei;
Căci Dumnedeu l'a lipsiţii de înţelepciune, 17
Şi nu-i-a "daţii pricepere.
Ecce-lu\ cumu se rădică;
18
Rîde de călii şi de călereţulu şeii.
Tu dat'aî putere calului,
19
Tu îmbrăcat'aî gutulu şeii cu comă mândră?
Tu-lii faci să sară ca locusta?
20
Câtii de măreţii şi înspăimântătorii e nechezatulu şeii l
Bătândii pământulu, şi veselii de puterea sa, 2 1
•^Se răpede asupra celoru înarmaţi;
'Şi rîde de temere, şi nu tremură,
22
Nu dă îndăreptu înaintea săbiei ;
Cându săgeţele şueră deasupra lui,
23
fi suliţa şi lancea lucescii,
echeză puternicii, sepă pământulu. cu furia, 24
Şi nu are astemperii, de îndată ce resună
trîmbiţa ;
La sunetulii trîinbiţeî pare a dice: Haide l 25
Din depărtare mirosă lupta,
Fremetulu căpitenieloru şi strigătulii armatei.
Au prin înţelepciunea ta sborâ ulîulii, 26
<£u-şî întinde aripa sa cătră medă-di ?
Ore din ordinulu teii se rădică vulturulii, 27
Şi-şî "face cuîbulu seu pe înălţimi?
Elu locuesce şi mâne pe stânci,
28
In dinţătura stâncelorii şi pe locuri târî ;
D'aci descopere elii preda ;
29
Pre care ochii şei o vădii de departe ;
Puii şei 'î sorbii sângele,
30
Şi * unde sunt ucişi, acolo este şi elu.
Supunerea, Ivii Iovii la mustrarea lui Dumnezeii.

SI urma lehova, şi dise lui Iovii:
40
Mai voescî să te "judeci cu A-totu-pu- 2
terniculu, tu perîtorulu seu ?
Mustrătorule de Dumnedeu, mal al ce respunde ?
Atuncea respunse Iovii lui lehova, şi dise : 3
6 Eccă, sunt pre micii ; ce să-ţî respundii ? 4
/ Ier. 8. 6.
Oaea 8. 9.
c Num. 23. 21 o lor. 49. 16.
Dont. 33. 11
Obad. 4.
h Hat. 24. 28.
d Plan. 1. 3.
c Cap. 35. 11. i

Lac. 17. 37.
Capulii 40.
a Cap. 33. 13.

b Ezra 9. 6.
Cap. 42. 6.
Pi. 81. 4.

CAP. 40, 41.
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Mal bine e voiu pune mâna mea la gura mea ! Seu lega-veî pre elu cu unu firu, spre pe
5 Vorbit'amu odată, dară nu voiu mal răs
trecerea copilelorii tale ?
punde,
Soţii face-vorii din elu prândurile lorii '?
Ba de duoe orî, dară nu voiii maî adăugi. Neguţiătoriî potu ore a-lii împărţi intre d'înşiî?
împle-veî pelea luî cu ţepuşe,
Cuvântarea a ditoa a luî lehova.
Seu capulu seu cu ostia pescariloru?
6
d Şi lehova respunse luî lovu din fortuna, Pune mâna ta pe d'însulii :
şi dise :
Vei ţine o minte, şi nu te vel mal încerca
7 Scolă-te, «încinge copsele tale ca unu bărbaţii, să înnoiesc! lupta/
1 Eu să te întrebii, şi tu să ine înveţi !
£cce, asceptarea (fa-lu prinde este amăgită !
8 »Au dorâ voescî să frângî dreptatea mea; Cădi numai la privirea luî !
Condemua-me-vei, spre a te îndrepta ?
Cine este atâtu de sumeţu, ca să-lii întărite,
9 Ai tu brac.iu ca alu lui Dumnedeu ;
Deci cine va pute sta înaintea mea?
Seu detuni tu cu * vocea ca d'însulu?
6 Cine m'a îndetoritu, ca să-î resplătescii?
10 De este astu-feliu, 'îinpodobesce-te cu mărire " Toţii ce este suptu întregulu ceriu este alu meu !
şi măreţia,
Nu voiu tace de membrele sale, nici de puŞi îmbracă-te cu strălucire şi pompă !
terea sa,
11 Reversă valurile mâniei tale;
Şi nici de frumeseţa armătureî sale.
Privesce pre toţi mândrii, şi-î doborâ;
Cine pote desveli pola vestmentuluî seu,
1 2 Privesce pre toţi •>' mândrii, şi-î umilesce,
Cine se pote apropia de îuduoita sa dinŞi sfărâmă pe locu pre cei reî l
ţătură?
13 Ascunde-î pre toţi in pulbere ;
Cine pote descleşta canaturile gureî sale?
Faţa lorii învelesce-o cu întunereculu !
Şirurile dinţiloru şei,
14 Atuncea voiu mărturisi şi eii in lauda ta,
Câtu sunt de înspăimentătore !
Ca drepta ta pote să te mentuescă.
Minunatele părţi ale zalelorii sale,
15
fiece Behemotulii, pre care ca şi pre tine Strînsu legate, ca suptu sigilii,
eu l'amu făcuţii,'
Se ţinii una da alta,
Ce mănâncă erbă ca şi boulu.
Aşa că aerulu nu le străbate ;
16 Enu vedî, ce putere in copsele sale,
Una de alta lipite,
ti ce tăria e in muşchii vintreluî seu!
Sunt prinse intre d'însele, şi nu se desprindu.
17 Iii mişcă coda sa ca unii cedru,
Strănutatulu luî face să lucescă fulgerulii,
Şi nervii copseloru sale sunt întreţesuţi ;
Şi ochii luî sunt ca gena dioriloru;
18 Osele sale sunt ţevi de aramă,
Din gura luî isbucnescu flăcări,
f. osişorele sale drugi de ferii;
Şi esu scântei de focii.
19 Elii
luî Dumnedeu;
Iii este capo-d'opera
..-..l>in nările lui ese fumu,
Făcetorulu seu i-a dâruitu sabia sa;
Ca dintr 'unii vasu, ca dintr'o căldare ferbinte.
20 Munţii 'î * aducii hrana «a,
Suflarea luî aprinde cărbunii,
Şi tote ferele câmpului jocă in juru-î;
Si flăcări esu din gura luî;
21 Supţii desişulu lotului se repauseză,
In cerbicea luî locuesce tăria,
Ascunşii in trestia şi mocirlă.
Şi fiorulu păşesce înaintea sa.
22 Desişulu lotului 'Iii acopere cu umbra sa,
Muşchii şei câruoşî, bine încordaţi,
Salciele pereuluî 'Iu ascundă.
Stau ca turnaţi pe d'îusulii, neclâutiţî.
23 Ecce, de se ample rîulu, elu nu se spăimentă, Anima luî este tare ca petra,
Arii sta limscitu, chiaru dacă lordanulii până Iţa, tare ca petra stâtătore de moră.
la gura sa s'arii redica.
Câudu elu se redică, viteşii tremură,
24 Cine se va încumăta sâ-lu atace in faţă ! De spaimă esu din simţiri.
Cu laţulii să-î străpungă nasulii l
Cată cine-va a-lu lovi cu sabia?
Ea nu-W prinde, nici lancea, nicî săgeta,
41 THllAGE-veî "Leviatauulu cu undiţă?
|, Seu prinde-veî limba luî cu funia ?
nici paveza.
2 Petrece-veî papura prin nările luî,
Pentru d'însulu ferulu paiu este,
Seu străpunge-veî cu cârligulu fălcile sale ? Şi arama, lemnu putredă.
3 Tî va face ore multe rugăminţi?
Săgeta nu-lu face să fugă ;
'Ţî va vorbi ore cu blândeţă?
In plevă se prefăcu înainte-î petrele pră4 încheîa-va legămentu cu tine,
scieloru.
Ca să-lu iei servii pentru totu-de-una ?
Plevă pentru d'însulii este ghîoga;
.
5 Juca-te-veî cu elu ca CM o pasere ?
Şi de sgomotulu lânciloru 'şi rîde.
c Cap. 29. 9.
t s. 39. 9.
d Cap. 38. l.

l r. Cap. 38. 3.
l / Cap. 42. 4.
| j Pi. 51. 4.

Rom. S. 4.
| A Cap. 37. 4.
| P». 29. 3, 4.

i Ps. 93. 1. & l
Dan 4. 37.
104. 1.
k Pa. 104. 11.
; Isa. 2. 12.
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Pârtă ţesturî ascuţite supţii d'însulu,
Ce laşii urme ca grapa in glodu.
Ca o olă face sa se clocotescă adunculu,
Şi preface marea intr'unu amestecu de mirii.
Elâ face să strălucescă urma Iul după d'însulu,
Si adunculu să pară cărunţii de bătrâneţe.
Nimicii nu i se asemenă pe pămentu ;
Este făcuţii, să nu cunoscă frica;
Privesce cu despreţii pre tote ferele cele
puternice,
Este regele tuturoru răpitorilorii.
Iovă se mărturisesce de pecătosu.

42 4 TUNCEA Iovii respunae lui lehova, şi
2 A. Sciu, că "tote le poţi,
[dise:
Şi că hotărîreî tale nimenea nu se pote îm
potrivi.
3 „* Cine este celu ce întunecă sfatulii cu ne
pricepere ?"
Da, vorbîamu de cele ce nu înţelegeamu,
"Lucruri mai înalte decâtii mine, pre cari
nu le puteamii pătrunde.
4 Ascultă, rogu-te, şi să vorbescu;
„dTe voiii întreba, şi tu înveţă-me !
5 Cu audulu urechîeloru mele auţlisemu de tine,
Dară acumii ţi ochîulu meii te vede ;
6 De aceea 'mî * întorcu cuventulu,
Şi me căescii in pulbere şi cenuşă.
Sfârşitul», istoriei lui lovit.

l

Şi după ce vorbi lehova aceste cuvinte
cătrâ Iovii, dise lehova cătră Elifazu, Temaneulii : Aprinsu-s'a mânia mea asupra ta
şi asupra celoru diioî amicî aî tei; căci voi
n'aţi vorbiţii aşa de drepţii de mine, ca ser8 vulu meii Iovii. Şi acumii luaţi-vî •'şepte

tauri şi şepte berbeci, şi * mergeţi la servulu
meii lovii, şi aduceţi-» olocauste pentru voi ;
şi servulu meii, Iovii, se va * ruga pentru voi,
căci eu 'Iu voiii primi, ca să nu vî făcu dvpre neînţelepcîunea rosti-ă ; căci voi n'aţî
vorbiţii drepţii de mine, ca servulu meii Iovii.
Deci se duseră Elifazu, Temaueulii, şi
Bildadii, Şuheulu, #i Zofarii, Naamateulii, şi
făcură precumu li disese lehova ; şi lehova
bine-primi pre Iovii.
' Şi lehova scose pre Iovii din mişelia sa,
după ce se ruga pentru amicii şei ; şi le
hova redădu J'îndiioitu lui Iovii tote câte avu
sese. Atuncea veuiră la d'însulu * toţi fraţii şei, tote surorile lui şi toţi cunoscuţii
şei de mai 'nainte, şi mâncară cu d'iusulu
pânea in casa lui, şi compătimiră pentru
d'însulu, şi-lu mângăiară de tote relele, pre
cari lehova le adusese preste elu ; şi-î dădu
ră fie-care câte o kesită (o 'monedă de argintă),
şi fie-care câte unu ânelu de aurii.
Aşa lehova bine- cuvânta mai mulţii l starea
de pe urmă a lui Iovii, decâtii cea d'ânteiii,
şi elu avu m patru-spre-dece mii de oi, şese
mii de cămile, şi o mie de părechî de boi,
şi o mie de asine. "Şi avu şepte fii şi trei
fete ;
Şi chîăinâ numele uneia, lemima ;
şi numele celei a duoa, Kezia; şi numele
celei a treia, Kerenu-Happucu. Şi nu se
afla in toţii pămentulu acela nici o ferneă
aţa de frumosă ca fetele lui Iovii ; şi părin
tele lorii li dădu mosceiiirî intre fraţii lorii.
Şi lovu ." trăi după acesta o sută patrudeci de apî, şi vedu pre fiii şei şi pre fiii
fiilorii şei, patru generaţiunî. Şi muri Iovii
bătrânii şi * sătulii de dile.
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PSALMULtf L '
l TTlEKICITC ° bărbatulu, care nu âmblă in
_T sfatulii nelegîuiţiloru,
jji iu calea pecâtoşiloru nu stă,
Şi * in scauuulu deridetorilorii nu şede :
•2 Ci in legea lui lehova este c plăcerea lui,
d Şi in legea lui cugetă diua şi noptea.
3 Acela este ca pomulii * săditu lungă curge
rile apeloru,
Care fruptulu şeii 'Iii dă la tiinpulu şeii,
d E«od. 19. 6.
Dout. 10. 14.
1'3. 24. 1. &
50. 11,
1 Uor. 10 26,
28.
—
Oapulu 4X.

0 Fac. 18. }4-

Mat. 111. Sfi.
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b Cap. 38. 2.
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131. 1. & 139.
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40. 7.
t Ezra 9. 6.
Cap. 40. 4.
/ Num. 23. 1.
g Mat. 5. 24.
h Fac. 20. 17.
Iac. 5. 15, 16.
1 lean. 5. 1G.
i Pi. U. 7. &

126. 1.
j lua. 40. 2.
k Vedi Cap. 19.
13.
( Cap. 8 7.
Iac. s. 11.
•ii VeţliCap 1.3.
n Cap. 1. 2.
a Cap. 5. 26.

Şi a căruia frundă uu veştejesce,
Şi toţii ce elii face •''prospereză.
Nu aşa sunt nelegiuiţii,
Ci ° ca pleva, pre care o spulberă ventulii.
De aceea nelegiuiţii uu se voru pute ţine
la judecată.
Nici păcătoşii in adunarea drepţilorii ;
Căci h lehova cunosce calea drepţilorii,
Dară calea nelegîuiţiloru va peri.
Prov. 3. 16.
p Fac. 25. 8.
PSALMII.
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14,

15.
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Oaea 13. 3.
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/ Fac. 39. 3, 2S.
A Ps. 37. 18.
Ier. 15. 17.
P». 128. 2.
lua. 8. 10.
Nah. 1. 7.
c Fs.119.35,47,
loan 10. 14.
g Iov 21. 18.
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2 Tim 2. 19.
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Iia. 17. 13. &
• Ier. 17. 8.
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PSALMI 2—-5.
PSALMULU II.
1 T\E ce " s'au înfuriaţii poporele,
\J Şi naţiunile cugetă deşerte?
2 Regii pământului s'au resculatu,
Şi mai marii împreună se sfâtuescu,
Asupra lui lehova şi asupra * Unsului seu,
dicendu :
3 "-Să rumpemu legăturele lorii,
Şi să lepădămu de la noî funiele lorii !
4
d Celu ce locuesce in ceriu e ride,
Domnulu 'şi bate jocu de d'înşiî ;
5 Atuncea va vorbi câtră d'înşiî in mânia sa,
Şi in aprinderea sa 'î va spăimenta :
6
„Uns 'amu, dice-va-etâ, pre regele meii
„In Sionu, •'muutele meu celu sânţii. "
7
Voiu prochiăina aşedămeutulii seu\
lehova a disii cătră mine :
„*Tu escî fiîulu meii,
„Astă-dî te-amii născuţii.
8 „* Cere de la mine ;
„Şi-fî voiii da poporele drepţii moscenire,
„ţ>i marginile pământului dreptu stăpânire :
9 „' Tu cu sceptru de ferii 'î vei sdrobi,
„Ca vasele olarului 'î vei sfărâma."
10
Şi acumu, regiloru, înţelepţiţi-ve,
învăţaţi-ve, judecători ai pământului !
1 1 > Serviţi lui lehova cu frică,
Şi bucuraţi-ve * cu cutremuru !
12 'Sărutaţi pre fiiii, ca să nu se mânie,
Şi să nu periţi in cale ;
Căci * mânia lui curendu se aprinde ;
"Ferice de toţi, cari se încredu intr'însulu!
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Cari , «'aii rânduiţii asupră-mî de jurii împrejuru.
Scolă-te, lehova, ajută-mă, Dumnedeulu
meii,
' Căci tu ai bătuţii preste fălci pre toţi neamiciî
Dinţii nelegîuiţiloru î-aî sdrobitu.
[mei ;
J La lehoya este mântuire,
Preste poporulii teu este bine-cuventarea ta.
Sela.
PSALMULU IV.
Maistrului de cântare pe corde.
lui Davidu.

Unii psalmii ala

RESPUNDE-mî, cându strigu, Dumnedeulu
dreptăţei mele !
Din strîmtorare la locii largii m'aî scosu ;
îndură-te de mine, şi ascultă ruga mea l
O voî, fiii omeniloru ! până cându mă
rirea mea vaji spre batjocură?
Până cându veţi iubi deşertăciunea, fi veţi
căuta minciuna ? Sela.
Aflaţi deci, că ° lehova şî-a aleşii pre cehi
cuviosu ;
lehova aude, cându strigu cătră d'însulu.
6 Cutremuraţi-ve, şi nu păcătuiţi,
c Cugetaţi in ânimele vostre
Pe patuiii vostru, şi tăceţi. Sela.
Sacrificaţi d sacrificii de dreptate,
Şi * încredeţi-ve in lehova.
Mulţi dicii : „Cine ni va arăta fericirea?
* înalţă preste noî lumina feţei tale, iehova l
Tu aî daţii «veselia in anima mea,
Mai mare decâtii in tiinpulu, cându grâulii
şi mustulu lorii erau cu îmbelşugare.
PSALMULU III.
h In pace me voiii culca, şi voiii dormi ;
Unu psalmii ala lui Davidu, compuşii căndii fugi 'Căci numai tu, lehova, mă iaci să locuescu
de d'inaintea lui Absalomu, fiiulit seu.
in siguranţă.
FEHOVA, ° câtii de mulţi sunt neamiciî mei l
PSALMULU V.
J_ Mulţi se rescolă asupră-mî.
Maistrului de cântare in flaute. Unu psalmii alii
iMulţi dicii de sufletulii meu :
lui Davidu.
„* Pentru d'însulu nu e nici unu ajutorii la
ASCULTĂ, lehova, cuvintele mele, fi ie aDumnedeu. Sela."
Dară tu, lehova, escî c scutii in jurulu meii,
minte la gândirea mea.
Mărirea mea, şi d înălţătorulu capului meu. Ascultă ° vocea strigăreî mele, regele meii şi
[Dumnedeulu meii !
Cu vocea mea amu strigaţii cătră lehova, Căci * rogu-mă ţie ;
Si « elii mî-a respunsu din f muntele şeii celu lehova, de demâueţă vei au di ' vocea mea ;
sânţii. Sela.
De deinâneţă me voiii îndrepta câtră tine, şi
» Eu m'amii culcatu, şi amu adormiţii ;
te voiu pândi.
Desceptatu-m'amu, căci lehova mă spriji- Căci tu nu escî unii Dumnedeu, căruia să-î
nesce.
placă nedreptatea,
*Nu me temu de miriadele poporului,
Celu răii cu tine nu va locui ;
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5 ^Smintiţii nu voru pute sta înaintea ochiloru tei;
Tu pre toţî făcătorii de rele 'î urăscî ;
6 ' Tu pre ceî ce vorbescii minciuni 'î perdî,
•'Bărbatulu sângîuriloru şi celu încelătoriu uricîosu este lui lehova.
7 Erii eu întru mulţimea îndurăreî tale voiu
intra in casa ta,
.
Şi mă voiu închina ' in sântulu teii templu
întru frica ta.
8
lehova, h condu-me prin dreptatea ta; pen
tru ceî ce mă pândescu,
'îndreptă îunintea mea calea ta;
9 Căci m gura loru nu este adeverii,
Lă-întrulii lorii este însăşi răutatea,
•>' Gutlejulii lorii unii mormentii deschişii,
* Limbele lorii linguşescu.
10 O Durnnedeule, judecă-î,
Ca l să cadă prin plânuirile lorii ;
Pentru mulţimea fără-de-legilorii lorii alunCăcî s'aii resculatii asupră-ţî.
[g^-î,
1 1 Dară să se m bucure toţî ceî, ce se încredii
in tine,
In eternii să se veselescâ, şi tu să-î aperi,
Şi să se laude întru tine ceî ce îubescu nu
mele teu.
1 2 Căci tu, lehova, " bine-cuventezî pre celii
drepţii,
Ca cu unii scutii 'Iii acoperi cu hună-voinţa ta.
PSALMULt VI.
Maistrului de cântare pe cârde, pe unii înstrumentii cu optu corde. Unii psalmii alii luî Davidil.

1 "TEHOVA, nu mă mustra in mânia ta,
_£ Şi nici nu mă pedepsi in urgia ta.
2 b Indură-te de mine, lehova, căci slabii sunt ;
" Vindecă-mă, lehova, căci cutremuratu-s'au
osele mele.
3 Chîaru şi sufletulii meii s'a cutremuraţii forte ;
Şi tu lehova, dpână cându?
4 Ke'ntorce-te, lehova, mentue sufletulu meii;
Ajută-mă pentru îndurarea ta.
5 e Căci in morte nueste aducere -aminte de tine,
In inferau cine te va lăuda?
6 Obosit'amu de suspinare,
In totă noptea scaldti patulii meii,
In lacrimele mele moiu aşternutulu meii;
7 f Ochii mei se topescu de mâhnire,
îmbătrânescii din causa tuturoru neamiciloru meî.
8
g Depărtaţi-ve de la mine, toţî făcătorii
de rele l
Căci lehova a * audiţii vocea plângereî mele.
d
e
f
g

Hab. t. 13.
j Luc. 11. 44.
Ier. 10. 24. *
Rom. 3. 13.
46. ?8.
Apoc. 21. 8.
k Pa. fii. 4.
j b IV 41. 4.
f s. f>5. 83.
1 Keg. 8. 29, l 2 Şam. 15. 31. c Osea 6. 1.
& 17. 14, 23. d Pi. 80. 13.
30, 35,._38.
e l's. 30. 9. &
Ps. 28. «. & m Isa. 65. 13.
88. 11. & li:>.
182. 7. & 138. n Ps. 115. 13.
—
17. & 118. 17.
2.
Isa. 38. 18.
h Pa. 85. 5.
P». 6.
t Iov 17. 7.
i Ps. K. 4. 8c
Ps. 31. 9. ft
27. 11.
a Fi. 38. 1.

lehova a audiţii cererea mea,
9
lehova piimesce ruga mea.
Să se ruşineze şi să se spăimente forte toţî 10
neamicii meî,
Intr'o clipa să se întorcă ruşinaţi.
PSALMULtT VII.
Şiggaionu alu luî Davidit, pre care-lă cânta luî
lehova pentru cuvintele lui Cutii, Beniaminitulu.

IEHOVA, Dumnedeulii meu, încredu-me ţie,
"Mentui-mă de toţî ceî ce mă urmărescu, şi
scapă-me;
* Ca să nu răpescă ca unii leu sufletulu meii,
" Sfăşciându-^w, fără să fie cine să mă scape,
lehova, Dumnedeulii meu, d de amu făcuţii
acesta,
De este ' nedreptate in manele mele,
De amu resplătitu cu rău celui ce trăia in
pace cu mine,
De 'amu prădaţii pre neamiculu meii fără
cuveutu :
Neamiculu meu să urmărescă sufletulu meii,
şi să-/w ajungă,
Sa calce la pâmentii vîeţa mea,
Şi sufletulu meu in pulbere să-lu tragă. Sela.
Rădică-te, lehova, in mânia ta,
»înalţă-te împotriva furiei neamiciloru meî,
Şi *scolă-te pentru mine, ordineză judecată.
Şi adunarea poporeloru să te încunjure,
Şi pune-te desupră-î in înălţime,
lehova, judecă poporele:
Judecă-me, lehova, ' dupre dreptatea mea,
Şi dupre neprihânirea mea.
Pună-se capătii releloru celorii nelegiuiţi,
Şi întăresce pre celu drepţii :
J Căci cercătoru alu anim ciorii şi alii rerunchiloru este Dumnedeulii celii drepţii.
Scutulu meu este la Dumnedeii,
Ajutătorulii celoru * drepţi la animă.
Dumnedeu este judecătoru drepţii,
Şi Dumnedeu, ce- se mânia pe totă diiia asu
pra celoru nelegiuiţi.
De nu se căesce, elii 'ascute sabia sa,
Arculu seu Iii întinde, şi-lu îndreptă ;
Şi asupra luî îndreptă armele morţeî,
m Săgeţele sale, pre cari le-a, făcuţii ardetore.
"Eccă, neleyîuitulu concepe nedreptate,
Âmblă îngrecatii cu răutate,
Şi nasce deşertăciunea;
A săpaţii gropă, şi a aduncit'o :
° Dară va cade in gropa ce a făcuţii.
pîntorce-se-va răutatea lui pe capulii seu însuşi,
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PSALMÎ 7—10.
Şi pe ' chîaru crescetulu luî pogorî-se-voru
silniciele sale.
17
Lăuda-voiu pre lehova dupre drepta
tea luî,
Şi voiii cânta numelui lui lehova, celui Preînaltu.
PSALMULtf VIII.
Maistrului de cântare pe Ghittită.
alft Iul Davidu.

Unii psalmii

1 ŢEHOVA, Domnulu nostru !
£ Câtu de a măreţii este numele tett in totu
păm<"'ntulu ;
Tu celu ce * aî puşti măreţia ta preste ceriu !
2 c Din gura pruucilorii şi a suge toriloru
Tt-aî întemeiaţii puterea,
Pentru neamiciî tei,
Ca să amuţesc! pre d neamicu şi resbunătoru.
3
Cându cpnvescu cerîurile tale, lucrulu degetelorii tale,
Luna şi stelele, pre cari tu le-aî sşedatu :
4 •''Ce este omulu., de-ţî amintesc! de d'însulii,
Şi tilulu omului, de îeî semă la elu ?
5 Cu puţinii m; î micu decâtîi âugerii l'aî făcuţii,
Cu onore şi cu mărire l'aî încoronata ;
6 s L'aî făcuţii domnii preste lucrurile mâneloru tale,
*T6te le-aî pusu supţii picîorele luî:
7 Tote oile şi toţi boii,
Ba şi ferele câmpuluî ;
8 Paserile ceriului şi pesciî măreî,
Totu ce străbate cărările măreî.
9
'lehova, Domnulu nostru!
Câtu de măreţii este numele teu in toţii pămentulu ?
PSALMUL0 IX.
Maistrului de cântare dupre Muţit- Labenu. Unii
psalmii ala luî Davidu.

1 T ĂUDA-VOlC pre lehova din totă anima
l i mea,
Spune-voiu tote minunile tale ;
2 Me voiu bucura şi me voiu "lăuda intru tine,
Voiu cânta numelui teu, * Pre-înalte !
3
Peutru-că neamiciî mei se întorseră îndereptu,
Cădură şi periră înaintea feţei tale.
4 Căci tu aî apăraţii dreptulu meu şi jude
cata mea,
Şedendu pre scaunu, ca unii judecătorii alu
dreptăţei.
5 Mustrat'aî poporele,
Perdut'aî pre cei nelegiuiţi,
Numele lorii e l'aî stînsu in eternii şi perpetuu.
Pi. S.
a P«. 148. 13.
b Pi. 113. 4.
c Ve^i M»t. 11.
25. & 21. IC.
1 Cor 1. 27.
d l't. 41. IR.

« P>. 111. î.
/ Iov 7. 17.
Vi. 144. 3.
Ebr. D. 6.
g Fac. 1.26,28.
h 1 Cor. 15. 27.
Ebr. S. g.

i Vers. 1.
Pt. 9.

a Fu. 5. 11.

ProT. 10. 7.
d Ps. 10J. 12,
26.
Ebr. 1. 11.
t Ps. 96. 13. &

b Ps. 56. 2. &
S3. 18.
93. a.
c Deut. 9. U. | / Pi. 32. 7. fc

447

In ruină eternă sfârşitu-s'a neamiculu,
6
Şi cetăţile sale le-aî derîmatu ;
Perit'a amintirea lorii.
d Dară lehova va trona in eternii,
7
Pus'a scaunulu şeii spre judecată ;
Şi eelu lumea cu dreptate va judeca,
8
Cu ecitate va judeca poporele.
Da, •''lehova este scăpare celui apesatu,
9
Scăpare in timpii de strîmtorare:
In tine se încredu ceîce > cunoscu numele teii; 10
Căci tu nu părăsescî pre cei ce te caută,
O lehova.
Cântaţi luî lehova, ce locuesce in Sionu,
11
* Daţi in scire intre popore de faptele sale !
1 Cacî elu, resbunâtorulii sângelui, 'şî aduce 12
simiute de ei,
Nu uită strigarea sermanilorii.
îudură-te de mine, lehova l
13
Privesce mişelia mea din partea celoru ce
me urescu,
Tu, care me rădici din portele morţeî ;
Pentru-ca să spunu tote laudele tale iu por- 1 4
ţele fiicei Sionuluî,
Ca să mă •''bucurii de ajutorulu teii.
* Popore s'au cufundaţii in gropa, ce ele 15
aii făcut'o ;
In cursa, pre care aii ascuns'o, s'a prinşii
picîorulu lorii.
Făcutu-s'a ' cunoscuţii lehova, făcendii ju- 16
decată ;
împletindii pre celu reii in chîaru lucrulii
mâueloru sale. mHiggaîonu, Sela.
Iu mormentu se voru re'ntorce nelegiuiţii, 1 7
Tote poporele "ce uită pre Dumnedeu.
"Căci nu pentru totu-de-una va fi uitaţii sa- 18
raculu,
Nici in eternii se va perde p speranţa ser
manilorii.
Scolă-te, lehova, ca să nu se îndărept- 19
nicescă muritorulu ;
Ca poporele să fie judecate înaintea feţei
Insufla, lehova, in eî temerea :
[tale. 20
Ca să cunoscă poporele, că nu sunt ffecdfu
omeni ! Sela.
PSALMULtl X.
DE ce, lehova, stai' departe,
l
Te ascundî in timpurile de strîmtorare ?
Nelegîuitulu in mândria sa urmâresce pre •2
celii sermanii;
O! "de s'aru prinde eî înşişi in planurile,
pre cari le-au născocită !
Căcî nelegîuitulu se 'fălesce in dorinţele su- 3
fletuluî seu,
g
A
i
j
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PSALMI 10—12.

Şi " sgărcitulii blastemă şi defăima pre lehova.
4 Nelegîuitulu in mândria sa face:
„''Elu nu pedepsesce ;"
„Nu este Dumnedeu," aceste sunt tote 'cuge
tările luî.
5 Căile sale prospereză in totu timpulu,
Departe sunt fjudecatele tale de d'însulu;
Pre toţî neamiciî seî J'î suflă.
6 '•]•'.! ii dice in anima sa:
„Nu mă voiu clăti,
„' Voiii remâne din generaţiune in generaţiune,
„Şi nici o dată nu voiu fi in nevoia."
7 i Gura sa este plină de blăstemu, de vicleşugu
şi de amăricîune,
* Supţii limba sa este răutate * şi nedreptate.
8 Elu şede la pândă prin curţi,
m In locuri ascunse ucide pre celii nevinovaţii,
" Ochii seî pândescu pre celu nefericita.
9 "Elu pândesce in locu ascunşii, ca unu leu
in tufariu ;
Pândesce, ca să prindă pre celu sermanii ;
Elu prinde pre celu sermanu, trăgendu-lii
in cursa sa.
10 Elii se tupileză, se plecă,
Şi nefericiţii cădii supţii laba luî.
11 Elu dice in anima sa: „Dumnedeu uită;
n* Elu ascunde faţa sa, nu vede nici o dată."
12
Scolă-te, lebova! Dumuedeule, 'rădică
mâna ta !
Nu uita pre cei sermanî !
13 Pentru ce defăima nelegîuitulii pre DumŞi dice in anima sa :
[nedeu,
„Tu nu pedepsesc!?"
1 4 Tu vedî ace'xta :
Căci tu privescî amărîcîunea şi întristarea,
spre a le păstra in manele tale :
Ţie ţi se T încredinţeză nefericitulu ;
•Orfanului tu 'î escî ajutorii.
15 'Sfărâmă braţîulu nelegiuitului şi alu răului,
Pedepsesce răutatea sa, ca să peră de d'inaintea ta.
16
"lehova este rege din eternii şi in eternii,
Peri-voru poporele din pămentulu seîi.
1 7 Dorinţa celorii sermanî ai ascultat'o lehova !
Tu l' întărescî anima loru, ţi faci să asculte
urechia ta,
1 8 Ca să x faci dreptate ' celui orfanii şi celui
apăsaţii,
Ca omulii de pe pămentu să nu mai adaugă
a apăsa.
k Iov 20. 12.
c Prov. «8. 4.
r 2 Tira. 1. 1*.
Rom. 1. 32.
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1 ret. 4. 19
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PSALMULtf XI.
Maistrului de cântare. Unii psalmii ala Zuî Davidă.

TN lehova mă încredii ;
6 Cu mu de diceţî sufletului meu:
„Sboră in munţii voştri, ca paserea?"
Căci eccă, c nelegiuiţii întindii arculii,
dAşeda săgeţele lorii pe cordă,
Ca să săgeteze in întunerecu pre cel drepţi
cu animă.
Căci ' temeliele de se surpă,
Dreptulu ce pote să facă?
•''lehova in sântulu seu templu,
lehova, alu căruia "tronu este in ceriu,
* Ochii seî privescu, pleopele sale cercă pre
fiii omeniloru.
lehova 'cercă pre celii drepţii,
Eru pre celii nelegiuiţii şi pre celii ce îubesce silnicia, urăsce sufletulu seu :
•'Elii va face să plouă preste cei nelegiuiţi
Fulgere, focii şi pucîosă;
Ventu ardătoru *va fi partea paharului lorii.
Căci drepţii este lehova, ' dreptate îubesce elu,
Drepţii vădii "faţa luî.
PSALMULtT XII.
Maistrului de cântare pe unii instrumentă cu opta
corde. Unii psalmii alu lui Davidă.

AJUTĂ, lehova, căci "cuvioşii se împuţineză,
Cei credincioşi se sfârşescii d'intre fiii
omeniloru.
6 Deşerte vorbescu unulu altuia,
2
"Cit buze linguşitore, cu animă făţarnică
vorbescu.
Sterpesce, lehova, tote buzele linguşitore,
Limba celorii ce vorbescu d cu sumeţiă ;
Cari dicii: „Prin limbele nostre suntemu
puternici,
Buzele nostre svnt cu noi : cine ui este domnii ?
Pentru apăsarea saraciloru, pentru suspinulu lipsiţiloru,
' Mă voiii scula acumu, dice lehova,
'/ voiu mentui de vel ce-l 'suflă.
Cuvintele luî lehova svnt » cuvinte curate,
Argintu curăţiţii in cuptoriu de pămentu,
curăţitu de şepte ori.
Tu, lehova, 'î vei păzi,
'I vei apăra de generaţiunea acesta in eternii.
Căci nelegiuiţii âmblă pretutindinea,
Gândii mişelia se inalţă intre fiii omeniloru.
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PSALMULtt XIII.

PSALMULtT XV.
Unit psalmii ala lui Davidit.

Maistrului de cântare. Unii psalmii alţi lui DavidU.

1 T)ÂNĂ cândii, lehova, de toţii mă vei uita ?
J7 " Până rum Iu veî ascunde faţa ta de
la mine ?
2 Până cându voiu pune sfaturi in sufletulu
meu,
Dureri in animă, diua ţi noptea ?
Până cându se va înălţa neamiculu meu
asupră-mî ?
3
O privesce-me, respunde-mi, lehova, Durnnedeulu meii l
* Lumineză ochiî mei, " ca să nu dormu somii n/ ii morţeî ;
4 d Ca să nu dică neamiculu meu :
„L'amii învinsu;"
Nici să se bucure apăsătorii mei, că me
clătescu.
5
firii eu «in îndurarea ta m'amu încredutu;
Veseli-se-va deci anima mea de ajutorulu teu ;
Cânta-voiii lui lehova,
Căci /mî-a făcuţii bine l
PSALMULt XIV.
Maistrului de cântare. Unu psalmii alti lui
Davidu.

l 0 \TEBUNUL0 dice in âaimasa: „Nu este

2
3

4

5
6
7

\_\ Dumuedeu!"
6 Stricaţi, urîţî sunt in lucrările lorii,
Nici umilu nu face bine.
' lehova din ceriu se uită preste fiii omeniloru,
Să vedă, de este vre-unu înţelepţii,
Care caută pre Dumnedeu :
dToţî s'aii abătuţii,
S'au stricaţii de toţii,
Nimenea nu face bine, nici unulu chîaru.
Au n'au pricepere totî făcătorii de rele,
Toţi câţi • mânâncâ pre poporulu meu,
Precumă arii mânca pane ? f Lui lehova nu
s'au rugaţii :
Deci cutremuru î-a cuprinşii ;
Căci Dumnedeu este cu generaţiunea celui
dreptfi.
Aţi ruşinaţii sfatulu celui săracii ;
Dară lehova este ' scăparea sa.
* O, de aru veni din Sionu mântuirea lui
Israelu l
'Cându lehova va întorce captivii poporu
lui seu,
Bucura-se-va lacobu, veseli-se-va Israelu.
Pl. 1».

a M...[ 31. 17.
Iov 13. 24.
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IEHOVA, "cine va locui in cortulii teii?
Cine va petrece in * muntele teu celu sânţii ?
c Celii ce âmblă cu neprihănire şi face dreptaŞi dvorbesce adeverii iu âuiuiu sa;
[te,
* Nu clevitesce cu limba sa,
Nu face răii apropelui seu,
Şi 'nu aduce ruşinare asupra amicului seu;
»In ochiî căruia cela vrednicii de despreţii
este urîtu,
Şi pre cei ce se temu de lehova 'i onoreză,
Acela, de s'a h juraţii, chîaru şi in paguba sa,
nu-şî schimbă cuventidu;
•' Banii şei nu-î dă cu camătă,
i Şi mită in contra celui nevinovaţii nu îea :
Celii ce face aceste in eternii * nu se va clăti.

2
3
4

5

PSALMULtf XVI.
O cântare de aurii a lui Davidtt.

PĂZESCE-mă, Dumuedeule;
0 Căci ţie me îucredii.
Dis'amu lui lehova: „Tu esaDomnulii meii l
„* Afară de tine nu aflu fericire:"
Şi sânţiloru, ce sunt pe pămentu,
„ Voi sunteţi cei aleşi, in cari aflu totă plă
cerea mea".
Durerile 'şi immulţescii cei ce alergă după
unu alţii deu:
Eu nu voiii aduce libaţiunile loru de sânge,
c Şi nici voiii lua numele lorii pe buzele mele.
d lehova este partea moscenireî mele şi • paharulii meu,
Tu susţii sorţulu meii.
Moscenirea mî-a cădutii in locuri plăcute,
Da, plăcută mi-î inoscenirea.
Bine-cuventezii pre lehova, care mî-a datu
sfatu,
încă şi noptea me îndemnă f rărunchii meî.
* Pururea punii pre lehova înaintea mea,
* Elu 'mi stă de a drepta, ' nu mă voiu clăti.
De aceea bucură-se anima mea, şi •'veselesce-se sufletulu meu,
Şi in siguranţă locuesce corpulu meii.
* Căci tu nu veî lăsa infernului 'sufletulu meii,
Nici nu vei lăsa pre cuviosulii teu să vedă
mormentulii ;
Tu-mî faci cunoscută m calea vieţeî :
Plinitatea bucurielorii " de d'inaintea feţei tale;
Căci ° la drepta ta sunt desfătări fără capătă.
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PSALMULtr XVII.
O rugăciune a lui Davidit.
1 A SCULTĂ, lehova, nevinovăţia,
J\_ Ie aminte strigarea mea,
16 in urechi ruga mea din buze fără viclenia.
2 l-'.sii dreptulu meii din faţa ta;
Ochii tei vedă. dreptatea.
3 Tu ai cercată anima mea,
" Cercat'o-aî noptea ;
* Cercetatu-m'aî, ţi n'aî aflată nimica :
Cugetarea rea n'a trecuţii prin gura mea.
4 In faptele omeniloră, dupre cuventulă buzeloru tale,
Feritu-fn'amu de cărările celui fără-de-lege,
5 "întărindă paşii mei in căile tale;
Piciorele mele nu s'aă clătita.
6 d Chiamu-te, Dumnedeule ; căci tu te-aî de
prinşii a me audi;
Plecă urechîa ta cătră mine, ascultă cuven7 « Minunate fa îndurările tale,
[tuia meu ;
Tu, celu ce mentuescî cu drepta ta
Pre cei ce se încredu in tine de cei ce stau
in potriva tal
8 'Păzesce-me ca lumina ochiului,
* Suptă umbra aripeloru tale ascunde-me,
9 De nelegiuiţii, cari m'au surprinşii,
De neamiciî mei de morte, cari me încunjură.
10 *închis'aă anima loru,
Cu gura lorii ' vorbescă sumeţiî.
1 1 Acuma, la toţii pasulu ce facemă ne J încunŞi * caută să ne dee la pămentu,
[jură,
12 Asemenea leului, lacomii de predă,
Si puiului de leu, ce şede ascunsa.
13 Scolă-te! lehova, întimpină-lu ! doboră-lu!
Scapă sufletulă meu de celu nelegiuiţii prin
1 sabia ta,
14 De omenii aceştia prin mâna ta, lehova,
De omenii lumeî acesteia : " in vieţa de tdte dilele au ei partea loru ;
Si cu avuţiele tale ai împlută pântecele loru ;
Ei sunt avuţi de fii, şi prisosulu loru 'Iu
ksă copiilorii loru.
15 Dară ea numai prin dreptate "vedă faţa ta;
Cându me desceptu, ° me satură de chipulii teu.

PSALMUL0 XVin.
Maistrului de cântare. Una psalmii alu Im Davidă, servulu lui lehova, care a vorbită cătră le
hova cuvintele cântăreţ acesteia, in diua cându Va
mentuitii lehova din mâna tuturora neamicilorU
şei ţi din mâna Iul Saulu, Şi a disii:
l

2

'TUBESCU-te, lehova, tăria mea!
J_ lehova este stânca mea, cetatea mea şi
mentuitorulu meu,
Pt. 17.
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Dumnedeulă meu, stânca mea, 6 la care voiu
căuta adăpostu,
Scutulu meu şi cornulu meutuireî mele, turnulu meu înaltă.
c Pre celu vrednicii de laudă, pre lehova, Tamii
chiămatu,
Şi de neamiciî nieî m'amii mentuitii.
Pre mine incunjuratu-m'aii dlegăturele
morţeî,
Şi torentele fără-de-legeî me înspăimântau.
Legăturele infernului me înveluîau,
Preste mine cădură laţurile morţeî :
In strîmtorarea mea chîămaiu pre lehova,
şi strigaiii cătră Dumnedeulu meu :
Şi elu audi din templulu seu vocea mea,
Şi strigătulu meu veni la urechîele sale.
' Atuncea s'a sguduitu şi s'a cutremurata
pămentulu,
Şi temeliele munţilorii s'au mişcaţii, şi se
clătiră,
Că elu s'a mâniaţii:
Fumu se rădica din nările luî,
8
Şi focii ce mistui din gura luî,
Cărbuni se aprinseră dintr'însulii.
9
'Elu pleca cerîurile, şi se pogorî,
Şi întunereculu era suptu picîorele sale.
ffElu călăria pe unu cherubimii, şi sbura, 10
Si Aplutîa pe aripele ventuluî.
11
Drepţii acoperimentu pus'a întunecimi,
Drepţii 'cortu in juru-î,
Adunătură de apă, nuorî deşi.
JDe strălucirea cea d'inaintea luî trecură 12
pnn nuonî seî,
Grândină şi cărbuni de focii.
Şi lehova tuna din ceriu,
13
Şi celu Pre-înaltii făcu să audă * vocea sa :
Grândiuă şi cărbuni de focii.
'Arunca săgeţele sale, şi-i imprăsciâ,
14
Fulgere multe, şi-i-a resipitu.
"Şi fundurile apelorii se vedură,
15
Şi temeliele pământului se descoperiră,
De certarea ta, lehova!
De suflarea ventuluî nărilorii tale!
"Elu întinse mana sa din înălţime, me 16
apuca,
Me scose din ape puternice:
Elu me scăpa de puterniculu meii neamicii, 17
s^i de cei ce me urîau,
Cându erau mai tari de câtu mine.
Surpriusu-m'au in diua necasuluî meu,
18
Dara lehova mî-a fostu sprijină,
°Şi m'a scosu la largii;
19
Mentuitu-m'a, pentru-câ a bine-voitu pen
tru mine.
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PSALMI 18, 19.
20

'Resplătitu-mi-a lehova dupre drepta
tea mea,
Dupre curăţenia mâneloru mele m'a întorşii.
21 Câcî căile lui lehova amu păzitii,
Si nu amu păcătuiţii Dumnedeuluî meu.
22 Căci tote judecatele lui înaintea mea au
fostă,
Şi aşedămintele luî uu le-amu depărtată de
la mine;
23 Fost'arnu nevinovata înaintea luî,
Şi de fâră-de-lege păzitu-m'amu.
24 » De aceea lehova resplătitu-mi-a dupre drep
tatea mea,
Dupre curăţenia mâneloru mele înaintea ochiloru seî.
25 rCătră celii bunii, bunii te-aî arătaţii ;
Cătră bărbatulu integru, integru te-aî arătatu ;
26 Cătră celu curaţii, curaţii te-aî arătata.
Şi ' cu celu strîuibu, strîmbu te-aî luptată :
27 Şi pre poporii in năcasulu seu l'aî mentuitu,
Şi 'ochii cei mândri t-aî umiliţii.
28
" Căci tu facî să lumineze candela mea,
lehova, Dumnedeulu meu, lumineză întunereculii meu.
29 Că cu tine alergii asupra mulţimeî,
Cu Dumnedeulu meu sării preste zidiii.
30 • Desevârşitâ este calea luî Dumnedeu;
"Curata este cuventulii luî lehova,
Scutii este elu » pentru toţî, cari se încredu
într'însulu.
31 'Căci cine este Dumnedeu, afară de lehova?
Şi cine este stâncă, afară de Dumnedeulu
nostru ?
32
Dumnedeu, celu ce mă " încinge cu putere,
Desevârşitâ face calea mea;
33 6Elu picîorele mele ca ale cerbiloru le făcu,
Şi " pe înălţimile mele m'a pusu ;
34 °Elu a deprinşii manele mele la luptă,
Ca braQÎele mele să întindă arculii de aramă.
35 Tu-mî dăduşî scutulu mentuireî tale,
Drepta ta m'a sprijinita,
Si mila ta m'a redicatu.
36 Tu aî lărgiţii paşii mei supţii mine,
Si * glesnele mele nu s'au clătiţii.
37 Urmărit'amu pre neamiciî mei, î-amu ajunsu,
Şi nu m'amu întorşii, până ce n'.-m foştii
nimiciţi ;
38 Stârămatu-i-amii, de nu s'au maî redicatu;
Cădut'aii supţii picîorele mele.
39 încinsu-m'aî cu putere spre luptă;
Repus'aî pre neamicii meî supţii mine;
40 Şi întors'aî spre mine spetele neamicilorii meî,
f
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Şi ale celoru ce mă urîau, ca să-î nimicescii.
Eî strigară, dară nu ajîară nici unu mentuitoru,
•''Cătră lehova, dară nu-î audi:
Atuncea ca pulberea, spulberată de ventil,
tocatu-i-amu,
*Ca tina de pe uliţî î-amii călcaţii.
h Mentuitu-m'aî din certele poporului ;
'Pusu-m'aî capii poporeloru ;
JPopore, ce nu arnii cunoscuţii, 'mi servescii;
Numai audindu de mine, mi s'au supuşii ;
*Fiiî celoru străini mă ' linguşescii ;
Fiiî străiniloru veştejescu,
Şi tremură in întăririle lorii.
Viu este lehova, bine-cuventată este stanca mea,
Pre-înaltu este Dumnedeulu mentuireî mele ;
Dumnedeulu, care m'a resbunatii,
mŞi poporele mî-a supuşii;
Din medîloculu neamicilorii meî m'a snmlsii,
Da, "din medîloculu impotrivitorilorii meî m'a
De apăsători m'aî meutuitu.
[redicatu,
0 De aceea te laudii, lehova, intre popore,
Şi cântu numelui teu ;
*Care măresce mântuirea regelui seu,
Şi are t a. milă unsului seu,
Luî Davidii şi seminţiei sale «in eternii!
PSALMULtT XIX

41
42
43

44
45
46
47
48
49
50

Maistrului de cântare. Unit Psalmii ulii lut
Davidii.

"/^ERlURILEprochîamă mărirea luî DumVj nedeu,
Şi lucrulu mâneloru sale Iii aretă întinsulii.
ţ)ilele una alteia reversă ordinu,
Şi nopţile una alteia daii scire,
Fără vorbe şi fără cuvinte ;
Neaudită este vocea lorii.
*In toţii pămentulii ese suuetulii lorii,
Şi până la marginile lumeî disele lorii.
Intre ele aşedat'a cortu soreluî ;
Şi acesta ca unu mire ce ese din cămara
sa de nuntă,
c Se bucură ca unii vitesii, fâcendu-şî cursulu seu.
De la o margine a ceriului plecă,
Şi drumulii seu se 'ncheiă la cea-l-altă mar
gine a luî,
Şi nimicii nu se ascunde de căldura sa.
d Desevârşitâ este legea luî lehova ; ea reînsufleţesce sufletulu ;
Credincîosă este mărturia luî lehova ; ea înţelepţesce pre ceî simpli;
Drepte sunt aşedămintele luî lehova ; ele înveselescii anima ;
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PSALMI 19—22.
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' Luminate sunt ordinele luîlehova; ele'luminezâ ochii;
Curată este frica de lehova ; ea rămâne in
eternii ;
Adevărate sunt judecatele lui lehova, in totulu drepte ;
Mai de doriţii decâtu aurulu, ?da, decât inultu
aurii curaţii,
Şi ''mai dulci decâtu uaîerea şi fagurulii;
Şi de ele se lumineză servulu teii ;
'In păzirea lorii mare resplată este.
->Greşelele cele din nesciinţâ cine le cunosce ?
*De cele ascunse 'curăţesce-me.
""Feresce încă pre servulu teu de pecatulu
mândriei,
* Ca ea să nu me stepânescă :
Atuncea voiu fi nevinovată,
Şi curaţii de mari păcate.
"Fie bine-plăcute cuvintele gureî mele,
Şi cugetarea ânimeî mele înaintea ta,
O, lehova, stânca mea şi p mentuitorulu meii !

PSALMULtt XXI.
Maistrului de cântare. \Unii psalmii ala lui
Davidu.

IEHOVA, bucure-se regele de puterea ta,
Şi mulţii veselescă-se de " ajutorulu teii:
*Tu dorinţa âuimeî sale ai fâcut'o,
Şi cererea buzelorii luî nu aî respins'o. Sela.
Căci întimpinatu-1'al cu bine-cuventările fericireî,
"Pus'aî pe capulu luî cunună de aurii.
d Vîeţa a ceruţii de la tine, ţi î-aî daţii
'Lungime de dile in eternii şi perpetuu.
Mare este mărirea luî prin ajutorulu teu,
Strălucire şi măreţia pus'at preste d'însulii.
Căci tu pusu-1'aî drepţii bine-cuventare in
eternii,
f Veselitu-Paî cu bucuria înaintea ta.
Căci regele se încrede in lehova,
Şi prin îndurarea celui Pre -înalţii 'im se va
clăti.
* Ajunge-va mâna ta pre toţi neamiciî tei,
Ajunge-va drepta ta pre cei ce te urescu.
'In cuptoriii de focu preface-î-veî in timpulii
PSALMULtf XX.
mâniei tale :
MiiiHtni.ln'i de cântare. Unii psalmii aţii lui
lehova in urgia sa i nimici- va pre ei,
Davidu.
* Şi focii 'î va mistui.
i UDĂ-TE lehova in diiia strimtorăreî,
'Perde-veî fruptulu lorii de pe pămentu,
_/\_ Scutescă-te " numele Dunmedeuluî luî Şi seminţia lorii d'intre fiii orneniloru.
lacobii ;
Căci aii uneltitu rele asupra- ţî,
Trămetă-ţî ajutorulu teu din * sanctuaru,
"•Cugetat'aii vicleşugu, dară nu voru isbuti.
Şi din Sionii sprijinescă-te ;
Căci tu 'î vei face să întorcă dosulu,
Amintescă-şî de tote darurile tale de pane. Cu săgeţele tale 'î veî ţintui in faţă.
Şi olocaustulîi teii fie bine-primitu. Sela.
înalţă-te, lehova, in puterea, ta;
cDee-ţî dupre anima ta,
Cânta-vomii şi vomu psalmodia puterea ta.
Si totu sfatulu teu să-lu împlinescă.
Fie ca să ne dbucurămu de mântuirea ta,
PSALMULt XXII.
Şi 'in numele Dumnezeului nostru să rediMaistrului de cântare dupre Aieletu-Şaharil.
cămu stegulii ;
Una psalmii alii lui Davidu.
împlinescă lehova tote cererile tale.
Acumu cunoscu, că lehova ajută pre -^un- " TTvUMNEDEULtl meu! Dumnedeulu meu !
sulu şeii;
\J de ce m'aî părăsiţii ?
Elii 'î va respunde din cerîulii şeii celii Departe de ajutorulu meu sunt * cuvintele
sânţii,
strigăreî mele.
Prin A-totu-puterniculu ajutorii alii drep Dumnedeulu meu ! strigu diiia, şi tu nu me
tei sale.
audî,
s Aceştia se re\lămă in care, şi aceia in Strigu şi noptea, şi nu aflu repausu!
caii lorii :
Totuşi tu sâutu ewî,
ADară noi ni amintimii de numele luî lehova, Trouându preste c laudele luî Israelu.
Dumnedeulu nostru ;
In tine s'aii îucredutu părinţii noştri;
Ei s'au plecaţii, şi au cădutu ;
S'au îucredutu, şi tu î-ai mentuitu ;
Dară noi stăturămii şi ne ţinurămii.
Cătră tine au strigaţii, şi au foştii scăpaţi:
d Iu tiue s'aii încrezuţii, şi n'aii foştii ruşinaţi.
lehova, ajută pre rege ;
Respunde-ni în diua in care te vomu chîâma. Dară eu e verme svnt, şi nu omu,
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PSALMI 22—24.
De •'ruşine omeniloru şi de despreţu poporului;
7 s Toţi câţi me vedu 'şî bătu jocu de mine,
Deschidu buzele, * clatină din capii, dicendu :
8 „'' încredă-se in lehova, scape-lii elu,
J Mentuescă-lu, de are plăcere asupră-î"
9 *Dară tu escî cehi ce m'aî scoşii din mitră,
Care aî îngrijitu de mine la ţiţele mumei
mele;
10 La tine m'amii aruncaţii din sinulii mumei;
' Din mitra mumei mele tu escî Dumnedeulu meu.
11
Nu te depărta de la mine, căci strîmtorarea este aprope,
Şi nu este nici unii ajutorii.
12 Incuujuratu-m'au "tauri mulţi,
Tauri puternici din Basanu m'au ocoliţii ;
13 n Deschis'au la mine gura lorii,
Ca unii leii ce siâsciă şi mugesce.
14 Ca apa m'amu versaţii,
0 Şi s'au resipitu tote osele inele ;
f Anima mea fâcutu-s'a ca ceră,
Topitu-s'a in menuntaîele mele ;
15 « Secat'ti ca unu hîrbu puterea mea,
Şi r limba mea lipitu-s'a de cerîulu gureî mele,
Şi in ţerâna morţeî m'aî pusu.
1 6 Că m'au încunj uraţii • câni mulţi,
Adunarea celoru re î m'a cuprinsa,
' Străpuns'au manele mele şi picîorele mele.
17 Potii numera tote osele mele;
" Eî caută la mine şi ine privescii.
1 8 " împărţit'aii vestmintele mele intre eî,
Şi pentru mantia mea au aruncaţii sorţi.
19
Dară tu, lehova, x nu te depărta!
Tăria mea, grăbesce-te intru ajutorulii meii !
20 Mentue de sabia sufletulu meii,
1 in mâna » cânelui pre * uniculii meii ;
2 1 ° Scapă-me din gura leului,
6 Audi-me, şi me scote din cornele rinocerului !
22 c Spuue-voiu numele teu d fraţiloru mei,
In medîloculii adunăreî te voiu lăuda.
23 ' Cei ce ve temeţi de lehova, lăudaţi-lii,
Totă seminţia lui lacobii, măriţi-lii,
Şi temeţi-ve de elii, totă seminţia luî Israelii !
24 Căci elu n'a despreţuitu, şi nici n'a urîtii
apăsarea celui întristaţii,
Nici n'a ascunşii faga sa de la elu,
Ci 'cândii a strigaţii cătră d'însulu, i'a as
cultaţii.
25 »De la tine va fi lauda mea in adunare mare;
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* Votulii meii 'lîi voiii îndeplini înaintea ce
loru ce se temu de elu.
1 Mânca-vorii săracii, şi se vorîi sătura;
Lăuda- vorii pre lehova ceî ce-lii caută;
J Vieţui-va anima vostră in eternii.
Aduce-şi-voru aminte, şi se voru întorce cătră lehova * tote marginile pământului,
Şi se voru închina înaintea ta l tote uemurile poporeloru.
m Căci a luî lehova este împărăţia,
Şi elii domnesce presto popore.
Mânca-vorii şi se vorii închina " toţi cei graşi
aî pământului;
înaintea luî vorii pleca genunchîulii " totî ceî
ce se coboru. in ţerâna,
Şi celii ce nu-şî pote întreţine vîeţa.
Seminţia ce-l va servi,
p Socoti-se-va drepţii neamii Domnului :
9 Veni-va ea, şi va prochiărna dreptatea sa
Poporului ce se va nasce, că elu a făcută

26
27

28
29

30
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acesta.
PSALMULtf XXIII.
Unii psalmii ala lut Davidu.

1EHOVA este "păstorulu meu;
'Nimicii nu-mî va lipsi:
0 Pe păsciunî erbose me face să odihnescu ;
d La apele odihnei me conduce ;
Sufletulu meu 'Iu întăresce;
e Elii me conduce pe cărări drepte, pentru nu
mele seu.
De şi âmblu iu valea f umbreloru morţeî,
» De nici unii reii nu me temu ; * căcî tu cu

l
2
3
4

mine escî;

Toegulii teu şi sprijinulii teii, ele me mângăîă.
'Tu gătescî mesa înaintea mea in faţa neamici- 5
Cu oleiu J uns'aî capulu meu,
[loru mei,
Şi paharulii meii plinii este preste mesură.
Numaî fericirea şi îndurarea urmări-me-voru 6
tote dilele vîeţeî mele,
Şi locui-voiii in casa luî lehova dile înde
lungate.
PSALMULt XXIV.
Unu psalmii ala lui Davidu.

ALtJ luî lehova este ° pămentulii şi plinită- l
tea luî,
Lumea şi ceî ce locuescii într'îusa;
* Căcî elii l 'a întemeiaţii pe mări,
2
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Şi pe fluvii l'a întărită.
3 " Cine se va sui in muntele lui lehova ?
Şi cine va sta in loculu seu celu sânţii?
4 dCelu «nevinovaţii cu manele, şi celu 'curaţii
la animă,
Celu ce uu-şî aplica sufletulu la deşertăciune,
si nu se »jurâ cu viclenia :
5 Elu va lua bine-cuventare de la lehova,
Şi resplată de la Dumnedeulu mentuireî lui.
6 Acesta este nemulu celoru ce-lu cerceteză,
. Cari * caută faţa ta, Dumnedeulu luî lacobu.
Sela.
7 'Rădicaţi, porţeloru, capetele vostre;
Redicaţî-ve, porţeloru eterne!
JCa să între regele mărireî.
8 Cine este acestu rege alii mărireî ?
lehova celu tare şi puternicii,
lehova celu puternicii in resbelu.
9 Rădicaţi, porţeloru, capetele vostre,
Rădicaţi-»!, porţeloru eterne!
Ca să între regele mărireî.
10 Cine este acestu rege alii mârireî f
lehova, D-deulu oştiriloru, elu este regele
mărirei. Sela.
PSALMUL0 XXV.

Pentru ceî ce păzescu legămentulu şeii şi
mărturiele sale.
* Pentru numele teu, lehova, ertă-mî fără- de' Căcî mare este.
[legea mea,
Cine este omulu, care se teme de lehova,
i Luî 'î aretă calea, ce trebue să alegă ;
* Sufletulu seu întru bunătăţi va locui,
Şi ' seminţia sa va mosceni pămentulu.
m Lă-întrulii seu deschide lehova celoru ce se
temu de d'însulu,
Şi elii 'î înveţă legămentulu seu.
" Ochii mei sunt pururea cătră lehova ;
Căci elii va scote din cursă picîorele mele.
0 întorce-te spre mine, şi îndură-te de mine ;
Căcî singurii şi întristaţii sunt.
Nevoîele ânimeî mele se lăţescu;
Din strîmtorarea mea scote-mă :
f Privesce sărăcia mea şi uiunca mea,
'
Şi ertă-mî tote păcatele mele;
Privesce pre neamiciî meî, căci mulţi sunt,
Şi cu ură turbată mă urăscu.
Păzesce sufletulu meu şi mentui-mă,
» Nu lăsa să fiii ruşinaţii, căci in tine mă încredu.
Neprihănirea şi dreptatea mea să mă păzescă,
Căcî in tine amu speraţii.
Unii psalmii alu lui Davidtt .
T Scapă, Dumuedeule, pre Israelu din tote
1 /^lĂTRA "tine, lehova, înalţii sufletulu meu. nevoîele sale.
2 \ji Dumnedeulu meii, in tine mă *încredu:
PSALMULt XXVI.
Nu lăsa să fiu ruşinaţii;
l'
a
a
psalmii alii luî Davidu.
" Să nu se laude ueamiciî meî asupră-mî.
3 Da, toţi cei ce speră in tine nu se vorii JUDECĂ- «mă, lehova!
ruşna,
Căcî in neprihănirea mea amu * âmblatu,
Ruşmeze-se ceî ce viclenescu fără cuventii. Şi in lehova " m'amu îucredutu : nu mă voiu
4 d Căile tale, lehova, aretă-mî,
clăti !
d Cercă-me, lehova, şi cerceteză-mă,
Cărările tale înveţă-me;
5 Condu-mă in adevărulu teii, şi înveţă-me;
Cercă rărunchii meî şi anima mea.
Căcî îndurarea ta este înaintea ochiloru meî,
Căcî tu escî Dumnedeulu mentuireî mele,
Şi « amu âmblatu in adeverulu teu.
In tine sperii in tote dilele.
6 Adâ-ţî aminte de ' îndurările tale, lehova, şi 'Cu omeni deşerţi n'amu şedutu,
Şi cu ceî vicleni n'amu âmblatu;
de milele tale;
Căcî din eternii sunt ele.
"Urescii adunarea fâcetorilorii de rele,
7 / Păcatele tenereţeloru mele şi abaterile mele AŞi cu ceî nelegiuiţi nu sedii.
nu le aminti,
'In nevinovăţia spăla-voiu manele mele,
• Dupre îndurarea ta adă-ţî aminte de mine, Şi aşa voiii îucunjura altarulu teii, lehova!
Pentru bunătatea ta, lehova!
Ca să făcu să se audă vocea mulţumireî,
8
I'.iiuu şi drepţii este lehova,
Şi să prochîămii tote minunile tale.
lehova, i îubescii locaşulu casei tale,
De aceea elu aretă pecătoşiloru calea.
9 Elii conduce pe ceî umiliţi in dreptate,
Şi loculu, in care locuesce mărirea ta.
Şi îuveţă pre ceî umiliţi calea luî.
*Nu răpi sufletulu meii cu păcătoşii,
10 Tote cărările luî lehova sunt îndurare şi a- Nici vîeţa mea cu vărsătorii de sânge ;
deveru,
In ale cărorii mâni este răutate,
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PSALMI 26—29.
Şi drepta cărora este plină de 'mituire.
1 1 Eru eii in neprihănirea mea voiu m âmbla ;
Mentui-me, şi îndură-te de mine.
12 "Picîorulu meii stă pe 'calea cea drepta;
adunări voiii bine- cuventa pre lehova.
PSALMULtT XXVII.
Unii psalmii aia lui Davidti.

Căci asupră-mî rădică-se » marturî mincîunoşî,
Şi celu ce nu * respiră de câtii silnicia.
Aşi fi, perdiitu, de n'aşî crede, că voiu vede 13
bunătăţile luî lehova
• In pămentulu celoru vii ; ' speră in lehova,
întăresce-te, şi îmbârbăteză anima ta;
Da, speră in lehova !
PSALMULU XXVIII.

1 T EHOVA este "lumina mea şi 'mântuirea
l De cine să mă temu?
[mea;
0 lehova este scutulu vîeţeî mele:
De cine să mă înfricoşezi?
2 De se apropiară de mine făcători de rele,
d Sprp. a mânca carnea mea,
Apăsătorii ineî şi neamiciî mei :
Eî se poticniră şi cădură.
3 'JDe tabăra asupră-mî o oste chîarii,
Anima mea nu se temu;
De se rădica asupră-mî resbelulu,
Totuşi sigurii amu foştii.
4 /Una ceru luî lehova,
Acesta o cautfi :
Să » locuescii in casa luî lehova tote dilele
vîeţeî mele,
Ca să vădu *frumuseţa luî lehova,
Şi să cercetezu teinplulu seu.
5 Căci elu mă va ascunde in coliba sa * in diiia
nefericireî,
Elu mă va acoperi cu acoperimentulu cor•>Po stâncă mă va înălţa.
[tuluî seu;
6 Şi acumii se va înălţa *capulii meu asupra
neamiciloru mei din jurulu meii,
Şi vom aduce in cortulu seu sacrificii de
bucuria;
Voiu cânta şi psalmodia luî lehova.
7 Ascultă, lehova, vocea mea,
Eu strigu; îndură-te de mine, şi respunde-mi.
(8 Tu fisesi: „'Căutaţi faţa mea!"
Animâ~T3BH ţi-a respunsu:
„Faţa ta, lehova, voiu căuta."
9 "Nu ascunde faţa ta de la mine,
Nu lepăda in mânia pre servulu teii;
Tu, care ai foştii ajutorulu meu, nu me lăsa,
Nici nu mă părăsi, Dumnedeulu mentuireî
mele!
10 " Căci părintele meii şi muma mea m'au păDară lehova mă primesce.
[răsitu;
11° Aretă-mî, lehova, calea ta, şi condu-mă in
calea cea drepta,
De tema neamiciloru mei ;
12 *Nu me lăsa in voia apesătoriloru mei;
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Unii psalmii alţi lin Davidii.

CĂTRĂ tine, lehova, strigu ! stânca mea,
să "nu-mî taci!
*Ca nu, tăcendu-mî, să mă asemenu cu cei
ce se pogoru in gropă.
Ascultă vocea cerereî mele, cându strigu
cătră tine,
"Gândii redicu manele mele d cătră sântulu
teii oraculu.
'Nu mă răpi cu nelegiuiţii şi cu făcătorii
de rele,
•/Cari cuventeză pacea apropeluî lorii,
Şi răutatea este in anima lorii.
» Dă-li dupre faptele lorii,
Dupre răutatea lucr?,riloru lorii;
Dupre lucrulu mâneloru lorii dă-li ;
Dă-li plata lorii.
Căci * eî nu îeu aminte la faptele luî lehova,
Nici la lucrulu mâneloru sale ;
Surpă-î, şi nu-î rezidi.
Bine-cuventatii fie lehova,
Pentru-că a ascultaţii vocea cerereî mele.
lehova este 'puterea mea şi scutulu meii;
In elu -^s'aîncredutu anima mea, şi amu foştii
ajutaţii;
Veseli-se-va deci forte anima mea,
Şi prin cântarea mea 'î voiu mulţumi,
lehova este puterea poporului,
Şi * tăria mentuireî unsului şeii este elii.
Ajută pre poporulu teu, şi bine-cuventeză 'moscenirea ta,
Păstoresce-î, mşi înalţă-î până in eternii.
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PSALMULt XXIX.
Unii psalmii ala lui Davidă.

ATl luî lehova, fiii celoru puternici!
Daţi luî lehova mărire şi putere l
Daţi luî lehova mărirea cuvenită numelui seu,
închinaţi-ve înaintea luî lehova in 'podobă
sântă !
Vocea luî lehova este preste ape:
" Dumnedeulu mărireî tună,
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lehova ce aede pe ape multe;
4 Vocea lui lehova este puternică,
Vocea lui lehova este măreţă.
5 Vocea luî lehova sfărăiuă cedrii,
Da, lehova sfărâmă dcedriî Libanului,
6 • Şi-î face să salte ca unii viţelu,
Pre Libanu şi pre /Sirienii ca pre unu rino
cerii teneru.
7 Vocea luî lehova versă flăcării de focii;
8 Vocea luî lehova cutremură deşertulu,
lehovît cutremură deşertulu "Kadeşii.
9 Vocea luî lehova face Acerboîcele să nască,
Si dcsgolesce pădurile,
Şi in templulu şeii totulu dice : Mărire !
10 lehova a ' preşedutii preste diluviu,
Şi ca unu rege va preşede lehova > in eternii.
11 * lehova va da putere poporului seu,
lehova va bine-cuventa pre poporulu seu
cu pace.
PSALMULtT XXX.
l 'nil psalmii, o cântare compusă la sânfirea
casei Iţit Daviaă.
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voiu înălţa, lehova ; căci ° m'aî meutuitu,
Şi n'aî lăsaţii pre neamiciî mei să se
'bucure de mine.
lehova, Dumnedeulu meii, strîgat'amii cătră tine,
Şi m'aî "vindecaţii.
lehova, dscos'aî din infernu sufletulu meu,
Păstratu-mi-aî vîeţă, ca să nu me e coboru
in gropă.
f Cântaţi luî lehova, cei cuvioşî aî seî !
Şi l:aiil;iti amintirea sa cea sântă;
Căci o t clipă ţine mânia sa.
*0 vîeţă bună-voinţa sa;
De cu sera mâne plângerea,
'Demâneţa scotă bucuria.
Dară eu dis'amu J in fericirea mea:
„Nu me voiu clăti in eternii. "
lehova, prin bună-voinţa ta dat'aî tăria
muntelui meii :
* Ascuns'aî faţa ta, şi amii foştii înspâîmentatu.
Cătră tine, lehova, amii strigaţii,
Şi pre tine, lehova, te-amii rugaţii :
„Ce folosii este de sâugele meii,
„De me voiii pogorî in gropă?
„Au ' pulberea te pote lăuda, pote da in scire
de adeverulii teu?"
Ascultă, lehova, şi îndură-te de mine;
lehova, fii ajutătorulu meu!
m Scliimbat'aî plângerea mea in choru,
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Deslegat'aî saculu meu, şi m'aî încinsă cu
bucuria,
Ca să-ţî cânte sufletulu meii, şi să nu tacă : l 2
lehova, Dumiiedeulu meii, iu eternii te voiu
lăuda.
PSALMULO XXXI.
Maistrului de cântare. Unii psalmii alti
lui Davidu.

TN " tine, lehova, me încredă,
Nu lăsa să n'ă ruşinaţii nici o dată ;
5 Intru dreptatea ta scapă-me.
c Plecă spre mine urechîa ta ;
Grabnicii scapă-me, fii mie stâncă tare,
Cetate, ca să me mentuî.
d Căci stânca mea şi cetatea mea escî;
Deci c pentru numele teii indreptă-me, şi me
condu ;
Scote-me din cursa, ce in ascunşii eî mî-au
întinsă ;
Căci tu esci întărirea mea.
f Manei tale încredinţezi! spiritulu meii :
Tu m'aî mântuită, lehova, Duinnedeulă adeveruluî !
Urescu pre ceî 3 ce se dedau deşertăciunilorii amăgitore;
Şi in lehova me încredu.
Fă să me veselescu şi să me bucuru de îndurarea ta ;
Căci aî vedutii mişelia mea;
Tu in strîmtorare h câutat'aî spre sufletulu meii,
Şi nu m'aî * daţii iu mâna neamicului ;
J Picîorulu meu pusu-1'aî in largii.
îndurâ-te de mine, lehova, că sunt iu
strîmtorare ;
* Topită de întristare este ochîulu meu,
Sufletulu meii şi corpulu meii.
Câcî vieţa mea se trece in necasu,
Şi aniî meî iu suspinurî:
Slăbită de suferinţă este puterea mea, din
vină de fără-de-legea mea,
Şi ' osele mele se topescu.
Din causa tuturoru apesâtoriloru meî n ajuns'amu de ocară
n Vecinilorii meî forte,
Şi spaima cunoscuţiloru neî;
0 Ceî ce me vedură afară
Fugiră de d'intintea mea.
p Din amintirea tuturoru, ca unii morţii, sunt
uitaţii,
Ajuns'amii ca vasulu celu stricaţii.
* Căci audit'amii pre mulţi defăimându-m«,
Cuprinsu-m'a r spaîma din tote părţile ;
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Căci se ' sfatuescu la unu locu asnpră-mi ;
Cugetându să-mî răpescă vîeţa.
Erii eii in tine încredendu-me, lehova,
ţhs'amu: „Tu escl Dumnedeulu meu."
In mâna ta sunt timpurile mele,
Mentui-me din mâna neamiciloru mei,
Şi de cei ce me urmărescu.
'Fă să lumineze faţa ta asupra servului teii,
Ajută-mă întru îndurarea ta.
lehova ! u nu lăsa să fiu ruşinaţii, căci pre
tine te chîămu;
Ruşineze-se nelegiuiţii, " tacă in infernîi.
* Amuţescă buzele minciuneî,
Cari v vorbescu asupra dreptului neruşinaţii
Cu mândria şi despreţul
* Câtu de mare este bunătatea ta,
Pre care ai păstrat'o celoru ce se ternii
de tine,
Pre care aî făcut'o celoru ce se încredii in
tine înaintea fiiloru omului !
°Tu-î acoperi cu acoperimentulu feţei tale
de conjurările omeniloru,
6 Tu-î ascundî in cortulu teu de certa limbeloru.
Bine- cuverităţii fie lehova;
Că c in chipii minunaţii prefăcutu-mi-a îndudlntr'o cetate tare.
[rărea sa
Şi 'in cutezarea mea dis'amu:
„'Răpitu sunt de d'inaintea ochilorii tei;"
Dară tu audit'ai vocea rugăminţeî mele,
Cândii amu strigaţii cătră tine.
» Iubiţi pre lehova, toţi cuvioşiî şei!
Pre cei credincioşi 'î păzesce lehova,
Şi resplătesce cu prisosii celoru ce lucreză
mândria.
* întăriţi-ve, şi îmbărbătez e-se anima vostră,
Toţi cei ce asceptaţî pre lehova !
PSALMULtJ XXXII.
De la Davidii o înveţătură.

1 TTlERICITtr bărbatulu, căruia ° s'au ertatii
_T abaterile,
ALu cărui păcatu este acoperiţii.
2 Fericiţii omulii, căruia lehova nu-î 6 socotesce
pecatulu,
"In alii cărui spiritii nu este viclenia.
3
Tăcendu, topitu-s'aii osele mele
Prin strigarea mea de totă diiia.
4 Căci diua şi noptea d mâna ta s'a îngreiietii
asupră-mi,
Vlaga mea prefăcutu-s'a iu uscăciuuî de
verâ. Sela.
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Păcatele mele ţi le-amu înărturisitu,
Şi fără-de-legea mea nu amu acoperit'o ;
e dis'amu :
„Mărturisi-voiu abaterile mele lui lehova,
Şi tu vina păcateloru mele aî ertatii. Sela.
'Pentru acesta »roge-se câtră tine
Toţii cuviosulii in timpulu cuvenita ;
Cu adevăraţii, de se voru revărsa ape multe,
Pre elii uu-lii voru ajunge.
* Tu-mi escl scăpare,
De apesare tu m'aî păzită,
Cu ' cântări de mântuire m'aî îucunjuratu.
Sela.
înveţa-te-voiii, şi-ţî voiii arăta calea, în
care să ambii,
Cu ochîulfi meii te voiii înveţa ;
J' Nu fiţi ca calulu,
Ca câtârulu, *fâră înţelegere;
Cu freu şi cu zăbală, podoba lorii,
Se mblândescii ;
Altu-feliu ei nu se apropia de tine.
1 Multe dureri cuprindă pre celu nelegiuiţii ;
Erii pre celu m ce spera, in lehova cu îndu
rare 'Iii încunjurî.
"Bucuraţi-ve in lehova, si veseliţi- ve, drepţilorul
Şi cântaţi cu bucuria, toţi cei drept ^ animă V
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PSALMULt) XXXIII.
BUCURAŢI-Vfi, drepţiloru, "in lehova;
l
* Celoru drepţi se cuvine laudă.
Mulţumiţi lui lehova din citară,
2
Din harpă c cu de ce strune cântaţi-î.
d Cântaţi-î cântare nouă,
H
Cântaţi-î cu măîstriâ, cu strigăte !
Căci drepţii este cuventulu lui lehova,
4
Şi tote faptele sale sunt cu credinţă ;
* Elii îubesce dreptatea şi judecata ;
5
'De îndurarea luîlehova pămentulii este plinii.
»Prin cuventulu lui lehova ceriulii s'a 6
făcuţii,
Şi * prin suflarea gureî sale ' totă oştirea lui.
* Elii aduuă in grămădi apele măreî,
7
Şi pune adâncurile in cămări.
Temă-se de lehova toţii pămentulii,
8
Cutremure -se de elu toţi locuitorii lumeî !
Căci * elii a disu, şi s'a făcuţii,
9
Elii a ordinatu, şi s'a zidiţii.
1 lehova nimicesce sfaturile poporeloru, 10
Cugetările natiuniloru le zădărnicesce.
n Sfatulu lui lehova rămâne in eternii,
11
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> Gustaţi, şi vedeţi câtu de bunu este lehova,
* Fericiţii bărbatulu, ce se încrede in elii.
1 Temeţi-ve de lehova, voi sânţii şei,
Căci nimicii nu lipsesce celoru ce se ternii
de d'însulâ,
"Leii tenerî suferii lipsă şi flămândescu,
" Erii cei ce caută pre lehova nu ducii lipsă
Veniţi, fiiloru, ascultaţi-me,
[de bine.
Temerea de lehova ve ° voiu înveţa.
p Cine este omulu, ce doresce vieţă,
Şi îubesce dile multe, să vedă binele?
Feresce limba ta de reii,
Şi buzele tale * de a vorbi viclenia ;
r Depărteză-te de răutate, şi fă bine,
' Caută pace, şi urmeză-o,
' Ochii lui lehova sunt spre cei drepţi,
Şi urechîele lui spre * strigarea loru;
"Faţa lui lehova este irupotriva făcetorilorii
de rele,
x Ca să perdâ de pe pămentu amintirea loru.
Drepţii strigă, şi » lehova aude,
Şi din tote nevoile lorii 'î scapă.
* Aprope este lehova ° celoru cu anima sdroŞi pre cei cu spiritu umiliţii 'î ajută.
[bită,
* Multe sunt durerile drepţiloru,
c Dară din tote 'î scapă lehova,
Celii ce păzesce tote osele lui,
Ca dnicî unulu din ele să nu se frângă.
PSALMULtT XXXIV.
"Pre celu reu 'Iii ucide nefericirea,
l'nii psalmii alU lui Davidii, compusă / iiinln 'şl Şi cei ce urescu pre celu drepţii se voru
prefăcu mintea înaintea lui AbimelecU, care-lu
pedepsi.
alungă, fi elU se duse.
lehova J meutue vîeţa servitorii şei,
"pINE-CUVENTA-VOItJ pre lehova in toţii Şi toţi cei ce se încredu in elu nu se voru
l > tu lipul u;
pedepsi.
Pururea fie lauda lui in gura mea.
PSALMULtf XXXV.
In lehova * laude-se sufletulu meu ;
Una jifiihiiit alu lut Davidu.
Audi-voru e cei săraci, şi se voru bucura.
d Măriţi pre lehova cu mine,
0 /^lERTĂ, lehova, pre cei ce se certă cu
Şi să înălţămu împreună numele şeii !
\^ mine;
• Căutat'amii pre lehova, şi elu mî-a re- &Luptă-te cu cei ce se luptă cu mine.
spunsu,
* Ie paveza şi scutulu,
Şi de tote temerile mele m'a scăpaţii.
Şi scolă-te in ajutorulu meu.
Ei căutară spre elu, şi erau plini de bu- întinde lancea,
Şi faţa loru nu se roşi.
[curia, Şi închide calea celoru ce mă urmărescii;
sgaraculii acesta a strigaţii, şi lehova l'a Di sufletului meii: „Ajutorulu teu eii sunt."
audiţii,
"Ruşinaţi şi roşiţi fie,
Şi^ i din tote nevoîele lui l'a mentuitu.
Cei ce caută sufletulu meu;
* Ângerulu lui lehova ' taberesce in jurulii Fie ' fugăriţi şi ruşinaţi
celoru ce se temu de d'îusulu,
Cei ce cugetă nefericirea mea;
Si-i mentue.
'Fie ca pleva înaintea ventului,
Cugetările ânimeî sale din generaţiune in
generaţiune.
" Fericită poporulu, alu cărui Dumnezeu
este lehova,
Şi naţiunea, pre care şî-a ° ales'o de mosce'Din ceriu caută lehova,
[nire!
Vede pre toţi fiii omeniloru.
Din loculu şedereî sale se uită
Preste toţi locuitorii păm&ntuluî,
Celu ce a Scutii anima lorii,
Celu ce * cunosce tote faptele loru.
r Kegele nu prin mulţimea oştireî învinge,
Vitesulu nu prin mărimea putereî scapă.
"Zădărnicii este calulu pentru biruinţă,
Şi prin marea sa putere călereţulii nu va
scăpa.
'fiece, ochiulu lui lehova este "preste cei ce
se temu de d'însulu,
Preste cei ce asceptă îndurarea sa ;
Ca să scape de morte sufletele loru,
* Intreţinendu-î in fomete.
x Sufletulii nostru a speratu in lehova,
y Elu este ajutorulu nostru şi scutulu nostru.
într'însulu se va bucura 'anima nostră,
Căci in sântulu seu nume ne-amu încredutii.
Fie îndurarea ta, lehova, preste noî,
Dupre cmnu ne-amu încreţlutu in tine.
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Şi ângerulu lui lehova să-î urmărescă;
6 Fie calea lorii t întunecată şi lunecosă ;
Şi ângerulu lui lehova să-î gonescă.
7 Căci fără cuventu 'mî A puseră in gropă laţulu lorii,
Fără cuventu separă gropă vieţeî mele.
8
'Vie preste d'însulu pe neasceptate ruina,
Şi i laţulu seu, pre care in ascunsă l'a întinsu,
Cadă elii in ruina sa.
[să-lii prindă ;
9 firii sufletulu meii să se veselescă in lehova,
* Să se bucure de mântuirea luî.
10 *T6te osele mele să dică:
„lehova, " cine este ca tine ?
„Care scapi pre celii germanii de celii ce este
mai tare decâtii d'însulu,
„Da, pre celii apăsaţii şi pre celii săracii de
predătorulu şeii."
11
" Marturî nedrepţi se scolă;
De cele ce nu sciamu m'au întrebaţii ;
12 ° Resplătitu-mi-aii reii pentru bine,
Veduvindii sufletulu meu.
13 firii eu, f cândii ei eraii bolnavi,
îmbrăcatu-m'amii cu sacii,
Amârît'amii sufletulu meii cu ajunare,
Şi » rugatu-m'amii cu capulu plecaţii la sinii.
14 Ca CM unii amicii, ca cu unii frate m'amu
purtaţii, ca celii ce plânge pre mumâ-sa,
Plinii de durere, cu capulu plecaţii.
15 firii ei se bucurară de căderea mea, şi se
adunară ;
Se adunară asupră-mî ev * omeni de nimicii şi
necunoscuţi,
Me 'defăimară, şi nu înceteză;
16 Cu caraghioşii ospeteloru
' Crâşnescu dinţii lorii asupră-mî.
17
Domne, până cândii veî "privi acesta*)
Scapă sufletulu meu din stricăciunea lorii,
De puii leului pre " uniculu meii !
18 " Lăuda-te-voiii in adunare mare,
In poporii numeroşii te voiu mări.
19 O, " să nu se bucure de mine nea micii cei fără
cuventu aî mei,
' Cei ce me urescii fără temeiii °să nu-şî facă
20 De pace ei nu vorbescu,
[cu ochîulii.
Şi împotriva celorii linisciţî aî pământului
cugetă cuvinte amăgitore.
21 Şî-au Margitu gura asupră-mî, dicendii;
cHa, hal A vedutii ochîulii nostru împlinirea
dorinţei nostre.
22
dVedut'aî acesta, lehova ; • nu tace, Domne !
Nu te ^depărta de la mine!

*Scolă-te, şi desceptă-te pentru dreptatea mea,
Dumnedeulu meii şi Domnulu meii, pentru
certa mea!
h Judecă-me ''dupre dreptatea ta, lehova, Dumnedeulii meu,
Ca ei i să nu se bucure de mine ;
* Să nu dică in anima lorii :
„Ha, dorinţa nostră s'a împlin,ituu\
Să nu dică: „ * înghiţitu-l'amu !"
™ Ruşineze-se şi roşescă de la o-l-altă
Ceî ce se bucură de nefericirea mea ;
" îmbrace-se cu ruşine şi ocară
Ceî ce se ° îngâmfă asupră-mî.
p Să se bucure, şi să se veselescă
Ceî ce dorescii fericirea mea :
Şi să i dică pururea :
„Mare este lehova,
„rCare voesce pacea servului seu."
' Şi limba mea va spune fericirea ta,
Totă diua lauda ta.
PSALMULtl XXXVI.
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Maistrului de cântare. Una psalmii alu luî Davidil, servuia luî lehova.

FĂRĂ-DE-LEGILE nelegiuitului dicii in
anima mea:
"Nu este temere de Dumnedeu înaintea ochilorii seî.
Căci fără-de-legea 'i * măgulesce vederea
Cu nedescopenrea ţi nepedepsirea nelegîuireî sale.
Cuvintele gureî sale sunt reutate si " vicleşugii,
d Lăsatu-p'a de a fi înţelepţii, de a face bine.
• Reutate cugetă pe patulu seu,
Pusu-s'a f pe o cale, ce nu este bună ;
Reulu nu-lii uresce.
lehova, t până la ceriii se întinde îndurarea
Credincîoşia ta până la uuorî.
[ta,
Dreptatea ta este ca munţii cei înalţi,
A Judecatele tale ca adunculu celii mare ;
Pre ' omeni şi vite ajuţi, lehova !
•> Câtu de preţiose sunt îndurările tale, Dumnedeule !
Şi fiii omeuilorii * se tragii supţii umbra aripeloru tale.
1 Ei se satură din grăsimea casei tale,
Si cu m torentulu " desfetăriloru tale 'î adăpî.
0 Căci la tine este isvorulu vîeţeî ;
f In lumina ta vedemu lumină.
Urmeză cu îndurarea ta « cătră cei ce te
cunoscu,
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Şi cu dreptatea ta cătrâ ceî r drepţi cu animă.
11 Să nu mă calce piciorulu mândriei,
Şi mâna nelegîuiţiloru să nu me alunge!
12 Acolo cădură făcătorii de rele,
Ei tură resturnaţî, • şi nu putură să se scole.
PSALMULtT XXXVII.
l ' i"!

ala lui Davidd.

1 IVTU te aprinde cu făcătorii de rele ,
li Nu revniţî pre ceî ce făcu nelegiuire.
2 Căci curendîi se vorii cosi * ca fenulu,
Si ea erba verde voru veşteji.
3 încrede-te iu lehova, şi fă bine,
Locuesce pămeutulii, şi pasce adevărulii;
4 c Dusfăteză-te in lehova :
Si elu 'ţî va da dorinţele ânimeî tale.
5 d îucredinţeză lui lehova calea ta,
Şi increde-te in elu, şi elu va face acesta :
6 ' Va scote, ca lumina, dreptatea ta,
Şi judecata ta, ca meda-diua.
7 J Fii liniştiţii înaintea lui lehova, • şi asceptă-lii ;
h Nu te aprinde asupra celuia ce sporesce in
' calea sa,
Asupra omului, ce aduce întru îndeplinire
planurile sale.
8 Lasă-te de mâuiă, şi părăsesce furia;
' Nu te aprinde spre facere de rău.
O J Căci făcătorii de rele se voru sterpi ;
Dară ceî ce speră in lehova, aceia voru
* mosceni pămentulu.
l O ' încă putinii, şi nelegîuitulu nu va mat fi,
Şi de m vei căuta spre loculu seu, elu nu va
mai fi.
11 Dară ceî blândî voru mosceni pămentulu,
Şi se vorii desfăta întru belşugulu păceî.
12
Nelegîuitulu urdesce asupra celui dreptu,
°Şi crâşnesce la d'însuludin dinţii şei:
13 pDomnulu rîde de elu,
Căci vede, că vine » diua lui.
14 Nelegiuiţii scoţii sabia, şi-şî intindu arculu,
Ca se dobore pre celu sermanu şi săracii,
Ca să j unghie pre ceî ce âmblă pe calea
cea dreptă ;
1 5 Dară T sabia lorii va intra in anima lorii,
Şt-arcurile lorii se vorîi sfârăma.
16 j * Mai bunii este putinulîi celui dreptu,
ij)ecâtu prisosulu multoru nelegiuiţi.
17 Căci 'braţiele nelegîuiţiloru se vorii sfărâma;
Dara pre cei drepţi 'î sprijine lehova.
18
lehova u scie dilele celoru fără prihană,
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91. ÎS. & 97.
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Şi moscenirea lorii va fi "in eterna :
Eî nu vorii fi ruşinaţi in timpulu nefericireî,
Şi * in dilele fometeî se vorii sătura.
Eru nelegiuiţii voru peri,
Şi neamiciî luî lehova, ca grăsimea mneilorii,
Se vorii stinge, » in fumii se voru stinge.
Nelegîuitulu împrumută, şi nu plătesce;
Eru * dreptulii este îndurătoriu şi dă :
0 Căci cei bine-cuventaţî de elu vorii mosceni
pămentulu,
Şi ceî blăstămaţî de elu * se vorii sterpi.
c De lehova se indreptă paşii omului celui
drepţii,
Căci calea sa e bine-plăcută lui.
Chîarii d de va cade, nu se va struucina,
Căci lehova sprijine mâna luî.
Tenerii amii foştii, şi amii îmbătrânitu,
Şi n'amu vădutii pre celu dreptu părăsita,
Seu seminţia luî e cerendu pane.
-''In totu timpulu este îndurătoriu, şi împruŞi seminţia luî este bine-cuventată. [mută,
' Depărteză-te de răii, şi fă bine,
Şi vei rămâne in eternii;
Căci lehova * îubesce dreptatea,
Şi nu va părăsi pre cuvioşiî şei ;
In eternii vorii fi păziţi;
' Dară seminţia nelegiuitului se va sterpi .
1 Ceî drepţi voru mosceni pămeutulu,
Şi vorii locui într'însulii in eternii.
* Gura dreptului grăesce înţelepciune,
Şi limba luî vorbesce dreptate.
1 Legea Dumnedeuluî seu este in anima sa,
Şi paşii şei nu se voru clăti.
Nelegîuitulu m pândesce pre celii dreptu,
Şi caută a-lii omorî.
lehova nnu-lu va lăsa in mâna luî,
Şi nu-lii va ° lăsa să fie condemnatu, cându
VM vorii judeca.
* Speră in lehova, şi păzesce calea luî,
Şi elii te va înălţa, ca se moscenescî pă
mentulu ;
« Sterpirea nelegîuiţiloru o vei vede.
T Vedut'amii unii nelegiuiţii cutezătorii,
întindendu-se ca unu arbore verde pământenii !
Totuşi * peri, şi eccă, n'a mai foştii,
Căutatu-1'amu, şi nu se putu afla.
Ie semă la celu nevinovata, şi caută la celu
Căci ' omulu păceî are viitorii.
[dreptu:
" Eru făcătorii de rele de la o-l-altă se sterpescu,
Viitorulii nelegîuiţiloru se nimicesce.
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Şi durerea mea este pururea înaintea mea.
Căcî eu r mărturisescu jfâră-de-legea mea,
Me ° întristezi! de pecatulu meu.
Dară neamiciî meî sunt vii, sunt târî,
Şi mulţi sunt cei ce * fără cuventu me urescu,
Şi c resplătindu cu reu pentru bine,
PcjALMULtl XXXVIII.
Me urescu, d pentru că urmezii binele.
Una psalmii atu lui D avidă spre aducere-aminte.
Nu me părăsi, lehova, Dumnedeulu meii l
l "TEHOVA, uu rnă mustra iu mânia ta,
' Nu te depărta de la mine.
Grăbesce-te spre ajutorulu meu,
| Şi nici nu mă pedepsi in urgia ta.
'2
Căcî * sâgeţele tale s'au înfipţii in mine, Domne, ' mântuirea mea.
Şi c mâna ta me apesâ.
PSALMULfJ XXXIX
3
Nimicii nu fale sânetosu in carnea mea,
De inâuia ta; d nici o linisce iu osele mele,
Maistrului de cântare, luî ledutunu. Unii
psalmii alu luî Davidă.
De păcatulu meu.
4 Căcî ' nedreptăţile mele aii covărşitu ca- DlS'AMtT: "Păzi-voiii căile mele,
pulu meii;
Ca să nu pecătuescu cu limba mea ;
Ca o sarcină grea J s'au îngreuetu preste mine. Pune-voiu freii * gureî mele,
c Câtu va sta nelegîuitulu înaintea mea.
5 împuţite, puruîate sunt ranele mele,
d Amuţit'amu in tăcere,
Din nebunia mea.
6 încovăîatu, ' gârbovita sunt forte ;
Tâcut'amu chîaru de binele ;
Totă diiia '' âmblu plinii de durere.
Dară durerea mea totu s'a aţiţatu.
7 Căcî copsele mele sunt pliue de ' arsură,
Anima mea înferbintatu-s'a in lă-întrulii meu,
Şi •> nimicii nu este sânetosu in carnea mea. Şi cugetându eu, e focii a cuprins'o ;
Atuncea vorbit'amu cu limba mea:
8 Inţepenitii, sfârămatu sunt forte,
•Tâ-mî cunoscuţii, lehova, sfârşitulu meii,
* Mugescii de neliuiscea âniineî mele.
9 O Domne, înaintea ta este toţii dorulii meu, Şi măsura dileloru mele, câtii este,
Si suspinulu meu de tine nu este ascunşii; Ca să sciii, câtu de trecătorii sunt.
10 Anima mea bate tare, părăsitu-m'a pute Eccă, pe degete urdit'aî dilele mele,
rea mea,
Şi "vîeţa uiea o nimica este înaintea ta:
Şi ' lumina ochiloru mei, nici ea nu este *Da, o suflare este totu omulu, ori câtii de
cu mine.
tare arii sta. Sela.
11" Iubiţii meî şi amicii mei " stau departe de Da, ca ' o arătare âmblă omulu,
In zădarii se neliniscesce :
rana mea,
i Adună avuţii, şi nu scie cine le va strînge.
Si rudele mele " s'au aşedatu departe.
1 2 Căcî o p cursă 'ml întinseră cei ce caută suŞi a nun 1 1 ce se asceptu, Domne?
fletulu meii,
* Speranţa mea este in tine !
Şi cei ce caută nefericirea mea au « hotărîtii De tote fără-de-legile mele scapă-me ;
ruina mea,
Nu mă face de ' ruşine nebunului.
Si r cugetă vicleşugu totă diiia.
m Tâcut'amu, gura mea n'amu deschisa,
1 3 Dară • eu, ca unu surdii, nu audu ;
Căcî " tu aî făcuţii acesta.
' Sunt ca unu muţii, ce nu-şî deschide gura sa :
"Depărteză de la mine rana ta,
14 Suut ca unii omu, ce nu aude,
Căci peru de lovirea mâneî tale.
Ca i ui 11 mustri pre o mii, şi-lu pedepsesc!
Şi in a căruî gură nu este respunsii.
1 5 Căci pre tine, lehova, u te asceptu ;
pentru pecatulu seu,
Tu vei respunde, Domne, Dumnedeulii meii ! Tu faci f sase mistue, ca molia, cele mai dori
16 Căcî dis'arnu : Ascultă-me,
te ale luî ;
Căcî " altu-feliă eî se voru bucura de mine ! Da, « numai o suflare este toţii omulu. Sela.
Gândii x picîorulii meii se clătesce, eî se
Ascultă ruga mea, lehova l
y înalţă asupra -mî.
Si îe in urechi strigarea mea;
17 Căcî aprope de căderea sunt,
La lacrimele mele nu tace:
39 Dară * aj utorulu colorii drepţi vine de la lehova,
Elu este tăria lorii z in timpii de iievoîă.
40 Căci » pre eî 'î ajută lehova, şi-i scapă;
'I scapă de cei nelegiuiţi, şi-î raentue,
* Fiindu-că se încredu iu elu.
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O, x bine-voesce, lehova, a me mentui,
lehova, spre ajutorulu meu grăbesce-tel
y Ruşineze-se şi roşescă toţi
Cei ce caută sufletulu meu, ca să-lu perdă ;
Dee înapoi şi ruşineze-se
PSALMULtf XL.
Cei ce dorescii nefericirea mea.
Maistrului de cântare. Unu psalmii ala lui Davidu. ' Să se perdă, şi « să aibă ruşinea de resplată
Cei ce-mî dicu: Hal ha!
-OPERAT'AM D in lehova,
^ Şi elu se pleca cătră mine, şi audi stri Dară * bucure-se şi veselescă-se in tine
Toţi cei ce te caută;
garea mea.
Să c dică pururea: „Mare este lehova!"
Şi me scose din gropa stricăcîuueî,
Cei ce îubescu ajutorulu teii.
Din ' tina tăuluî ;
d De şi sunt sermanu şi săracii,
Şi c puse pe o stâncă picîorele mele,
Dară e Domnulu va ingriji de mine;
d Intărindu paşii meî;
Ajutătorulu meu şi mentuitorulu meu tu esc»;
' Şi puse in gura mea o cântare nouă,
Dumnedeulu meu, nu întărdia!
Lauda Dumnedeuluî nostru,
•''Mulţi o vorii vede, şi se voru teme,
PSALMULt XLI.
Şi se voru încrede in lehova.
Maistrului
de
cântare.
Unii psalmii alu lui Davidu.
e Fericită bărbatulu, ce pune speranţa sa in
FERICIT O ° celii, ce ie aminte celui săracii!
lehova,
Şi * nu caută spre cei îngâmfaţi şi ' amici aî
In diiia nefericireî 'Iu va scăpa lehova.
lehova Iii va păzi, şi-lu va ţine in vîeţă,
mincluneî !
lehova, Dumnedeulu meii, i mari sunt minu Şi va fi bine-cuventatu pe pământii;
6 Tu nu-lu vei da in voia neamiciloru şei.
nile tale, pre cari le-aî făcuţii;
Şi * cugetările tale, pre cari le areţl noiiî lehova 'Iu va sprijini pe patulu dureriloru;
ţie nu este cine să se asemene;
Tu vei face totu aşternutulu seu in boia sa.
Voiu spune, şi voiu vorbi de <f insele,
Eu amu disu : „lehova, îndură -te de mine,
„ c Vindecă sufletulu meii ; căci amii păcătu
De si nu se potu numera.
' Sacrificii şi daruri nu voescî,
iţii ţie."
Neamiciî meî vorbescii reu de mine,
Urechîele mî-aî bortilitu,
Olocaustele şi sacrificiele pentru pecatu n'aî „Gândii va muri şi va peri numele lui?"
Atuncea dis'amii; fiece, vinu;
[ceruţii. Şi cândii vre-unulu vine, să me vedă,
In tuîulu cartei ™ scrisu este pentru mine;
<* Vorbesce făţarnicii, anima sa adună gân" 'Mi place să făcu voia ta, Dumnedeulu meu, Elu ese afară, si o spune.
[duri rele ;
Şi legea ta este " in lă-întrulu meu ;
împreună şoptescii asupra-mî cei ce me
f Predicat'arnu dreptatea ta in adunare mare; Cugetă stricăciunea mea;
[urescu;
fiece, * buzele mele nu le-aniu opriţii, lehova, „Boia rea se ţine de d'însulii,
T tu o sciî.
„Şi celii ce jace nu se va mai redica "!
Dreptatea ta * n'amu ascuns'o in anima mea, 0 Chîaru şi omulu, cu care era mu in pace,
Credinţa ta şi mântuirea ta amu prochîămatu. in care me încredeamu,
N'amu ascunsă îndurarea ta şi adeverulu f Care mânca pânea mea, rădicat'a călcăîulu
teii in adunare mare.
asupră-mi.
Tu, lehova, nu vei opri îndurarea ta de
Dară tu, lehova, îndură-te de mine,
la mine,
Şi redică-me, ca să li resplătescu !
' Mila ta şi adeverulu teu pururea me vorii In acesta voiu cunosce că aî plăcere de mine :
păzi.
Că ueamiculu meu nu se va veseli de mine.
Câcî încunjuratu-m'au nefericiri uenumerate, Căci pre mine in neprihânirea mea tu m'aî
" Ajuusu-m'au fără-de-legile mele,
sprijinita,
De nu potu vede ;
Şi » m'aî pusii înaintea feţei tale in eternii.
Mai numerose sunt de câtii perulii capu * Bine-cuventatu fie lehova, Dumnedeulu lui
lui meu,
Din eternii şi in eternii!
[Israelu,
Si • bărbăţia 'mî| lipsesce.
Aminu şi Aminu.

r Câcî străinii sunt la tine,
Nimernicu, ' ca toţi părinţii meî.
13 ' întorce-te de la mine, ca să mai fia voioşii,
Mai 'nainte de a me duce şi "a nu mai fi.
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De omulu vicleniei şi alu nedreptăţeî scăpă-me.

PSALMULU XLII.

Maistrului de cântare. O învefătură de la fiii Căci tu escl Dumnedeulu meu c scutitoru !
luî Korahu.
Pentru ce m'aî lepădaţii ?

1 f ^ UMU cerbulu doresce după isvorulu de apă,
\^ Aşa doresce sufletulu meii după tine,
Dumnndeule !
2 ° Sufletulu meu înseteză după Dumnedeu,
după Dumnedeulu 6 celu viu:
„Cândii voiu veni şi mă voiu arăta înaintea
luî Dumnedeu ?"
3 " Lacrimele mele fâcutu-s'au pânea mea diua
şi noptea,
Cându d in tote dilele mi se dicea :
„Unde este Dumnedeulu teu?"
4 De acestea amintîamu, ' revărsândii in mine
sufletulu meii:
Gândii mergeamu cu glota, cându ^me duceamu la casa luî Dumnedeu
Cu strigăte de bucuria şi de luudă,
Cu mulţime ce serbătorîa.
5
» Ce escî întristaţii, suflete alii meii ?
Şi ce suspini in mine ?
* Asceptă pre Dumnedeu, căci încă 'Iii voiu
Pentru ajutorulu feţei sale.
[lăuda.
6
Dumnedeulu meii, sufletulu meu este
întristaţii in mine:
De aceea 'mi amintescu de tine din pămentulu Iordanului şi alu Hermonuluî,
Din muntele Mizării.
7 * Adunculu pre aduncu chîamă, la vuetulu
sgîaburiloru tale,
J Tote undele tale şi valurile tale aii trecuţii
presto mine.
8 lehova diua * ordineză îndurarea sa,
Şi ' noptea cântarea luî este cu mine,
Si ruga mea cătră Dumnedeulu vîeţeî mele.
9 Voiu dice cătrâ Dumnedeu, stânca mea:
„Pentru ce m'aî uitaţii?
„ m De ce trebue să âmblu plina de durere
suptu apăsarea neamicului?"
10 Cându sdrobite eraa osele mele, batjocoritu-m'&u apăsătorii mei,
1 1 n Pe totă diua, dicendu-mî :
„Unde este Dumnedeulu tea?"
12
° Ce escî întristata, suflete alu meu,
Şi ce suspini in mine?
Asceptă pre Dumnedeu, căci încă 'Iu voiu
lăuda,
Ajutorulfl feţei mele, şi Dumnedeuia mea!

d De ce trebue să âmblu plinii de durere suptu
apăsarea neamicului ?
• Trămete lumina ta şi adevărulu teu,
Ca să mă conducă,
Ca să mă ducă la / muntele teii celu sânţii
şi la locuinţele tale ;
Ca să vinii la altarulii luî Dumnedeu,
La Dumnedeu, bucuria mea cea mare,
Şi să te laudii din citară, Dumnedeule, Dum
nedeulu meii I
» Ce escî întristaţii, suflete alu meu.
Şi ce suspini in mine?
Asceptă pre Duuiuedeu, căci încă 'la voiu
lauda,
Ajutorulu feţei mele şi Dumnedeulu meii !
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PSALMULt) XLIV.
Maistrului de cântare. O învefătură de la
fiii lui Korahu.

DUMNEDEULE, cu urechîele nostre amii
" Părinţii noştri nî-au spusu
[audiţii :
Faptele, ce le-&i făcutu in filele lorii,
In dilele trecute.
6 Tu prin mâna ta alungat'aî naţiuni,
Erii pre d'înşiî î-aî plantata;
Perdut'aî popore,
Erii pre eî î-aî lăţitii.
Că "nu prin sabia lorii luat'ăii pămentulu
acesta in stăpânire.
Şi nu braţîulu lorii ajutatu-i-a pre eî;
Ci drepta ta şi braţîulu teu şi lumina feţei
d Căci î-aî iubiţii.
[tale;
' Tu escî regele meu, Dumnedeule !
Fă mentuire luî lacobu.
Prin tine 'vomu împunge pre apăsătorii noştri,
In numele teu câlca-vomu in picîore pre
împotrivitoriî noştri.
Căci • nu in arculii meu mă voiu încrede,
Şi sabia mea nu mă va ajuta :
Ci tu ajutatu-ne-aî impotriva apăsătoriloru
Şi Apre cei ce ne urăscu ai ruşinaţii, [noştri,
Pre 'Dumnedeu lâudămii totâ diua,
Şi numele teii 'Iu mărturisimii in eternii. Selii.
Dară acumu i lepădatu-w«-aî, şi ne-aî ruŞi nu eşî cu oştirile nostre:
[şinatu,
Tu ne-aî făcutu să ne * întorcemu înderăptu
de d'inaintea neamiciloru noştri,
PSALMULU XLIII.
Şi cei ce ne urescii ne şî-au făcuţii preda lorii.
l a ŢUDECĂ-ME, Dumnedeule, şi * apără causa 1 Făcutu-ne-aî ca oile hotărite spre mâncare,
ş I Dinprotiva unui poporu necuviosu ; [mea, Şi "între popore ne-a! împrăscîatu.
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înainteză pentru aperarea adevărului şi a
dreptâţeî strămbetăţite,
Şi drepta ta te va învăţa lucruri înfricoşate !
Ascuţescă-se sâgeţele tale, străpungă animele neamiciloru regelui ;
Supţii paşii tei cadă poporcle.
• Tronulu teu, Dumuedeule, stă in eternii
şi perpetuu,
Sceptrulu dreptăţeî este sceptrulii împără
ţiei tale.
•^ Tu îubescî dreptatea, şi urăscî nelegiuirea ;
De aceea t unsu-te-a * Dumuedeu, Dumnedeulu teii,
Cu oleîulu * bucuriei mai mulţii de câtii pre
soţii tei.
J Smirnă şi aloe si casie sunt tote vestmintele tale ;
In palaturî de fildeşii cu cântări de organe
te-au veselitu.
* Fete de regi sunt intre scumpele tale,
1 Regina stă la drepta ta in auru de Ofiru.
Ascultă, fiică, şi vedî, şi plecă urechîa ta:
m Uită pre poporulu teu şi casa părintelui teu.
Atuncea va pofti regele frumuseţa ta;
" Căci elu este domnulu teu, şi închiiiă-te lui,
Si cu daruri, fiică a Tirului,
Voru saluta ° avuţii poporului faţa ta.
p însăşi măreţia este feta regelui in cămara
Ţeseturâ de auru este vestmentulu ei.
[sa,
q In vestminte pestriţe ea se aduce ba rege,
In urmă fecîorele, amicele ei,
Se aducii la tine:
Se aducu cu bucuria şi veselia,
Intră in palatulu regelui.
Iu loculu părinţiloru tei voru fi fiii tei,
Pre T cari-î vei pune domni preste totă ţera.
' Voiu face să se amintescă numele teii din
generaţiune in generaţiune,
Maistrului de cântare, pe Şosanimii. O înveţă- Şi poporele te vorii lăuda in eternii şi per

12" Vendut'aî pentru puţină poporulu teu,
Şi n'aî suiţii preţulu vendăreî lorii.
13 ° Făcutu-ne-aî de ruşine veciniloru uostri,
De risu şi de batjocură celoru d'imprejurulu
nostru.
14 * Făcutu-ne-aî de proverbu intre popore,
' De clătire cu capulu intre naţiuni.
15 In totă diiia ruşinarea mea stă înainte-mî,
Şi faţa mea de ruşine s'a acoperiţii,
l fi La audulu voceî înjurătoruluî şi a batjoco
ritorului,
rLa vederea neamiculuî şi a celui lacomii
de resbunare.
17
'Vemt'au tote acestea presto noi,
Dară noi nu te-amii uitaţii,
Nici n'amii foştii necredincioşi legăinentu^luî teii ;
18 Anima nostră nu s'a întorşii îndereptu,
Şi ' pasulu nostru nu s'a abătuţii din calea ta :
19 De şi " ca pre dragonî ne-aî sdrobitu,
Şi ne-aî acoperiţii " cu umbrele morţeî.
'20 De amu fi uitaţii numele Dumnedeuluî nostru,
Şi de amii fi x întinsu manele uostre cătră unu
deii străinii:
21 » Au nu arii cerceta Dumnedeii acesta?
Căci elu cunosce ascunsurile ânimeî.
22 ' Da, in tote dilele suutemu ucişi pentru tine,'i
Socotiţi ca oile hotărite la junghîare.
23 " Scolă-te! pentru ce dormi, Domne?
Desceptă-te ! b nu ne lepăda pentru totu-de24 c De ce ascundî faţa ta?
[una.
De ce uiţi mişelia şi apăsarea nostră?
25 Căci d plecaţii spre pulbere este sufletulii noCorpulu nostru lipiţii de pământii,
[stru,
26 Scolă-te intru ajutorulu nostru,
Şi mentui-ne pentru îndurarea ta.
PSALMULtl XLV.
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tură şeii o cântare de la fiii lui Korahu
despre iubire.

i NIMA mea ferbe de o cântare frumosă;
A Eu închinii regelui lucrarea mea,
Limba mea este condeîulii unui scriitorii iscusitu !
2
Tu escî mai frumoşii de câtu fiii omeniloru,
" Charulu este vărsaţii pe bubele tale :
De aceea Dumnedeii bine-cuventatu-te-a in
eternii.
3
* Vitesule ! încinge la copsă ' sabia ta,
Mărirea ta şi strălucirea ta;
4 d Prosperă iu strălucirea ta,
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JfatstntZMt de cântare. 0 înveţătură de la fiii
lui Korahu, pe Alamotu.

DUMNEDE0 ni este ° scăpare şi putere,
l
6 Ajutorii cercatii forte in nevoi.
De aceea nu ne tememu,
2
Chfaru cândii pămentulu s'arii resturna,
Gândii munţii s'aru muta in ânimele măreî;
e Cdndu apele sale arii vui şi arii spuma,
3
Si munţii s'arii clăti de urgia ei. Sela.
Elii este d fluvîulu,
4
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PSALMI 46—49.
Ale cărui pâreîe desfeteză • cetatea lui Dum
nedeu,
Sanctuarîulu locuinţelorii celui Pre-înaltu.
5 Dumnedeu este 'in mediloculii eî,
Nu se va clăti ;
Dumnedeu o va ajuta la revărsatulu dîoriloru.
6 «Popore aii vuiţii, regate s'au clătiţii;
Elu sună cu vocea sa, * pămentulu se topesce.
7 * lehova, Dumnedeulu oştiriloru, este cu noi,
Scăparea nostră este Dumnedeulu luî lacobu.
Sela.
8
J Veniţi, priviţi lucrurile luî lehova,
Celu ce pustiiri a fâcutu pe pământii!
9 * Elu până la marginile pământului pune capătii resbelelorii;
'Rumpe arculu şi sfărâmă lancea,
" Cu focii arde carăle.
10 Fiţi linisciţî, şi recunosceţî că eii sunt Dum" înalţii intre popore,
[nedeu,
înalţii pe pământii!
11° lehova, ţ)umnefoulu oştiriloru, este cu noî,
Scăparea nostră este Dumnedeulu luî lacobu.
Sela.
PSALMULU XLVII.
Maistrului de cântare. Unu psalmii de la fiii
lui Korahu.

1 -pOPORELORU tote, « bateţi in palme ;
f Strigaţi luî Dumnezeii cu voce de bucuria!
2 Căci lehova, celu Pre-înaltu, 6 înfricoşată «sfe,
" Rege mare preste totu pămentulu.
3 * Elu supusu-ni-a poporele,
Şi naţiunile suptu picîorele nostre;
4 Alesu-ni-a «moscenirea nostră,
Fala luî lacobu, pre care l'a iubiţii. Sela.
3
'Suitu-s'a Dumnedeu cu strigări de bulehova cu voce de trîmbiţă.
[curia,
6 Cântaţi luî Dumnedeu, cântaţi-t,
Cântaţi regelui nostru, cântaţi-i!
7 » Căci rege preste totu pământulu este Dumne*Cântaţi-î cântare!
[deu,
8 * Dumnedeu domnesce preste popore,
Dumnedeu şede pe sântulii şeii tronu.
9 Domnii poporelorii s'au adunatu,
J Poporulu Dumnedeuluî luî Abraamii :
* Căci ale luî Dumnedeu sunt scuturile păElu este înalţii forte.
[mentuluî:
PSALMULU XLVIII.
O cântare sta unu psalmii de la fift lui Korahu.
l "lfl"ARE este lehova, şi vrednicii de laudă,
IŢA ' IQ cetatea Dumnedeuluî nostru, pe
* muntele şeii celu sânţii.
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"Frumosă înălţime, d bucuria a toţii pămen
tulu este muntele Sionu ;
• In laturile de cătră medi-nopte este s ceta
tea regelui celui mare.
Dumnedeu, iu palaturile eî, este cunoscuta.
ca o întărire înaltă.
Căci ecce, * regii s'aii adunaţii,
Trecut'au de la o-l-altă.
O vedură ; şi se uimiră,
Se spăimentară, ei fugiră răpede.
Tremuru î-a * cuprinşii acolo,
' Dureri, ca pre femeă in facere.
•>' Prin vântulu de resăritu * ai sfărămatu
Corăbiele Tarşişuluî.
Dupre cumu amu auditu, aşa amu şi vedutii
In l cetatea luî lehova, Dumnedeulu oştiri
loru, iu cetatea Duruuedeuluî nostru;
Dumnedeu o va m întări in eternii. Sela.
Cugetat'amu, Dumnedeule, la " îndurarea,
In templulu teu.
[ta,
Cumu este " numele teu, Dumnedeule l
Aşa este ei lauda ta până la marginile pămân
tului:
De dreptate este plină drepta ta.
Mantele Sionu se veselesce,
Şi fiicele luî Iuda se bucură pentru jude
catele tale.
încunjuraţî Sionulu, şi-lu ocoliţi,
Numeraţî turnurile sale ;
Luaţi semă la zidîulu şeii, priviţi palaturile luî,
Ca să spuneţî de ele generaţiuneî viitore.
Căci acestu Dumnedeu este Dumnedeulu nostru in eternii şi perpetuu,
Şi elu până la morte p ni va fi conducetoriii.
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PSALMULt XLIX.
Maistrului de cântare. Unu psalmii de la fiii lui
Korahu.

ASCULTAŢI aceste, tote poporele.
l
Luaţi in urechîă, toţî locuitorii lumeîl
Celu ° micii, ca şi celu mare,
2
Avutulu şi saraculii împreună,
înţelepciune vî va vorbi gura mea,
3
Şi cugetarea ânimeî mele vaji cu pricepere.
* Pleca-voiii urechîă mea în parabolă,
4
Cu citară descoperi-voiu adunca niea sciinţă.
De ce să mă temu in dilele de nefericire, 5
Gândii me încujură ' răutatea celorii ce me
pândescu,
Celoru ce se d încredu in avuţia lorii,
6
Şi se fălescu in mulţimea averei lorii ?
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PSALMI 49, 50.

d Foculii mistue înaintea lui,
Şi in jurulii seu viforu cumplită.
• Elu chîamă cerîulu de susii şi pâmentulii,
Ca să judece pre poporulu seu :
„Adunaţi-mî pre 'cuvioşiî mei,
„» Cari aii încheiaţii legămentu cu mine prin
sacrificiu."
Şi * ceriurile prochîamă dreptatea lui,
Căci 'Dumnedeu este celu ce judecă. Sela.
„ j Ascultă, poporulu meu, şi-ţî voiu vorbi,
„Ancultă, Israele, că voiu mărturisi asupră-ţî ;
„* Dumnedeu, Dumnedeulu teii, eii sunt.
„l Nu pentru sacrificiele tale " te voiu mustra,
„Nici pentru olocaustele tale, ce pururea
sunt îuaintea mea.
„" Nu voiii lua din casa ta tauri.
„Nicî din staulele tale c,îapî;
„Căci ale mele svnt tote ferele pădureî,
„Şi vitele ce pascu in mii de munţi ;
„Cunoscii tote paserile munţiloru,
„Şi toţii ce se mişcă pe câmpii 'ml este
cunoscută.
„De aşi fi flămându, nu ţi-aşî spune;
„° Căci a mea este lumea şi plimtatea el.
„Aii mânâncii eu carnea tauriloru,
„Şi beii sângele ţiapiloru?
„ f Sacrifică lui Dumnedeu mulţumire,
„Şi « plâtesce celui Pre-inaltu voturile tale;
„Şi rchîamă-me in diua nevoîeî :
„Eu te voiu mentui, şi tu ' rne vei mări."
Dară celui nelegiuiţii 'î dice Dumnedeu:
„Ce ai tu să prochiămî aşedămintele mele?
„Şi in gura ta să iei legămeutulu meii ?
„ ' Căci urescî învăţătura,
„Şi "lepedi cuvintele mele înapoia ta.
„Ue ve^î unii furii, escî "amicii cu elu,
„Şi * cu adulterîulu este partea ta.
„dura ta împins'aî spre rele,
„Şi y limba ta urdesce vicleşugii.
„Şedî ţi vorbescî asupra fratelui teu,
„l're ii M! 1 11 mumei tale 'Iu innegrescî.
„Acestea ai făcuţii, * şi eu amu tăcuţii,
„ " Socotit'aî pote, că eu ca tine sunt :
PSALMULt L.
„Dară *te voiu mustra, şi voiu pune tote îna
UnU psalmii alii lui AsafU.
intea ochiloru teî.
-TOTtr-PUTERNICULtr Dumnodeii, lenLu»ţî deci semă de acesta, cei ce "uitaţi
__ Şi chiamă pămeutulu [hova, vorbesce,
pre Dumnedeu !
De la resuritulu soreluî până la apusulu lui. „Ca să nu sfâsciu, fără să fie cine să ve scape.
„ d Cine sacrifică laudă, mă onoreză ;
2 Din Sionu, * desăvârşirea frumuseţe!,
r Dumnedeu strălucesce.
„Şi «celui ce ie aminte la calea sa,
3 Dumnedeulu nostru vine, şi nu tace ;
„'l voiu arăta mântuirea lui Dumnedeu."

7 Fratele pre frate nu p6te rescumpăra de
morte,
Nu pote • da lui Dumnedefi preţîulă rescumpărâreî sale ;
8 (Pre scumpă este 'rescumpărarea vieţeî lorii,
Şi in eternii nu se pote face ;)
9 Adecă, să trăescâ in eternii,
* Să nu vecia elu mormentulu.
10 Da, elu 'Iu va vede ; chiaru h înţelepţii inoru,
Şi cu d'înşiî pere fi nebunulii şi prostnlu,
' Şi lasă altora averea loru.
1 1 Lă-întrulu loru se măgulesce, că casele loru
voru sta in eterna,
Şi locuinţele loru din generaţiune in generaţiune ;
Şi J'numescu încă cu numele loru pămân
turile lorii.
12 Totuşi *in mărire emulii nu se pote ţine,
Ci asemenea viteloru pere.
13 Acesta este calea lorii, 'nebunia lorii;
Şi pre d'înşiî 'î urmeză cei, cărora li plăcii
cuvintele loru. Sela.
14 Ca oile in inferau voru fi puşi,
Mortea 'î va pasce ;
Şi miu demâueţa aceea voru domni preste
d'înşiî cei drepţi,
Şi n mutra lorii o va mânca infernulu, locaşii
nu vorii mai ave.
1 5 Dară Dumuedeu ° va rescumpera sufletulu
meii din puterea infernului,
Şi mă va primi. Sela.
16
Nu te teme, cându se înavuţesce care-va,
Cându se îmmulţesce mărirea casei sale :
17 'Căci nimicii va lua cu sine la mortea sa,
Mărirea lui nu se va pogorî după d'însulu.
13 Cu tote că a 'îndestulaţii sufletulu seu iu
vieţn sa,
(Şi escî lăudaţii, cândii 'ţi .lucrezi bunuri),
19 Elu rse va duce la generaţiunea păriuţilorii
Cari in eternu nu vedu • lumina.
[şei,
iO ' Omulu m mărire şi fură de minte
" Asemenea vitelorQ va peri.
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Zidesce zidîurile Ierusalimului.
Maistrului de cântare. Una psalmii n! ii lin f)n- Atuncea veî bine-primi 'sacrificiele dreptăţeî, 19
riiln . compusă cândă veni la d'însulă profetulil Olocaustele şi arderile de totu ;
Natanil, după ce a intrata la Batu-Şeba.
Şi atuncea voru aduce pe altarulii teu tauri.
PSALMULtî LI.

1 Tl/|ILUESCE-me, Dumnezeule,
IVI Dupre mila ta ;
Dupre mulţimea îndurăriloru tale,
0 Şterge fârâ-de-legea mea.
2 6 Sp:ilâ-mă de totu de fără-de-legea mea,
Şi de păcatulu meu curăţesce-me.
3
Căci c fâră-de-legea mea o cunoscu,
Şi pecatulfl meu este pururea înaintea mea.
4 d Numai ţie unuîa amu greşiţii,
Şi acestii rău e înaintea ta amu făcuţii,
f Ca să te îudreptezî întru cuvintele tale,
Şi să fii curaţii in judecatele tale.
5 Că. o ecce, întru farâ-de-legi m'amu născuţii,
* Şi in păcate m'a concepuţi muma mea.
6 Că ecce, adeverulu îubescî 'in lă-întrulii
om vlui,
Şi înţelepciunea ta m'aî învăţată in ascunsulu âuimei mele.
7 * Stropi-me-veî cu isopii, şi mă voiii curaţi,
Spăla-mă-veî, şi mai tare decâtu ometulu
* me voiii albi.
8 Auduluî meii dă bucuria şi veselia,
Ca ' să se bucure osele, ce le,-&\ pfarămatu.
9
m îutorce faţa ta de la păcatele mele,
B Şterge tote fără-de-legile mele.
10 "Anima curata zidesce întru mine, Dumne
deule,
Şi spiritu drepţii îunouesce in lă-întrulu meii.
11 Nu mă lepăda f de la faţa ta,
Şi « spiritulu teu celu sâutu nu-lii lua de la
12 Dă-mî erăşî bucuria mentuireî tale,
[mine.
Şi cu T spiritu bine-voitoru sprijinssce-ine.
13
Atvncea îuvăţa-voiu pre cei fără-de-lege
căile tale,
Şi cel păcătoşi la tine se vorii îutorce.
14 Scapă-mă de 'sanguin,
Dumnedeule, Dumnedeulii mentuireî mele,
Şi ' bucura-se-va limba mea de dreptatea ta.
15 Domne, deschide buzele mele,
Şi gura mea va cuvânta lauda ta.
16 Căci " sacrificiu de aî fi bine-voitu, aşî fi daţii ;
Olocauste nu ceri.
17 * Sacrificîele luî Dumnedeu svnt unu spiritu
sdrobitu,
O animă înfrântă şi sdrobită nu vei urgisi,
Dumnedeule.
18
Fă bine întru bună-voinţa ta Sionuluî,
pt g^t
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PSALMULtT LII.
Maistrului de cântare. O inveţătură a lui Davidtt,
compusă cândă Doegti, EdomitulU, veni, şi însciinţâ pre Saulii, şi-l dise: Davidă a venită in
casa luî Ahimelecil.

DE ce te fălescî întru răutate, "puternice ?
îndurarea lui Dumnedeu pe totă diua se
6 Limba ta nedreptate vorbesce,
[are'tă.
"Ca unu briciu ascuţiţii, uneltindu viclenia.
Tu îubescî reulii maî mulţii decâtu binele,
''A vorbi minciuna maî mulţii decâtu ade
verulu. Sela.
îubescî tote cuvintele ruinătore,
Limbă viclenâ !
De aceea Dumnedeu te va sfărâma pentru totu-de-una,
Te va răpi, şi te va smulge din cortîi,
Şi te va • desrădecina din pămentulu celorii
viî. Sela.
-'Cei drepţi voru vede ace'sfa, şi se voru teme,
» Şi voru rîde de elu, tfi-endu. :
„Ecce omulu, care n'a luaţii pre Dumnedeu
de scutii alu seu,
„Ci * s'a incredulii în mulţimea avuţiei sale,
„Şi s'a rădămatu pe răutatea sa !"
Eru eu 'ca unii olivii verde sunt iu casa
luî Dumnedeu l
Mă îucredu iu îndurarea luî Dumuedeii in
eternii şi perpetuu.
Te voiii lăuda in eternii, pentru-că aî făcuţii
Şi voiii spera in numele teu, .
[acesta,
i Căcî elu este bunii cuviosilorii teî.
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PSALMULtF LIII.
Maistrului de cântare, pe Mahalată. O invefătură
a luî Davidu.

EBUNULtl dice in anima sa: „Nu ««te l
Dumnedeu".
Stricaţi şi urîţî sunt în fâră-de-legile lorii,
6 Nicî unulii nu face bine.
Dumnedeu din ceriu "privesce la fiii omeni- 2
Sa vedâ, de este vre-unu înţelepţii,
[loră,
Care d caută pre Dumnedeu :
Toţi s'aii abăt.utu, S'au stricaţii de totu;
3
Nerninea nu face bine, chîaru nicî unulu.
Au ' n'au sciinţă făcătorii de rele,
4
Cari mănâncă pre poporulu meu,
u Num. 15. 27,
30.
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laa. 1. 11.
Iar. 7. 2».
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v PII. 34 18.
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PSALMI 53—55.

Cvmă aru mânca pânea ? Luî Dumnezeu nu
s'au rugaţii.
5 f Deci cutremuru î-a cuprinsa, unde frica nu
încăpea ;
Căci Dumnezeii a » împrăsciatu osele apăsă
torii oru tei :
Făcuţii -i-aî de ruşine, pentru-că Dumnezeu
î-a lepădaţii.
6
* O l de arii veni din Sionii mântuirea luî
Israelu l
Cându Dumnedeu va întorce pre captivii
poporului seu,
Bucura-se-va lacobu, veseli-se-va Israelu.
PSALMULtJ LIV.
Maistrului de cântare pe corde. O învefătttră a
lui Davidu, compusă, când* Zifeil veniră, şi diseră Iul Saulu : !•',<«, Davidu este ascunşii la noi.

1 TTvUMNEDEULE, mentui-mă prin numele
JLJ teu,
Şi prin puterea ta apără dreptulu meu !
2 Dumnedeule, ascultă ruga mea,
Ie in urechiă cuvintele gureî mele.
3 Căci " străinii s'aii sculatu asupră-mî,
Si omeni cumpliţi caută vîeţa mea,
Cari nu punu pre Dumnedeu înaintea lorii.
Sela.
4
Ecce, Dumnedeu 'mi este ajutora,
* Domnulii este între cei ce sprijinescii vîe
ţa mea.
5 Răutatea loru o va întorce asupra îtnpotrivitorilorii mei ;
' Intru adevărulii teu nimicesce-i.
6 Tî voiii sacrifica cu spiritii bine-voitorii,
Voiii lăuda numele teu, lehova; d căci este
l Căcî din totă nevoia elu m'a scăpaţii, [bunii.
' Şi asupra neamicilorii mei ochîulii meii a
vedutu împlinirea dorinţei sale.
PSALMUL0 LV.
Maistrului de cântare pe corde.
luî Davidu.

O învăţătură a

1 TE in urechi, Dumnedeule, ruga mea,
J_ Şi nu te ascunde de cererea mea !
2 Ascultă-me, şi respunde-mî ;
" Âmblu rătăcindu in întristarea mea, şi sus3 De vocea neamiculuî,
[pinii,
De apăsarea nelegiuitului;
* Căcî ei aruncă preste mine nefericire,
SiA cu mânia mă urăscu.
4 * Ânimea mea tremură in mine,
Şi spaime de morte au cădutii preste mine.
5 Temere şi cutremuru au veniţii preste mine,
Şi groză m'a acoperita.
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Dis'amu atuncea : „Cine 'mî va da aripi, ca
de porumbă?
„Să sborii, şi să găsescii repausii.
„Ecce, departe aşi sbura,
„In pustiiu m'aşî opri; Sela;
„M'aşî grăbi să scapu
„De d'inaintea ventuluî aprigii, de d'inaintea fortunei."
Nimicesce-t, Domne, împarte limbele lorfi,
Căcî vădii d silnicia şi certă in cetate :
Diua şi noptea ocolescu zidîurile ei,
Şi necasulu şi neliniscea sunt in medîloculu el ;
Răutatea este in lă-întrulii ei ;
Apăsarea şi vicleşugulu nu se depărtezâ din
uliţele ei.
' Că nu unii neamicii m'a batjocoritu;
Aşi fi suferiţii acesta ;
Nu celii ce me urîa s'a / sculatu asupra-mî
M'aşî fi ascunşii de elu ;
Ci tu, omule, care erai de o potrivă mie,
» Amiculu meu şi cunoscutulu meii ;
Avut'amii dulci intrevorbirî,
* împreună mers'amu in casa luî Dumnedeu
cu mulţimea.
Surprindâ-î mortea !
' Coboră-se de vii in înfernu !
Căcî răutate este in locuinţa lorii, in lă-în
trulii loru.
Striga-voiii cătră Dumnedeu,
Şi lehova mă va mentui.
î Sera şi demâneţa şi la amedă mă voiu tânŞi voiii suspina ;
[gui,
Şi elii va asculta vocea mea.
Scuti-va cu pace vîeţa mea in lupta, ce mi
se face ;
Căcî * mulţi vinii asupră-mî.
Dumnedeu va asculta, şi-î va umili,
Elu, ' care troneză din vechime : Sela :
Pre eî, pentru cari nu este speranţă de
schimbare,
Pre cel ce nu se ternii de Dumnedeu.
"Pus'au manele lorii pe cei ce "erau in
pace cu eî,
Şi aii frânţii legămentulu făcută cu eî.
"Cuvintele gureî orl-cărula din eî sunt mai
alunicose decâtu untulu,
Dară resbelulu este în anima sa ;
Cuvintele sale sunt nuiî moi decâtu oleîulii,
Dară ele svnt toţii atâtea săbii.
* Arunea luî lehova sarcina ta,
Şi elu te va uşura;
* Nu va lăsa în eternii ca celii drepţii să se
clatine.
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PSALMÎ 55—58.
23 Ci pre eî Dumnezeu 'î va coborî in adunculu
mormântului,
r Bărbaţii sângîuriloru şi aî vicleşugului * nu
voru ajnnge nici la jumătatea dilelorii lorii ;
Dară eu, eii mă încredii in tine.
PSALMULU LVI.
Maistrului, de cântare, după, lonată-elemu-rehol.-iinii. O cântare de aurii a lui Davidă, compusă
cându Filistenii 'Iu prinseră in Gatu.

1 • TNDURĂ-te de mine, Dumnedeule I
_|_ Căci unu muritorii fornăesce la mine,
Totă diua luptându-se, me asupresce;
2 Totâ ţliua * fornăescu neamicii mei ;
Că mulţi sunt ceî ce se luptă cu mine din
3 In diua cându me voiu teme,
[înălţime,
încrede-me-voiu in tine.
4 c In <ine, Dumnedeule, alu cărui cuveutu laudu,
In Dumnedeîi încrede-me-voiu : d nu me voiu
Ce-mî pote face carnea 't
[teme ;
5
In totu timpulu eî strâmbătăţescii cu
vintele mele,
Asuprâ-mî sunt îndreptate spre reii tote gân
durile lorii.
6 «Se adună, se ascundu,
Pândescu călcăîulu meii ;
/Căci caută sufletulu meu.
7 Aii dorâ întru răutatea vorii scăpa ?
Dumnedeule, cu mânia ta sfărâmă poporele
aceste.
8 Tu ai numeratu păsurile mele ;
In foi ai pusu lacrimele mele ;
s Ore nu siînt ele in cartea ta?
9 Ori in ce di te voiu chîăma, întorce-se-voru
înapoi neamiciî mei ;
Acesta o sciu, căci * cu mine este Dumnedeu.
10 'In Dumnedeu, alii cărui cuventu laudu,
In lehova, alu cărui cuvântă laudu,
1 1 In Dumnedeu me încredu : nu me temu ;
Ce-mî pote face oraulu ?
12
Presto mine Dumuedeule, sunt voturile
tale,
Sacrificii de bucuria 'ţî voiu plăti.
13 Căci •'de morte aî mântuiţii sufletulu meii,
De alunecare picîorele mele ;
Ca să âmblu înaintea lui Dumnedeu in * lu
mina vieţeî.

469

Căci in tine se încrede sufletulu meii,
Şi * supţii umbra aripeloru tale cautu adă"Pâuă va trece fortuna.
[postii,
Striga-voiu cătrâ Dumnedeulii celu Pre- 2
înalţii,
Cătră Dumnedeu, d care tote mî-a împliniţii.
* Elu va trămete din ceriu, şi me va ajuta ; 3
Va batjocori pre celu ce f fornăesce la mine.
Sela.
Dumnedeu » va trămete îndurarea sa şi adeverulu şeii,
Să scape sufletulu meu din medîioculii leiloru, 4
Ce jacu aprinşi in juru-mî,
De fiii omeniloru, * aî căroru dinţi sunt lâncî
NŞi . săgeţi,
Şi * limba lorii sabia ascuţită.
J înalţă-te mai susu de ceriuri, Dumnedeule ! 5
Presto totu pămentulu fie mărirea ta !
4 Eî pregătescu cursă paşiloru mei,
6
Sufletulu meii se încovoia;
Gropă sepă înaintea mea;
Să cadă eî înşişi in ea. Sela.
' Gata este anima mea, Dumnedeule, gata este 7
anima mea,
Voiu cânta şi voiii psalmodia.
Desceptă-te, m suflete alu meii, desceptă-te, 8
harpă şi citară l
Să desceptii dîorile.
"Lăuda- te-voiii intre popore, Dumnedeule,
9
Cânta-te-voiu intre naţiuni.
Căci mare până la ceriu este îndurarea ta, 10
Şi până la niiorî adeverulu teu.
'înalţă -te mai susu de cerîurî, Dumnedeule! 11
Preste totu pămentulu fie mărirea ta!
PSALMULU LVIII.
!\lnixii-t'i"i de cântare, după Ală-tasetu.
tare de aură a lui Davidu.

O cân

ADECĂ adeverii, dreptate, vorbiţi, judeca- l
toriloru?
Judecaţi ore cu ecitate, voi fii aî omeniloru ?
Dară in animă uneltiţi răutate,
2
Şi cu manele vostre ° cumpeniţî silnicia pe
pământii.
6 Din mitra mumei loru se abătu de la lege 3
ceî nelegiuiţi,
Din sinulu eî se rătăcescu ceî ce vorbescu
PSALMULt LVI].
minciuni.
Maistrului de cântare, după Alii-tayetu. O cân " Veninu este într'înşiî, ca şi veninulu de şerpe, 4
tare de auru a lui Davidit, compusă cândă fugi Sunt ca d vipera cea surdă, ce-şî astupă urede d'inaintea lui Saulu in pesctră.
chiele sale ;
5
l ° TNDURĂ-te de mine, Dumnedeule, îndură- Ce nu ascultă de vocea încântătorilorii,
De a fermecătorului celuî mai iscusiţii.
l te de mine,
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Dumnedeule, • sfărâmă, dinţii lorii in gura
loru,
Dinţii măselarî aî leilorii celoru tâneri sdrobesce-îj lehova.
' Topescă-se ca apa, ce se scurge ;
îutiudă-şî săgeţele luî până se vorii tempi.
Peni ca culbeculu, care terendu-se, se topesce ;
0 Ca abortulu femeeî, să nu vedă sorele.
Mai 'nainte de ce olele vostre să vedă/bcz//w
de spiuu,
Pre celii verde, ca şi pre celii uscaţii * 'Iii va
spulbera.
'Celu dreptu se va bucura, că va vede resbuiiarea sa ;
1 Pidorele sale le va spăla in sângele uele* Şi omulu va dice :
[gîuituluî ;
„Da, este resplatire pentru celii dreptu,
„Da, este unu Dumnedeu, care l j adecă pămeutulu.
PSALMULt LIX.

' Nu-î ucide, ca poporulu meu să nu uîte 1 1
acesta •

Sgudui-î prin puterea ta, şi surpă-î,
Scutulu nostru, o Domne !
m Totu cuvântulâ gureî loru ftalii buzelorfl 12
loru este pecatu ;
Prindă-se deci in mândria lorii,
Pentru blăstemulu şi minciuna ce vorbescu.
" Nimicesce-î iu mânia ta, nimicesce-î, ca sa 13
nu maî fie,

° Cu să sciă, că Dumnedeu domuesce in lacobu,
Până la marginile pămeutuluî. Sela.
Ei *se întorcu sera, urlă ca cânele,
10
i îucunjură cetatea ;
'Ă q mergu din locu in locu după mâncare ;
Şi mărăescu de nesaţii.
11
Dară eu voiii cânta puterea ta,
Demâneţa voiu Liuda îudurarea ta ;
Căci tu mî-ai foştii tăria şi scăpare in diua
strîmtorăreî mele.
" Puterea mea, ţie-ţî voiu psalmodia ;
Maistrului de cântare, după Ală-taşetn. O cân * Căci Dumnedeu este tăria mea, Dumuedeulu
îndurăreî mele.
tare de aură a lui Davidii, compusă i-miil». Saulu

14
15
16
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trămese, şi-î pândiră casa, ca să-lii omdră.

PSALMULtl LX.

2
3

4
5

6
7
8
9
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iNTUI- "me de neamiciî meî, Dumnedeulu meu!
Aperă-me de cei se se scolă asupră-mi.
Mentui-me de fâcetoni de rele,
Şi ajută -me împotriva bârbaţiloru sângîuriCăci ecce, pândescu sufletulii meu,
[loru.
Asupra-ml se adună *cei puternici,
" Fără vinovaţii să tiu, şi fără să tiu greşiţii,
lehova !
Fără să amu vină, alergă, şi se pregătescu ;
* Desceptâ-te să me ajuţi, şi privesce.
Tu, lebova, Dumuedeulu oştinloru, Dum
uedeulu luî Israelu,
Desceptâ-te, să pedepsesc! tote poporele ;
Nu te îudura de toţî aceşti nelegiuiţi vicleni.
Sela.
« El se întorcu sera, urlă ca cânele,
Şi incuiijurâ cetatea.
Eci e, ei versă cuvinte cu gura lorii ;
•''Săbii svnt in buzele lorii;
Căci dicu : „ • Cine aude aciuia ?"
Dară * tu, lehova, 'ţi ridi de d'înşiî,
'Ţi baţi jocu de tote poporele.
Puterea mea, pre tine te asceptu ;
'Căci Dumuedeu este scăparea mea.
Dumuedeulu indurare! mele me va ^'preîntimpina,
Dumuedeu *me va face să vedu împlinirea
dorinţei unele asupra neamiciloru meî ;
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Maistrului de cântare după Şuşanâ-Edutil. O
cântare de aură a lui DdLoidH spre învăţătură,
compusă, căndu cuceri Aram>t-NulMraimulu şi Aramu-Zoba, şi Joabu se intorse şi bătu din Edomii
in Valea Săreî duoe-spre-dece mii de însî.

DUilNEpEULE, °tu ne-a! lepedatu şi nea î resipitii,
Te-aî mâniaţii ; întorce-te eră-şî spre noî.
Cutremurat'ai pămentulu, l'aî despicata :
6 Vindecă stricăciunile luî, căci se clatină.
"Fâcut'aî pre poporulu teu să vedă asprimea.
d Adăpatu ue-ai cu viuu îmbetătoru ;
Ditră pe urmă • dat'aî celoru ce se temu de
tiue stegii,
Ca sâ-lu înalţe pentru biruinţa adeveruluî.
J Ca să se mentuescă iubiţii teî,
[Sela.
Ajută cu drepta ta, şi respuude-mî.
Dumuedeu a s promisu in sâuţenia sa ;
Bucura-me-voiu, * îrnpărţiudu-ui 'Sichemulti,
Şi •'valea Succotuluî mesurâud'o ;
Alu meu este Galaadulu şi alu meu Manasse,
*Efraimulu este tăria capului meu. lludalegislatorulu meu :
m Moabulu este lighenulii meii,
n Asupra Edemului aruucu încălţiămintea;
0 Filistio ! bucură-te de mine.
[mea
Cine me va duce la cetatea cea întărită ?
Cine me va duce la Edomii?
Au nu tu, Dumnedeule, celu ce P ne-aî lepedatu?
It, 15.
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o Ps. 83. 18.
p Veri 6.
q IOV Ift. 23.

Pi. 109. 10.
r Pi. 18. 1.

i Vers. 9, 10.

a
b
c
d

Ps 41. 9.
2 Cron. 7. 14.
Fi 71. 20.
1». 51.17.28.
Ier. 25. 15.

e
t
g
h
i
J
k

l
2
3
4
5
6
7
8

9
lO

Hs. ZO 5.
1 Puc. 19. 10.
Pa 108. O.etc. m 2 Şam 8. 2.
?t :' Şam. 8. 14
l't. 89. 35.
Pi. 108 9.
fos. 1. 6.
Fac. 12. K.
o 2 Şam. 8. 1.
p Vers. 1.
lo«. 13. 27.
Vra,llDoilt. 33.
Ps 44. ». k
1U8. 11.
17.
1

PSALMÎ 60—63.
Şi au nu tu, Dumnezeule, educe «n'aî eşitu
cu oştirile nostre ?
11 Dă-ni ajutorii, ca să scăpămii din strîmtorare,
Căci r amăgitorii este ajutorulu omului.
12 Cu Dumnezeu • face-vomu lucruri măreţi,
Şi elii va * călca in picîore pre neamiciî noştri.
PSALMULU LXI.
Maistrului de cântare, pe cârde. Unit psalmii
ulii Im JJavidă.

1
2

3
4
5

6
7
8

A SCULTĂ, Dumnezeule, strigarea mea,
jf\ Ie seiu.-t la ruga mea l
De la marginea pământului strigu cătră tine,
Iu lâncedirea ânimeî mele ;
Du-me pe stâncă, că este pre înaltă pen
tru mine.
Căci tu aî fostu adâpostulu meii,
"Tumulii meu celu tare înaintea neamiculuî.
& Fâ-me să locuescu in cortulu teii pururea,
e Să siflu adăpostu suplu scutulii aripelor tale.
Sela.
Câcî tu, Dumnedeule, aî ascultaţii votu
rile mele,
3/î-aI datu moscenirea celoru ce se ternii de
numele teu,
d Adauge dile la dilele regelui,
Anii şei fie ca şirulii generaţiuniloru ;
Să tronBzo in eternii înaintea lui Dumnedeu,
Fă ca sâ-lu păzescă mila • şi adevărulu teu,
Aşa voiu cânta numelui teu pururea;
Ca să plătescu voturile mele in fie-care di.
PSALMULU LXII.
Mulatrului de cântare, lui ledutunil: Unii
psalmii alU lui

2
3

4

5
6

in Dumnedeu este liniscitu sufle. tulii meu;
De la d'însulu vine ajutorulu meu.
* Numai elu este stânca mea şi ojutorulu meu,
Scăparea mea : • cu totulu nu mă voiu clăti.
Până cându vă vfiţi răpedi asupra unul sinVeţi năvăli toţi asupră-i,
[gurii omu ?
d Ca la unu părete, gata a cade,
Ca pe unu zidiu, gata a se surpa ?
Da, se sfâtuescu sâ-/w restorne din inâlţimea
sa, îubescu minciuna ;
* Cu gura lorii bine-cuventeză, şi in anima
lorii blăstemâ. Sela.
/ Numai in Dumnedeu este liniscitu sufletulu
meu;
Căci de la d'însulu vine speranţa mea.
Numai elu este stânca mea şi ajutorulfi meu,

q los. 7. 1*.
l
r P>. 11". 8. &|
146. 3
* Num. "1. ÎS.
1 L'rou. 10. ÎS.
t Iu. 63. 3.

Pt. ei.
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l b Vers. 6.
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e P». 17. 8. k c l's. 37. 24.
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Adăpostulii meii: nu mă voiii clăti.
» In Dumnedeu este ajutorulu meii şi onorea
mea;
Stânca putereî mele, adâpostulu meii este in
Dumnedeii.
încrede-te in elu in toţii timpulu, poporule,
* Versaţi înaintea lui anima vostră ;
Dumnedeu este ' adâpostulu nostru. Sela.
•*' O suflare numai sunt cel mici, minciună
cei marî,
Puşi in cumpănă, cu toţii sunt maî uşori
decâtu suflarea.
Nu speraţi in apesare seu in răpire ; nu
fiţi deşerţi;
*De sporesce avuţia vostră, nu ve alipiţi ani
ma de ea.
1 Odată vorbi Dumnedeu, de duoe ori amu
audiţii acesta:
Că * puterea este a lui Dumnedeu.
Şi aţa, Domne, este "îndurarea;
Căci ° tu resplătescî omului dupre fapta lui.

7

8
9

10

11
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PSALMULtJ LXIII.
l'n-' psalmii alX lui Davidii, compiuit cânda era
in deşertulU lui Iuda.

DUMNEZEULE, Dumnedeulu meu tu eacî;
pre tine te cautu;
0 Sufletulu meu însetezâ după tine, carnea
mea lâucedesce după tine
Intr'uuu pii menţii secu, uscata şi fără apă;
Ca să vedu * puterea ta şi mărirea ta,
Aşa precumu te-nmu vedutii în sanctuarii.
e Câcî mal bună este îndurarea ta decâtu

l

2
3

vîeţa ;

Buzele mele te voru lauda;
Aşa te voiu bine-cuventa d in vîeţa mea ;
In numele teu voiu rădica manele mele.
Sufletulu meu • se satură de măduvă şi de
grăsime,
Şi gura mea te laudă cu buze de bucuria :
Cându 'mî J ăducu aminte de tine in aşternutulu meii,
In veghîănle nofţn cngetu la tine.
Căci tu aî fostu ajutorulu meu,
Şi » supţii umbra aripeloru tale voiu căuta
adăpostu.
Sufletulu meii este lipitu de tine,
Drepta ta mă sprijine.
Dară cel ce caută să perdă vîeţa mea,
Vorii intra in adâncurile pământului ;
* Voru cade de sabia,
Voru fi partea şacalilorii.
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PSALMI 63—66.
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11 Veseli-se-va regele in Dumnezeii;
Speranţa * tuturoru celoru c.e locuescu până la
Laude-se * totu celu ce se jură în numele seu : marginile pămentuluî,
Căci astupa-se-va gura celoru ce vorbescii Şi ale măreî celei mai îndepărtate:
Tu celu ce iutărescî munţii prin puterea ta.
minciună.
Tu h celu ce escî încinsu cu tăria ;
PSALMULtT LXIV.
' Care alină mugctulii măriloru,
M K ut ruliu de cântare, l n n psalmii aia lut
Mugetulu valuriloru şi i fremetulu poporeloru,
Davidă.
Şi cei ce locuescu chîaru la marginile pa1 A SCULTĂ, Dumnezeule, vocea mea in plân- meniului se ternii de semnele tale.
Eşirile demâneţeî şi ale serei tu le faci
_/\_ gerea mea;
De spaima neamiculuî păzesce vîeţa mea.
să cânte de bucuria :
2 Ascuude-me de adunarea celoru nelegiuiţi, * Cercetezi pămentulu, şi-lu ' adăpî ;
De ceta fâcetoriloru de rele ;
Şi-lii împli de avuţii.
3 "Cari ascutu, ca o sabia, limba lorii,
(Plinii de apă este "pereulu lui Dumnedeu;)
6 Aruncă, ca pre săgeţi, cuvintele lorii amare; Tu pregătescî grâulii lorii ;
4 Ca să săgeteze lutru ascunşii pre celu fără Aşa 'Iu pregătescî :
prihană ;
Brazdele sale adăpî,
De o dată 'Iu săgeteză, şi nu se temu.
Bulguriî şei 'î asemeni,
5 ° Se îutărescu in planulu celu reu,
Cu ploîă "i moi,
Punu la cale, ca să întindă curse ;
Si bine-cuventezî fruptele sale ;
dDicu: „Cine va vede î"
Incununî auulu cu bunurile tale,
Şi dîra carului teu stropesce grăsime.
6 Uneltescu rele :
Stropesce chîaru şi păscîunile pustiiuluî ;
Sunt gata la planulu uneltită !
Lă-întrulu fie-căruîa şi anima lui sunt aduncî. Şi colinele se împodobescu ;
7
• Dară Dumnedeu 'i va lovi de o dată cu Cu turme se îmbracu câmpiele,
Şi " văile in grâu se învelescu :
săgeta.
Si rânele lorii se vorii ivi.
Se îmmândrescu, şi cântă.
8 •'Şi
limbele lorii 'î voru resturna;
/Si înse-şî
îi
PSALMUL0 LXVI.
• Clăti-va cu capulu totu celu ce-î va privi.
Maistrului
de
cântare. O cântare seu unii psalmii.
9 * Si se vorii teme toţi omenii, şi ' vorii da in
rpERELEtote, "strigaţi de bucuria lui Dumscire fapta lui Dumuedeu,
Si vorii înţelege lucrarea sa.
J_ nedeu,
l O > Celu. drepţii bucura-se-va in lehova, şi se Cântaţi mărireî numelui seu.
va încrede in elu,
Daţi-î mărire ţi laudă ;
Si se voi u lăuda toţi cei drepţi cu animă. Diceţî lui Dumnedeu : „Câtii de * înfricoşate
sunt faptele tale l
PSALMULtT LXV.
„ " De mărimea putereî tale neamiciî tei te
Maistrului de cântare. Una psalmii şeii o cân
linguşescu.
tare a lui Davidă.
„ d Totu pămeutulu ţi se prosterne, şi-ţî ' cântă,
E, Uumnedeule, cuvine-se laudă in Sionu, „Cântă numelui teu." Sela.
f Veniţi, şi vedeţi lucrurile lui Dumnedeu;
___ Si ţi se va plăti votulu.
2 Tu celu ce asculţi rugăciunea,
înfricoşate este elu în faptele sale asupra nia Cătră tine alergă totâ fiinţa.
lorii omeniloru :
3 6învinsu-m'au fără-de-legile ;
» Prefâcut'a marea in uscatu,
Tu c erţî abaterile nostre.
* Prin fluviu trecură pe josu ;
4 * Fericiţii bărbatulu, pre care i\i-lu ' alegi,
Acolo ne-amu bucuratu de d'însulu.
Hi -l u Iu şi să se apropie, ca să locuescă in Elu domnesce prin puterea sa in eternii,
curţile talei
1 Ochii şei privescii poporele,
f Sătura-ne-vomii de bunurile casei tale.
Ca să nu se înalţe resculătonî. Sela.
Templulu teu celu sânţii.
Bine-cuventaţî, poporeloru, pre Dumnedeulu nostru,
5
Tu ni respundî, făcendu lucruri înfrico
şate cu dreptate,
Şi faceţi să se audă vocea laudei sale,
Dumnedeulu mentuireî nostre,
A celui ce a păstraţii in vîeţa suâetulu nostru,
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PSALMI 66—68.
Şi J n'a lăsată să se clătescă picîorulu nostru.
10 Că * tu, Dumnezeule, ne-aî cercată pre noi,
1 Ne-aî curăţita, cuinii se curate argintulu.
1 1 * Dusu-ne-aî in cursă ;
Pus'aî sarcină grea pe copsele nostre ;
12 "Lăsat'aî pre omeni să încalece pe capulu
nostru ;
0 Trecut 'amu prin focă şi prin apă :
Şi scosu-ne-aî la locii îmbelşugata.
13 r ?Veni-voiă in casa ţa_ cu olocauste,
wt-ţî * voia plăti voturile~mele,
14 /Pre cari le-au cuvântată buzele mele,
\Şi le-a vorbiţii gura mea in strimtorarea mea.
15 UÎolfauste de vite grase 'ţî voia aduce, cu
grăsimea berbecelui ;
Sacrifica-voiii ţie boî şi <jîapî. Sela.
16
T Veniţi şi ascultaţi, toţi ceî ce vă temeţi
de Dumnezeu l
Căci voiu spune ceea ce a făcuţii sufle
tului meii :
17 Cătră d'însulu amu strigată cu gura mea,
Şi cântare de laudă a foştii suptă limba mea.
18 * De aşî fi cugetată rele întru anima mea,
Domnulu nu wi'aru fi ascultată ;
1 9 Dară cu adevărată l Dumnedeă ' a ascultată,
A luată aminte la vocea rugăcmneî mele.
20 Bine-cuventatu fie Dumnedeă,
Care n'a respinsă rugăciunea mea, şi n'a în
depărtată de la mine îndurarea sa.
PSALMULt LXVII.
Maistrului de cântare, pe cârde.
seă o cântare.

Unii psalmii

1 -VTILUESCE-NE, Dumnedeule, şi ne bineIfJ. cuventeză ;
0 Fă să lucescă faţa sa presto noî. Sela.
2 Ca să se cunoscă pe pămentă * calea ta,
Intre tote poporele ' mântuirea ta.
3 dSă te laude pre tine, Dumnedeule!
Să te laude pre tine tote poporele !
4 Poporele să se bucure şi sâ-fî cânte de bu
curia ;
Căci ' poporele cu dreptate le judeci.,
Şi conduci naţiunile pe pămentă. Sela.
5 Pre tine să te laude poporele, Dumnedeule !
Pre tine să te laude tote poporele!
6 / Pămentulă să dee fruptele sale ;
Bine-cuventeze-ne Dumnedeă, Dumnedeulă
nostru ;
7 Bine-cuvânteze-ne Dumnedeu,
Şi • să se temă de elu tote marginile pă
mântului.
j fi. 121. 3.
* Pi. 17. S.
Iu. 48. 10.
l Zech. 13. 9.
1 PeL l. 6, 7.
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PSALMULtT LXVIH.
Maistrului de cântare. Una psalmii seti, o cântare
a Im Davidu.

CC-LE-SE Dumnedeă, răsipescă-se neamicii seî,
Şi să fugă de d'inaintea lui ceî ce-lu urască!
4 Gumă se spulberă fumulă, aţa să-î spulberi;
0 Gumă se topesce cera înaintea focului,
Aşa peră nelegiuiţii de d'inaintea luî DumEră d ceî drepţi să se bucure,
[nedeu !
fi să se laude înaintea luî Dumnedeă,
ă se veselescă in desfătare !
' Cântaţi luî Dumnedeă, psalmodiaţi numelui luî,
' Faceţi calea celui ce călătoresce prin deser
turi ;
3 Iahă este numele luî, şi bucuraţi-vă înain
tea lui.
* Părinte ala orfaniloră şi judecătorii ala văduveloră
Este Dumnedeu in sântulă seă locaşu.
'" Dumnedeă aşedă pre ceî singuratici in famiJ Scote pre ceî încătuşaţi la fericire ;
[liî,
Eră * ceî ce se abată locuescă pămentă sterpă.
Dumnedeule, ' cându ai eşită înaintea poporului tea,
Cându aî păşită iu pustiiă, Sela :
m Cutremuratu-s'a pămentulă,
Cerîurile iuseşî vărsatu-s'aă in ape înaintea
luî Dumnedeă,
Chîară şi Sinaîulă tremurafa înaintea luî
Dumnedeă, Dumnedeulu luî Israelă.
n Cu ploîă îmbelşugată stropit'aî, Dumnedeule, mosceuirea ta ;
Şi slabă fiindu, aî întărit'o.
Turma ta locui într'însa ;
Dură ° turmei apăsate tu pregătit'aî bunurile
tale, Dumnedeule !
Domnulă dă cuveutu,
Mare este oştirea vestitoreloră luî.
La audulă luî p regii oştiriloră fugă.
Şi d(5mnă a-casă împarte preda /o«î,
*Cândă repausat'aţî iu staulele vostre,
p Strălucindu aţî fostă ca aripele argintii ale
porumbului,
Şi ca penişulă seă, ce bate in verde şi auria.
Atuncea • cându A-totu puterniculă împrăsciâ pre regii din medi-loculă ei,
Albă ca ometulă de osele lorii a fostă mun
tele Zalmonă.
Munte înaltă este muntele Basanuluî,
lua. 33. 3.
6 lua. 9. 18.
Oiea 13. 3.
c P». 97. 5.
. Mic. 1. 4.
d Pi. 32. ti. &
58. 10. & 64.
10.
e Ps. 66. 4.
/ Deut. 33. 26.

vere. 81.
k Pi. 107.34, 40.
17 Beod. 6. 3.
l Esod. 13. 21.
h Pa. 10. 14, 18.
Jude. 1. 14.
& 146. 9.
Hab. 3. 13
i 1 Şam. 2. 5. m Bsod.19.16,18.
Ps. liS. 9.
Jndc. S. 4.
j Pi 107. 10, 14.
lua. 64. 1, 3.
& 146. 7
n Deut, 11 11,12.
Fapt. 12. 6,
Ezec. S4. 26.
etc.
o Dent. 26. 5, 9.

l
2
3

4

5
6
7
8

9

10
11
12
13

14

15

Ps. 7>. 19.
p Nuin. 31. 8,
9, M.
los. 10. 16. &
12. 8.
q Pa. 81. 6.
r Ps. 105. 37.
, Num. 21. 3.
!'.<. 10. 10 &

12. 1, aţe.

PSALMI 68, 69.
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Munte cu piscnrî multe e/ite muntele Basanulm.
16 'De ce priviţi cu pismă, munţiloru cu pis
curi multe,
uLa muntele, pre care alesu-i'a Dumnezeii
sie-şî spre locuinţa sa f
Da, lehova va locui pe elu in eternii.
17 • Carele luî Dumnezeu se nvmeră eu mit
de miî,
In mediloculă loru este Domnulu ; Sinaia a
ajunsă Sionulă in sânţeniă.
18 « Suitu-te-aî pe înălţime, »luat'aî captivi,
" Primit'aî daruri de la omeni,
Chîară şi de la cei " ce s'aă abătută, * ca să
troneze acolo lehova, Dumnedeă.
19 Bine-cuventatu fie Domnulu in tote dilele ;
Sarcine de se punu asupră-ni, Dumnedeu
este ajutorulu nostru. Sela.
20 Dumnedeulu nostru este Dumnedeu alii
mentuireî,
Şi • ale luî lehova, Domnulu, sunt eşirile din
morte.
21 Dară d Dumnedeu va sfărâma capulu neamiciloru seî,
' Crescetulu perosu alia aceluia, ce pururea
âmblă in păcatele sale.
22 Domnulu a disu: „Din Basanu 'î voiu 'întorce,
„'/ voiu întorce ' clin aduncurile mâreî ;
23 „ h Ca picîorulu teu, sfârâmându-î, să calce in
sângele lorii ;
„'Şi limba câniloru tei să aibă parte de neamicî.
24
Jicce, eî vedu ducerea ta, Dumnedeule,
Ducerea Dumnedeului meii,
Regelui meu, in sanctuaru.
25 înainte mergu •'cântăreţii, in urmă cei cejocu
din citară,
In medilocu fecîorele ce cântă din timpane.
26 Bine-cuveutaţî in adunări pre Dumnedeu,
Pre Domnulu, voit cei di u * isvorele luî Israelu !
27 Acolo este Beuiaminulu, ' celu mai teneru,
domnulti loru,
Mai marii luî Iuda, ceta loru,
Mul marii luî Zabulonu, mai marii lui
Neftali.
28
Dumnedeulu teu a m rânduiţii puterea ta :
întăresce, Dumnedeule, ceea ce ai făcută
pentru noi.
29 Pentru templulu teu celu din lerusalimu,
. " Aducă- ti regii daruri.
30 Mustră fera ti-estieî, "mulţimea tauriloră cu
viţeii poporeloru,
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u u.-cii li. 5,11.
1 RCK- 9- S.
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24, 25.
2 O-.jn 82. 23.
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Ca să, se p supună cu plăci de argintă.
Elu a resipitu poporele, ce îubescu resbelulu.
» Mai marii Egiptului vinii,
T Etiopia ' întinde iute manele sale cătră Uumnedeu.
Regate ale pământului, cântaţi luî DumPsalmodibţî Domnului, Sela :
[nedeu,
Luî, celui ' ce călăresce pe cerîurile cerîurilorii din vechime !
Ecce, u elu face sa resune vocea sa, vocea
puternică.
* Daţi putere luî Dumnedeu ;
Preste Isr&elu este mărirea luî,
Şi puterea luî in nuorî.
1 lufricoşatu escî, Dumnedeule, din sanctuarele tule :
Dumnedeulu luî Israelu dă putere şi tăria
poporului seu,
Bine-cuventatu fie Dumnedeu.
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PSALMULtt LXIX.
Maistrului de cântare, după Şoşanimtt.
psalmii u/u luî Davidit.

Unii

AJUTĂ-me, Dumnedeule !
Căci " apele au străbătută până la sufletulu meu.
6 Afundată sunt in n6molă aduncu, unde nu
este loca de stătută ;
Amu d.'ită de aduucimile apeloru, şi valu
rile m'au inundată.
c Obositu suut de strigarea mea, uscată este
gutlejulu meu,
"* Blăbescfi ochii mei, asceptându pre Dumne
deulu meu.
Mai mulţi decâtă perulu capului meu,
Suut cei ce mă • urăscu fără cuveutu ;
Târî sunt cei ce caută a mă perde, pe nedreptulu neam ici ai mei;
Ceea ce u'amă răpită, apucată sunt să plâtescă.
Dumnedeule, tu sciî nebunia mea,
Şi greşelele mele nu sunt ascunse de tine.
Să nu se ruşiueze prin mine
Cei ce speră in tine, lehova, Domnulu oştiriloru !
Să nu se ruşine/e prin mine
Cei ce caută pre Dumnedeulu luî Isruelu l
Căci pentru tine suferă ocară,
Ruşinea acopere fa ga inea.
f Ajuns'amă străină fraţiloră mei,
Da, străină fiiloră mumei mele.
' Căci revna pentru casa ta m'a perdutu ;
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PSALMI 69—71.
* Si defaimele celoru ce te defăima, cădut'au
preste mine.
10 'Şi de amu plânsu, cu ajunii umilindu sufletulu meu :
Chiorii ţi ac^st-i 'mî fu de defăima.
1 1 Şi mî-amii luaţii sacu drcptu vestmentu,
> Şi fost'amu lorii de proverbu.
12 De mine vorbescu cei ce sedii in portă,
* Şi de cântecu sunt beţiviloru.
13
Dară eu îndrep1a£amu\& tine ruga mea,
Domne * in timpulu bine-voinţeî tale ;
După mulţimea îndurăreî tale, Dumnedeule,
respunde-mî cu adeverulu ajutorului teu.
14 Scote-ine din nomolu, ca să iiu me afundu,
* Ca să scăpu de cei ce me urescii şi din
B adâncimile apelorîi ;
15 Ca să nume inunde valurile apeloru,
Şi să nu me înghită adunculu,
Şi puţulu să nu-şi ° închidă, asupră-mî gura sa.
16 Respuude-mî, lehova, p căci bună este indu
rarea ta,
Dupre mulţimea milei tale » întorce-te spre
mine.
17 Şi nu 'ascunde faţa ta 'de la servulu teu,
Căcî strîmtoratu sunt; iute respunde-mî!
18 Apropia- te de sufletulu meu, scapă-lu,
Faţă cu neamiciî mei mentui-me.
19
Tu cunoscî ' ocara mea. ruşinea mea şi de
făima mea,
înnintea ta sunt toţi apesătoriî meî.
20 Ocara rnî-a frântu anima, şi bolnavii de mor
te amu foştii ;
Şi' compătimire arnii asceptatii:
Dară na/nu găsită :
Şi u mângăîătorî : şi n'atnii aflaţii.
21 De mâncare datu-mi-au fiere,
Şi • in setea mea cu oţetii m'aii adăpaţii.
2'2
In z cursă prefacă-se mesa loru înaintea
Şi iu laţii celorii fără de grijă;
[lorii,
23 v Intunece-se ochii lorii, ca se nu vedă,
Şi fă ca copsele loru pururea să se clatine !
24 * Versă preste d'înşiî mâuia ta,
Şi aprinderea mâniei tale apuce-î !
25 " Pustiescâ-se curţile loru,
In corturile lorii să nu fie locuitori !
26 Căci * pi-e celu ce tu l'aî loviţii, ° eî 'Iu mal
urmărescu,
Şi-şi făcu o basma din durerea celoru râuiţî
27 d Aduuge-li vină preste vină,
[de tine.
' Şi să nu între in dreptatea ta !
28 / Stergă-se din cartea celoru viî,
t Şi cu ceî drepţi să nu se înscria !
A Veţli Ps. 89. l;ra l's. 144. 7.
t Ki. 142. 4.
50 51.
ţ n Vcra 1,8, 15.
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Dară pre mine, care sunt săracii şi in suferintî,
Ajutorulu teu, Dumnedeule, me va înălţa.
* Lăuda- voiu numele luî Dumnedeu in cântare,
'Iu voiii mări in laude ;
* Mai plăcuţii va fi luî lehova acesta, decâtii
Cu corne şi copite.
[tauri tineri
Vede-voru acesta i ceî săraci, şi se vorii bucura;
Ceî ce căutaţi pre Dumnedeu, * reînsufleţescă-se anima vostră.
Căcî lehova ascultă pre ceî lipsiţi,
Şi nu despreţuesce pre ceî * încătuşaţi aî seî.
"•Lăuda -vorii pre elu cerîulu şi pămentulu,
Mările " şi totu ce se mişcă mtr'însele.
0 Căcî Dumnedeu va mentui Sionulii, şi va
rezidi cetăţile luî Iuda,
Şi într'însele vorii locui, şi le voru stăpâni;
pŞi seminţia serviloru seî le va mosceni,
Şi ceî ce îubescu numele luî voru locui într'îusele.
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PSALMUL0 LXX.
Maistrului de cântare. Unii psalmii ala Im
Davidu, spre amintire.

" r\UMNEDEULE, spre mântuirea mea,
l
\j lehova. spre ajutorarea mea, grăbesce-te.
* Ruşineze-se şi roşescă ceî ce caută sufle- 2
tulii meii;
' întorcă-se îndereptii plini de ocară
3
Ceî ce dorescii nefericirea mea,
Ceî ce dicu: „Ha! Ha!"
Dară. bucure-se, şi veselescă-se in tine
4
Toţi cel ce te caută; dică pururea:
„Mare este Dumnedeu!" ceî ce îubescu »j utod Eru eu svnt săracii şi lipsitu ; [rulii teu. 5
Dumnedeule, «grăbesce-te cătră miue;
Ajutorulu meu şi meutuitorulu meu tu escf.
lehova, nu întârdia.
PSALM ULt LXXI.
A "tine, lehova, cautii adăpostii;
j Nu me lăsa să fiu ruşinaţii nici od:ită.
In dreptatea ta * mentui-me şi me scapă;
c Plecă urechîa ti cătră mine, şi ajută-mă.
d Fii-mî stâncă de adăpostire, la care totude-una să alergii;
' Decretexă meutuirea mea,
Căcî stânca mea şi întărirea mea tu escl.
Dumnedeulii meu, 'scapă-me din mâna nelegiuitului,
Din palma celui refl şi asupritoriu.
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PSALMI 71, 72.

Căci tu escî * speranţa mea, Domne, lehova ;
In tine me încredu din tenereţele mele.
* Pe tine me sprijinii din sinulu mumeî,
Din mitra mumeî mele tu escî ingrijitorulu
In tine pururea este lauda mea.
[meu;
' Ca o arătare sunt pentru mulţi ;
Dară tu esci scăparea mea cea tare.
De lauda ta este plină i gura mea,
De mărirea ta totă diua.
* Nu me lepăda in timpulu bătrâneţelorii,
Nu mă lăsa in despărerea putereî mele;
Căci neamiciî mei vorbescu de mine,
Şi ceî ce pândescu sufletulu meu l se sfătuescii intre ei,
picendu: „Dumnedeu l'a părăsiţii, urmăriţi-lu, şi-lu apucaţi ;
„Căci nu este nici unu \nQtitaitoTupentru elu.u
M Dumnedeule, nu fii departe de mine,
Dumnedeulu meii, "grăbesce-te întru ajuto° Ruşineze-se, perdă-se,
[rulii meu.
Ceî ce urescu sufletulu meii;
învelescă-se cu ocară şi ruşine,
Ceî ce caută nefericirea mea.
Dară eu pururea voiu ascepta,
Şi totu mai mulţii te voiii lăuda.
p Gura mea va spune dreptatea ta,
Totă diua ajutorulu teii ;
Căci nu * le potu iiumera.
Voiii veni cu faptele cele mari ale luî le
hova, Domnulii,
Voiu aminti dreptatea ta, da, numai a ta.
Dumnedeule, tu aî foştii înveţătorulu meii
din tenereţele mele,
Şi până acumu prochîămii minunile tale;
Şi le voiu prochîăma încă. r până la bătrâneţă
şi cărunteţă;
Dumuedeule, nu me părăsi,
Până voiu da in scire puterea ta generaţiuueî acesteia,
Tăria ta tuturoru celoru ce vorii veni.
Până in înălţime este ' dreptatea ta, Dumne
deule,
Care aî făcuţii lucruri mari ; ' Dumnedeule,
cine este ca tine ?
" Tu, care ne-aî făcuţii să vedemii multe şi
Eră-şî ne vei "reînsufleţi,
[grele nevoi,
Şi din adâncimile pămentuluî erâ-şî ne vei
Vei i înmulţi mărirea mea,
[scote.
Şi te vei întorce, ca să mă mângăî.
Deci eră-şî te voiii lăuda zin harpă,
Pentru credincîoşia ta, Duinnedeulii meii !
"Ţi voiii psalmodia in citară,
Ţie, y sântulu luî Israelu !
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Buzele mele să se bucure,
23
Gândii 'ţi cânta,
Şi z sufletulu meu, pre care l'aî mentuitu.
Şi ° limba mea va vorbi totă diua de drep- 24
tatea ta;
Căci * ruşinaţi, căci roşiţi sunt ceî ce caută
nefericirea mea.
PSALMULtf LXXII.
l r>< psalmii nl'i lut Solomonu.

DUMNEDEULE, dă judecatele tale regelui,
Şi dreptatea ta tiîuluî regelui;
Ca ° să judece pre'poporulii teu cu dreptate,
Şi pre săracii tei cu ecitate.
6 Munţii să aducă pace poporului,
Şi colinele îmbelşugare.
cSă judece pre săracii poporului,
Să ajute pe fiii săracului,
Şi să sfărâme pre celu apăsătorii.
Să se temă de tine, d câtu va Ittci sorele,
şi luna se va areta,
In tote generaţiunile.
• Să se cobore ca ploîa pe erba cosită,
Ca picăturele poîeî ce adapă pămentulu ;
înflorescă in dilele luî celu drepţii,
f Şi belşugulii păceî, până nu va mai fi lună;
» Domnescă de la mare până la mare,
Şi de la rîu până la mnrginile pămentuluî ;
Plece-i-se înainte A locuitorii deşerturiloru,
' Şi neamiciî şei să guste pulbere ;
i Regii Tarşişuluî şi aijţermuriloru să-î aducă tributii,
Regii din Şeba şi Seba să-î aducă daruri ;
Şi * proşternă-i-se toţi regii,
Tote poporele servescă-î.
Căci elu ' va scăpa pre celii săracii, care
strigă după ajutorii,
Şi pre celu apăsaţii, care n'are nici unii
ajutătorii.
Va cruţa pre celu nebăgaţii in semă şi pre
celu săracii,
Şi sufletele lipsiţilorii le va mentui ;
De apăsare şi asuprire va scăpa sufletele lorii,
Şi "scumpii va ti sângele lorii in ochii seî.
Şi eî voru trăi, şi elu li va da din aurulu
Şebeî,
Şi eî se voru ruga pentru d'însulii pururea,
Totă diua 'Iu voru bine-cuventa.
Belşugu de grâu va ti pe pămentu, pe verfurile munţiloru,
Foşni-vorii ca Libauulu fruptele sale,
Şi " omenii din cetate ca erba pămentuluî voru
înflori.
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PSALMI 72—74.
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17° Numele lui va fi in eterna : câtii va luci
sorele, numele luî se va lăţi ;
Şi ' se voru bine-cuventa într'însulu
«Tote poporele, ?i-lu voru ferici.
1 8 r Bine-cuventatu^'e lehova, Dumnezeu, Dumnedeulu luî Israelu,
'Care singurii face minuni!
19 'Şi bine-cuventatu fie măreţulu seu nume in
eternii,
" Şi împlă-se toţii pămentulii de mărirea luî,
A iui 11 u şi A in;i! u!
20
Sfârşitu- s'au rugăciunile luî Davidu, fiîulu
luî Işaî.
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Şi amu înţeleşii * sfârşitulii loru :
«Pusu-î-aî numai in locuri lunecase,
Lăsatu-î-aî să cadă in prăpastia.
Cumu se pustiiră intr'o clipă l
Se perdură, periră de spaimă !
rCa unu visu după desceptare,
Domne, • la trezirea ta, aî despreţuitii chipulu loru.
Gândii âniina mea astu-feliu ' se frămenta,
Şi până in rărunchii mei mă j unghia,
" Nebunii eramii şi fără înţelegere ;
Ca uuu dobitocii erauiu înaintea ta.
Totuşi sunt pururea cu tine,
Tu aî apucaţii drepta mea.
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" Prin sfatulu teu condu-mă,
Unu psalmii ala lui Asafă.
Şi in mărire primesce-mă,
¥~\A, bunii este Dumnezeii cătră Israelu,
*Pre cine amu in ceriu afară de tine?
Şi lîiugă tine nu ceru nimicii pe pămentii.
J / Cătrâ ceî cu animă curată.
Dară mie picîorele mai mi s'au clătiţii, y Carnea mea şi anima mea se topescu ;
Paşiî meî puginu a lipsiţii să alunece.
Dară Dumnedeu este stânca ânimei mele şi
"Cad pismuîamu pre ceî mândri,
* partea mea in eternii.
Vedendu fericirea nelegîuţilorii.
Căcî eccă, ° ceî ce sunt depărtaţi de la
Căcî mortea li este fără chinu,
tine peru,
Tu perdi pre totu celu ce 'desfreneză de
Şi graşii este corpulu lorii.
& In necasurile omeniloru nu sunt,
la tine.
Eru eu, fericirea me&este&me c apropia de
I nu sunt loviţi ca alţi omeni,
e aceea podoba gutuluî loru este mândria, Dumnedeu ;
Asuprirea 'î învălesce c ca unu vestmentu.
Cautu in lehova, Domuulii, adăpostulii meii,
Ca să dspunu tote faptele tale.
d Ochii lorii se bulbucă de grăsime,
Eî coverşescu poftele âuimei loră ;
PSALMULtF LXXIV.
' Batjocurescu şi-^vorbescii cu răutate de asu
O
învefătură a luî Asafu.
prire ;
PENTRU ce, Dumnedeule, we-aî ° lepădată
' Vorbescu cu mândria ;
înalţă gura * lorii până la ceriu,
pentru totu-de-una,
Şi limba lorii cutrieră pămentulu.
*Fumegă mânia ta preste "turma păscîuneî tale?
Pentru aceea întorce-se spre eî poporulu Adu-ţi aminte de comunitatea ta, d pre care
* Şi s'adapă cu belşugu apele lorii,
[lorii, din vechime ft'-aî ceştigat'o,
Dicendu : i „Ore scie Dumnedeu,
De ' seminţia moscenireî tale, pre care tu aî
„Şi celii Pre-înaltu are ore sciinţă de acesta ? rescumperat'o,
Eccă, aceştia sunt ceî nelegiuiţi,
De muntele Sionii, pre care l'aî locuiţii.
Şi pururea * fiindu fără grijă, adună avuţii. Rădică paşii tei spre ruinele eterne ;
' Da, in zădarii amu lămuritu anima mea, Neamiculii tote strică in sanctuaru.
Şi m amu spălaţii in nevinovăţia manele mele ; •fMugit'au neamiciî tei in locasulu teu,
• Rădicat'au semnele lorii drepţii semne.
In tote dilele amu foştii chinuiţii,
gi pedepsiţii in totă demâneţa.
Erau la privire, ca ceî ce rădică in susu
e aşi fi disu : „Voiii vorbi aşa,"
Securile in desişulii pădureî ;
Ecce, aşî fi foştii necredincioşii cătră gene- Aşa sfărămă eî acumii tote * săpăturile lui
raţiunea fiiloru tei.
Cu topore şi ciocane.
•' Focu aruncară iu sanctuarulu teii,
"Totuşi gândit'amu a înţelege acesta;
Profanat'au locasulu numelui teii •»' totu până
Dară mi s'a păruţii cu anevoîă forte,
Până ce ° amu intraţii in sanctuarulu luî la pămentu.
Dumnedeu,
* Disu-şi-aii in anima loru;
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„'I vomii nimici cu totulu;"
Ars'aii tote locaşurile luî Dumnezeu in ţeră.
9 Seninele nostre nu le mai vedemu;
!Nu mai este nici unu profeţii,
Şi cu noi nu este nimenea care să sciă, până
cându va ţine acesta.

10

Fană cându, Dumnedeule, neamiculii să-şî
bată jocu,
Să blăsteme neamiculii numele teii pururea ?
11™ Pentru ce-ţi retragi mâna ta şi drepta ta ?
Scote o din sinulu teu, nimicesce-î!
12 Căci din vechime estea Dumriedeu regele meii,
Ci)re a fâcutu mântuire pe pământii :
13 ° Despieat'aî marea prin puterea ta,
p SfârămHt'aî pe ape căpiţele crocodililorii;
14 Sdrobit'aî capulii Leviatanului,
Datu-1'aî » de mâncare r unui poporii, locuitori
aî dcşerturiloru ;
15 • Ilumpt'aî isvore şi perei e,
' Secat'ai rîuri pururea-curgătore.
16 A ta este diua şi a ta noptea,
" Tu aî pregsititu lumina şi sorele ;
17 Tu aî * aşedatu tote margiuile pământului,
* Vera şi ierna tu le-ai fâcutu,
18 »Adu-ţî aminte de acesta, ca neamiculii şîa bătut jocu de lehova,
Şi că ' unu poporu nebunii a blăstemată nu
mele teu.
19 Nu da fereloru lacome ° turturica ta,
Vieţa saraciloru nu o b uita pentru totiide-una ;
20 c Caută legămentulu, căci s'a împlutu de lo
cuinţele asuprireî
Chiorii şi locurile cele maî îadosite ale
ţereî.
21 Celu iaipilatu sa nu se întorcă ruşinaţii,
L'elu săracii şi lipsiţii să laude numele teu.
22 Scolă-te, Dumnedeule, aperă dreptulu meii,
d Adu-ţî aminte de ocara asupră-ţî a celui
nebunii totu-de-una.
23 Nu uita strigătulu neamicilorfi tei, sgomotulu
împotrivitoriloru tei,
Cari pururea se rădică asupră-ţî.

Ţera se topîa, şi toţi locuitorii ei;
Dară eii îutărit'amii stâlpii seî. Sela.
Dis'amu cătră cei îngâmfaţi:
„Nu fiţi îngâmfaţi;"
Şi cătră cei nelegiuiţi:
„a Nu înălţaţi cornul u ;
„Nu înălţaţi iu susu cornulu vostru,
„Na, vorbiţi cu gâtuiţi dârju !"
Căci nu de la resăritii, nici de la apusa,
Şi nici din deşerţii nu vine înălţare l
Căci * Dumnedeu este judecătorii:
" Elii umilesce pre unulu, şi pre altulu înalţă.
Căci d o cupă este in mâna luî lehova,
Şi vinulu spumegă in, ea, ' de amestecătură
Şi elu toruâ diutrîusa:
este pliuă;
Cu adeveratu, toţi nelegiuiţii pământului voru
suge diu ea-'' drojdiele, ţi le voru be.
Dară eu pururea voiu istorisi,
Voiu psalmodia Dumnedeulaî lui lacobu.
$i* tote cornele nelegîuiţilorii se voru sdrobi ;
Dară h cornele celui dreptu se voru îuălţa.
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PSALMULtF LXXVI.
Maistrului de cântare, pe cârde. UnU psalmii
seu o cânture a lui AsafA.

CUNOSCUT0 este Dumnedeii in a Iuda,
l
l In Israelu mare este numele luî ;
Fost'a in Salemu cortulu seu,
'2
Şi in Sionu locuinţa sa.
6 Acolo sfărâmat'a elu fulgerele arculuî,
3
Scuturi, săbii şi to/e ale resbeluluî. Sela.
Strălucita, măreţu te-al aretatu,
4
c Pe aceşti munţi aî prădeî,
Despoîatu-s'au d cei tari la animă,
5
' Dormu somuulu lorii,
Si toţî viteşiî nu mai !^u putere in manele lorii.
f De mustrarea ta, Dumnedeulu luî lacobu ! 6
Cufundatu-s'au in sornuu aduncu carii şi calu.
Tu, tu numai etcl înfricoşata !
7
Şi * cine pote sta înaintea ta, câudii te mâuiî?
Din ceriu * aî fâcutu să se audă judecata; 8
•' îngrozitu-s'a pămeutulu, şi tăcu,
Câudii Dumnedeu-' se scula la judecată,
9
Ca se scape pre toţî cei apesaţî aî ţereî. Sela.
I'SALMULtr LXXV.
Căci * furia omului te laudă,
10
Maistrului de cântare, după A'it-taşetu. Una
Şi cu rămăşiţa furiei te încingi.
psalmii şeii o cântare a lui AsafU.
'Faceţi şi plătiţi voturi lui lehova, Dumne- 11
1 rpIE-ţî mulţumimu, Duranedeulel
deulu vostru ;
_|_ Ţie-ţl mulţumimu, şi aprope este numele m Toţî cei de prin prejurulii luî, aduceţi daruri
Minunile tale istorisescu acesta.
[teu: celui înfricoşata.
2 Cându vom lua timpii cuveniţii,
Elu taîă suflarea domniloru,
12
Afvncea cu dreptate voiu judeca:
"înfricoşaţii este elu regiloru pământului.
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In vertejurî era vocea tunetului teti,
18
•Fulgerele tale luminară lumea ;
'Se cutremura şi se clăti pămentulii.
19
1 "TNDREPTAT'AMC cătrâ Dumnezeu vocea "Prin meftloculu măreî fu calea ta,
Şi cărarea ta prin med.iloculu apeloru pu
J. mea, şi amu strigata ;
îndrepta?amu cătrâ Dumnezeu vocea mea, ternice,
si elu m'a ascultata.
"Şi urinele tale nu se cunoscură.
2 6Iu ţliua strîmtorăreî mele 'căutat'amu pre zCondus'aî, ca pre o turmă, pre poporulutou 20
Prin Moisi şi Aaroiin.
Domnulu;
Mâua mea la elu era întinsă noptea fără
PSALMUL0 LXXVIII.
încetare,
O
inveţătiiră a luî AsafU.
Sufletulu meii nu voia să fie mângâiaţii.
3 De Dumnezeu 'mî amintîainu, şi suspiuamu,
SCULTĂ, poporulu meu, învăţătura mea, l
Cugetamu şi dspiritulu meu lâace^ia. Sela.
_ Plecaţi urechia vostră la cuvintele gurei mele.
4 Deschise ţineai pleopele oehiloru mei,
6 Deschide-voiu in parabole gura mea,
2
Enimu neliniseitu, şi nu puteamu vorbi.
Descoperi-voiu cele tăinuite din timpii trecuţi;
5 «Gâudiainu la filele din vechime,
La anii seculiloru trecuţi;
"Cele ce noî ainu audiţii şi amu aflaţii,
3
6 'Ml aduceamu aminte de -'cântarea nopţeî, Şi părinţii noştri nî-aii istorisiţii.
d Nu voiinii a Le ascunde de la fiii loru,
4
'Cugetamu în anima mea,
Pentru ca si el ' să spună lauda luî lehova
Şi spiritulu meu se'iitreba:
7 „* Ore lepedatu-m'a Domnulu pentru totu-de- geueraţiuneî viitore,
Tuterea luî şi minunile luî, ce le-a făcuta.
uua?
Căci ''elu a aşezaţii mărturia in lacobii, 5
„Ore 'maî mulţii nu 'ine va milui?
Şi a jiiisn lege iu Israelu,
8 „Sfârşit'a pentru totu-de-una îndurarea sa?
„încetat'a •'făgăduinţa sa din generaţiune in Ordiuându pârinţiloru noştri,
'Ca sa le facă cuuoscute tiilorii lorii;
generaţiUDe f
* Ca să le cunoscă geueraţiuuea viitore,
6
9 „*Uitat'a Dumnezeu, de a fi induraţii?
„Ore îuchis'a in mânia îndurarea sa V Sela. Fiii, ce se voru nasce ;
Ca aceştia să se scole şi să le spună tii
10 „ţji-«n "diceamu:
„Acesta-i ' slăbiciunea mea,
lorii lorii :
„A crede schirubâciosă drepta celui Pre- Să pună in Dumnedeu speranţa loru,
7
Şi să nu uite faptele lui Dumnezeu,
înaltu".
11
Dară * amintitu-mi-amu de faptele luî Şi ordiuele luî sa le păzescă;
lehova,
> i ' să nu ajungă că părinţii loru :
8
Da, amintitu-mi-amu de miuunile tale din J O generaţiuue neascultătore şi resculătore,
O geueraţiune, kce nu şi-a pregătitu âuima,
vechime ;
12 Gândit'amu asupra tuturora fapteloru tale, Şi alu cărei spintu nu era credincioşii cătrâ
Şi cugetat'amu «supra lucrări lorii tale.
Dumaedeu.
Fiii luî Efraimu, arcaşi înarmaţi,
9
13 Dumnezeule, in sâuţeniâ este "calea ta;
0 Ce deu este atâtu de mare ca Dumue^eu ? Se îutorseră înderăptii iu diua luptei.
14 Tu escî Dumneu'eulu, care faci minuuî :
'Nu ţinură legămeutulu lui Dumnezeu,
10
Şi nu voiră să âmble iu legea luî ;
Tu ai arătaţii poporelorii puterea ta ;
11
15 'Rescumperafai cu braţiii tare pre popo- Si "uitară faptele sale,
rulii teu,
Şi minunile sale, pre cari le-a arătaţii loru.
Pre fiii lui lacobii şi aî luî losefu. Sela.
înaintea păriuţilorii loru a făcuţii "minuni, 12
16 » Vedutu-te-au apele, Dumnezeule,
In pămeutulii Egiptului, "in câmpia Zoauuf Despica marea, şi-î trecu,
[lui : 13
Veţlutu-te-au apele, şi se cutremurară,
Şi aduncurile tremurară.
Şi « făcu să stee apele ca o grămadă.
T 'I conduse Ziua îutru niioru,
14
17 Nuoriî vărsară apă,
Şi t util iioptea întru lumiuă de focu.
Cerîulu făcu să resune vocea «n,
rŞi săgeţele tale sburară încoce şi încolo. •Despica stânci in pustiiu,
15
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de cântare, lut Jedutunit.
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Şi-î adâpâ, ca din adâncurile cele mari ;
1 6 Scose ' din stâncă rîurî,
Făcu să curgă apă ca fluviu.
17
Dară eî totu urmară a pecătui asupră-î,
" Resculându-se asupra celui Pre-înaltu in
deşerţii.
18 Si "ispitiră pre Dumnedeu in anima lorii,
Cerendu mâncare dupre pofta lorii.
1 8 * Şi vorbiră asupra luî Dumnedeu, dicendu :
„Dumnedeu pute-va ore să pregătescă mesă
in pustiiţi Y"
20 yEcce, elu lovi stânca, şi apele curseră,
Şi pereie se revărsară ;
„Pute-va încă şi pane să dee ?
„Pregăti-va ore carne pentru poporulu şeii ?"
21 Drepţii aceea audiudu lehova acesta, 'se mâŞi se aprinse focii in lacobu,
[niâ ;
Şi urgia se redicâ in Israelu.
22 Căci nu " credură in Dumnedeu,
Şi nu se încredură in ajutorulu luî.
2 a Totuşi elu a ordinată nuoriloru celoru de
* Şi deschise portele ceriului ;
[susu,
24 c Şi ploua preste d'înşiî manna spre mâncare,
Şi datu-li-a grânele ceriului.
25 Pânea celoru puternici mânca fie-care,
Hrană trămesu-li-a spre îndestulare.
26 d Elu porni in ceriu ventulu de resăritu,
Şi conduse prin puterea sa pre celu de inedă-di.
27 Şi ploua carne preste d'înşiî ca pulberea,
Şi paseri aripate ca nesipulii măreî ;
28 Şi le făcu să cadă in medîloculu taberei lorii,
In jurulu locuinţelorii lorii.
29 ' Şi ei mâncară şi pre se saturară ;
Că dorinţa lorii li o împlini.
Ei încă nu-şî perduseră pofta,
80
•''Mâncarea lorii era încă in gura lorii:
31 Cdndu mânia luî Dumnedeu se redicâ asuSi ucise intre graşii lorii,
[pră-li,
Şi doborî pre teneriî luî Israelu.
32 Cu tote aceste » eî mai pecătuiră,
*Şi nu credură in minunile luî.
33 ' Deci elu lăsa să peră ca suflarea dilele lorii,
Şi anii lorii cu spuîmă.
J Cându 'î ucidea, atunci întrebau de elu,
34
Şi se întorceau şi căutau pre Dumnedeu ;
35 Şi-şî aduceau aminte, că * Dumuedeii este stân
ca lorii,
Şi Dumnedeu celu Pre-îualtu, l mentuitorulu lorii.
36 Dară 'Iii "îmblândîau cu gura lorii,
Şi cu limba loru 'î minţiau ;
t Dout. 9. 21.
V- 100. 41.
u Deut. 9. 22.

Pi. 95. 8.
Ebr. 3. 16.
.• Eiod. 16. î.
» Num. 11. 4.
y Eiod. 17. 6.
Num. m. 11.
• Xmu.ll, 1, IU.
• !.-!.,• . 3. 18.

Iuda ă.
6 I'ac. 7. 11.
Mal. 3. IO.
c E.od.l(i.4,14.
J'«. 105. 40.
loan G. 31.
1 Oor. 10. 3.
d Num. 11. 31.
< Num. 11. »0.
/ Num. 11. 33.
g Num. 14, 4 16,

& 17.
lua. 41. 14. &
44 H. &6i. 9.
A Ver». S«.
i Num. 14. 29, m Eiec. 33 31.
35, & 2(i. 64, n Vers. 8.
88.
o Num. 14-18, 20.
j Vcdi O»e» 5. p I«a. 48. 9.
IA.
? 1 Keg. 1\ 29.
k Deut.32.4, 15, r P« 103.14,16.
.11.
t Fac. fi. 3.
I Esod. 15. 13.
loan 3. 6.
Deut. 7. 8.
< Iov 7. 7, 16.

Căci " anima loru nu era statornică cu d'însula,
Şi nu erau credincioşi legământului şeii.
° Totuşi elu îndurătorii! fîindu,
Ierta fără-de-legile lori, şi nu-« perdea :
Ci adese ori 'şi p întorcea mânia sa,
q Şi nu descepta totă urgia sa.
Căci r'şî amintîa, 'că nu sunt decâtu carne,
' Unii ventii, ce trece şi nu se mai întorce.
De câte ori sculatu-s'au asupră-î in pusu Amărîtu-1-au in deşerţii !
[tiiu,
Şi • ispitit'au din noii pre Dumnedeu,
Şi x desonorat'aii pre Sântulii luî Israelu l
Neamintindu-şî de mâna luî,
De diua, cândii l'a mentuitii de neamicii ;
Cându y & făcuţii in Egiptu semnele sale,
Şi minunile sale in câmpia Zoanuluî ;
•Gândii a prefăcuţii in sânge fluviele loru,
Şi eî din isvorele loru nu putură be ;
Cându ° a trâmesu asupră-li totu felulu de
insecte, cari -î mâncau,
Şi ' brosce, ce li aduceau stricăciune ;
" Şi venitulii loru l'a datu omideloru,
Şi lucrulu lorii locusteloru ;
Cdndu d a bătuţii cu grândină viele loru,
Şi sicomorele lorii cu ploîă do petră;
• Dândii grândineî vitele lorii,
Şi fulgerelorii turmele lorii ;
Trămeţendu asupră-li aprinderea mâniei
sale, urgia,
Furia şi strâmtorarea ;
O solia de ângprî aî uefericireî.
Gătit'a cale mâniei sale,
Necruţându de morte sufletele lorii,
Ci vieţa loru dând'o ciumei.
•''Şi a bătuţii pre totu âuteiu-născutulii in
Egiptu,
începutulu putereî in ' corturile lui Hamu.
Şi *a porniţii pre poporulu seu ca pre oi,
Şi î-a duşii in pustiiu ca pre o turmă.
Şi î- a * duşii in siguranţă, aşa că nu s'a te-
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muţii de nimicu ;

Eru i pre neamicii lorii marea î-a acoperiţii.
'I-a adusu in * sântul u seu ţinuţii, in acestu 54
' Pre care fa dobândiţii drepta sa.
[munte,
Şi m alunga de d'inaintea loru poporele,
55
Si n li însemna şorţurile moscenireî loru,
Şi fâcu să locuescâ in corturile loru seminţiele luî Israelu.
0 Dară eî ispitiră pre Pre-înaltulii Dum- 56
nedeu, şi se resculară asupră-i,
Şi mărturiele sale nu le păziră ;
Iac. 4 li.
P».105.27, etc.
u Vers. 17.
l Esod. 7. 20.
P». 95. 9, 10.
l's. 105. 29.
Isa. 7. 13. & a 1-îsod. 8. 24.
69. 10.
P». 105. 31.
b Bsod. 8. 6.
Efcs. 4. 30.
IV 105. 30.
Ebr. 3. 11!, 17.
v Num. li. n. c Esod. 10. 13,
Deut. 6. 16.
15.
x Ver». 20.
P>. 105.34,35,
y Veri. 12.
d Uaod. 9. 23,

20.
25.
i Esod. 14. *7,
Ps. 105. 33.
28. & 15. 10.
t Baod. 9. 13,
!-4, 25.
* Esod. 15. 17.
1 l's. 4-1. 3.
Ps. 105. 32.
/ Esod. 12 29. ia Ps. 44. t.
l's. 105. 36. & n loi. 13. 7. &
136. 10.
19. 51.
q P». 106. 22.
Ps. 136.21,2».
o ludo. 2. 11, ÎS.
h fi. 77. 20.
< ElOd. U. 19,

PSALMI 78—80.
57 ' Se abătură şi se făcură necredincioşi, ca şi
părinţii loru,
Se întorseră, *ca unu arcii amăgitorii.
58 T 'Lu mâniară cu * înălţimile loru,
Şi cu idolii lorii l'au întărîtatu.
59
Audi Dumnedeii acesta, şi se mânia,
Şi lua in ură forte pre Israelu;
60 ' Şi părăsi locaşulu din Silo,
Cortulu, ce şi-lu pusese intre omeni.
61 " Şi dădu in captivitate puterea sa,
Şi mărirea sa in mâna neamicului;
62 • Şi dădu săbiei pre poporulu şeii,
Şi asupra moscenireî sale se mânia;
63 Pre teueriî seî 'î mistui foculu,
Şi x fecîorele sale nu fura. lăudate cu cântări
de nuntă ;
64 » Preuţiî seî cădură de sabia,
Şi 'văduvele lorii nu plânseră.
65
Atuncea " se desceptă Domnulii ca din
somnii,
6 Ca unu vitezii veselii de vinii ;
66 'Şi lovi pre neamiciî şei la spate,
Şi puse ruşine perpetua preste d'înşiî.
67
Şi lepăda cortulu luî losefu,
Şi nu alese seminţia luî Efraimii.
68 Ci alese seminţia lui Iuda, pre muntele S j. mii,
dPre care-lu iubi.
69 e Şi zidi sanctuarulii şeii înaltă ca cerîulu,
Aţeflatu-Fa ca pamentulii, pre care l'a înte
meiaţii pentru eternii.
70 ^ Şi alese pre Davidu, servulii seu,
Şi-lii lua de la turmele oiloru ;
71 Din urma «oiloru neînţercate luatu-1'a,
Ca *să pască pre Ia cobii, poporulu şeii,
Şi pre Israelu, moscenirea sa.
[le,
72 Şi elu 'î păstori întru 'neprihânirea ânimeî saŞi cu iscusinţa mâneloru sale î-a conduşii.
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•''De ocară ajuns'amu veciniloru noştri,
De risu şi de batjocură celorii din jurulu
nostru.
"Până cându, lehova, te veî mânia?
Ore pururea ca foculu A va arde revna ta ?
* Versă mâniata preste poporele. ce •'nu te
cunoscu,
Şi preste regatele, ce nu k chiămii numele teu;
Căci inghiţiră pre lacobii,
Şi pustiiră locuinţele sale.
1 Nu-ţî aminti asupră-ni fâră-de-legile strămoşilorii noştri;
Iute să ne intimpine îndurarea ta ;
Căci m înjosiţi forte suntemu.
"Ajută- ne, Dumnedeulii mentuireî nostre,
Pentru mărirea numelui teu ;
Scapâ-ne, şi curăţesce păcatele nostre,
"Pentru numele teu.
f De ce să dică poporele : „Unde este Dumnedeulu lorii ?"
Faeâ-se cunoscută intre popore înaintea
ochiloru noştri
R^sbunarea sângelui vărsaţii alii serviloru teî !
* Vină înaintea ta suspinulu celui încătuşaţii ;
Păzesce, prin puterea ta cea mare, pre cei
ce sunt hotâriţî morţeî ;
Şi întorce vecmiloru noştri
T De şepte ori in sinulu loru
* Defăima, cu care te-au defăimată, Domne !
' Dară noî, poporulu teu şi oile păscîuneî
'Ţî vomii mulţumi in eternii ;
[tale,
Din generaţiune in generaţiune * vomii prochiăma lauda ta.
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PSALMULU LXXX.
Maistrului de cântare, după ŞoşanimU-Edutii.
Una psalmii ala luî Asafu.

PSALMULU LXXIX.

PĂSTORULE a luî Israelu ! ie în urechî ; l
tu celu ce conduci pre losefu « ca pre
1 T\UMNEDEULE, popore venit'afi iu « mos- o turmă,
6 Tu celu ce şe<jii intre cherubimî, cfâ să lu\j cenirea ta,
cescă strălucirea ta.
Intinat'au 6sâutulii teii templu,
Desceptă puterea ta d înaintea luî Efraimu, a 2
cln ruinî prefăcut'au lerusalimulu.
2 Dat'au d stârvurile serviloru teî
luî Beniamiuii şi a luî Mânase,
Şi vino intr'ajutorulu nostru.
Mâncare păserilorii ceriului,
Dumnedeule ! «re'ntorce-ne eră-şî,
3
Carnea cuvioşiloru teî
^Şi fa să lucescă faţa ta, casă fimu mântuiţi.
Fereloru pămentuluî.
lebova, Dumnedeulii oştiriloru !
4
3 Vărsat'au sângele loru ca apa in jurulii Ie
Până cându te veî mânia la ruga poporu
rusalimului,
lui teu ?
' Şi nimenea nu-î îmmormentâ.
I'IIH psalmii ala lui Asafu.
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5 "Dntu-li-aî de mâncare pane de lacrimi,
Şi adăpatu-i-aî de lacrimi cu plină măsură ;
6 *Pusu-ne-aî de certă veciniloru noştri,
Şi neamiciî noştri 'şî rîdii de noi.
l Dumnedeulu oştiriloru l ' re'ntorce-ne eră-şî,
Şi fă să lucescă facă ta, ca să fimu mentuiţî.
8
i Unu butucii de via strămutat'aî din Egiptu,
* Gonit'aî poporele, şi l'aî săditii ;
9 Locu 'fâcut'aî înaintea luî,
De a prinsă rădăcină, şi a împlutu ţera;
10 Munţii acoperitu-s'au de umbra luî,
i ramurele luî erau ca cedrii ceî înalţi ;
1 1 ntinse viţele sale până la mare,
până la fluviu odraslele sale.
e ce dară " aî surpatu gardurile luî,
De-lu smulgu toţi trecătorii pe drumu ?
13 Verulu sălbatecii 'Iu rîmă,
Şi ferele câmpului 'Iii pascu.
Dumnedeulii oştiriloru ! rugămu-te, în14
torce-te,
0 Caută din ceriu, uîtă-te, şi cerceteză via
acesta.
15 Si sprijine sadulu ce a săditii drepta ta,
Şi viţa ce P ţî-aî întâritu.
16 Arsă de focii, tăiată este,
* De mustrarea feţei tale pere.
17 rFiî mâna ta pe bârbatulu dreptei tale,
Pe fiîulu omului, pre care ţi faî întăritu.
1 8 Şi aşa nu ne vomu abate de la tine ;
Re'nvieză-ne, şi numele teii 'Iu vomu chiăma.
1 9 lehova, Dumnedeulii oştiriloru ! * re'ntorcene eră-şî,
Fă să lucescă faţa ta, ca să fimii mântuiţi.
PSALMULtF LXXXI.
Maistrului de cântare, după Ghittitil.
psalmii alii lui Asaf'H.
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luî Dumnedeu, puterea nostră,
Strigaţi cu bucuria Dumnedeuluî luî
Ia cobii !
Sunaţi cântare, bateţi timpana,
Citară cea plăcută cu harpa împreună.
Sunaţi din trîmbiţă la lună nouă,
La lună plină, in diiia serbăreî nostro.
Căci pentru Israelfi "aşedămentu exte acesta,
Lege a Dumnedeuluî luî lacobu,
Pre care a pus o drepţii mărturia in losefu,
Gândii eşi asupra pământului Egiptului.
* Vocea unui poporu necunoscuţii amu audiţii.
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p Isa. 19. 5.
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Num. 20. 13.
h Ps. 50. 7.
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j Deut. .12. 12.
Isa. 43. 12.
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c Depărtat'amii de supţii sarcină umeriî seî, 6
Manele sale scutitu-s'aii de d coşniţă.
In atrîmtorare • strigat'aî, şi te-amu mân- 7
tuitu,
f Respunsu-ţi-amii in loculii ascunşii alu tuuetuluî,
9 Cercatu-te-amu la apa Meriba (certa). Sela.
A Ascultă, poporulu meii, şi voiu mărturisi 8
asupră-ţi:
De m'aî fi ascultaţii, Israele,
' Să nu fie in tine nici unii J' deu străina,
9
Şi să nu te închini vre-unuî $eu străinii ;
4 Eii lehova, Dumnedeulu teu,
10
Care te-amu scoşii din pămentulu Egiptului,
fî-afi fi disu :

1 „Lărgesce gura ta, şi o voiu împle."
Dară poporulu meu nu asculta de vocea mea,
Şi Israelu m nu mă voi :
" De aceea lâsatu-i-amii in invărtoşnrea animei lorii,
Şi eî âmblară in sfaturile loru.
0 O ! de m'aru asculta poporulu meu!
De arii âmbla Israelu in căile mele l
îndată aşi umili pre neamiciî lorii,
Şi asupra apesătoriloni lorii aşi întorce
mâna mea ;
p Ceî ce urescii pre- lehova l'aru linguşi,
Erii dilele loru aru fi in eternii.
» EMi î-arii da de mâncare din grăsimea
grâului,
Şi cu miere r din stâncă te-aşî sătura.
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PSALMULU LXXXII.
Untt psalmă alil luî Asafti.

DUMNEDEC " stă in adunarea sa,
In medîloculii * deilorii judecă.
Până cându vetî judeca strîmbii?
Şi veţi fi 'părtinitori aî celoru nelegiuiţi? Sela.
Judecaţi pre celii săracii şi pre celu orfanii ;
d Celui apăsaţii şi celui sermanii faceţi drep
tate ;
' Scăpaţi pre celu săracii şi pre celu lipsiţii,
Mântuiţi- î din mâna celoru nelegiuiţi.
Eî t nu cunoscii, nici nu înţelegu,
Amblă in intunerecii ;
9 Tote temeliele pământului se clătescu.
ADis'amu: Sunteţi deî,
Şi fii al celui Pre-înaltii sunteţi voi toţi.
Da ca totu omulu 'veţi muri,
Şi ca unulii din mai mari veţi cade.
1 Scolă-te, Dumnedeule, judecă pămfintulii,
* Căci tu escî stăpâuulu tuturora poporeloru.
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PSALMI 83—85.
PSALMULU LXXXIII.
O cântare seu unii psalmii alU lui AsafU.

1 T\UMNEDEULE, ° nu tace :
JLJ Nu tace, nici te odihni, Dumnezeule l
2 Căci ecce, 6 neamiciî tei făcu sgomotu,
Şi ceî ce cte urescu rădică capulii.
Asupra poporului teu uneltescii planuri vi
clene,
3 Şi se sfătuescu d asupra ocrotiţiloru tei,
4 ţ)icându : „Haideţi ! • să-î sterpimu din numerulii poporeloru,
.,(';> să nu se mai amintescă numele lui Is5 Căci sfâtuitu-s'au toţi într'una,
[raelu l
Asupra ta facut'au legături :
6 'Corturile Edemului şi Işmaeliţiî,
Moabulu şi Agoriţiî.
7 Ghebalulu, Ammonulu şi Amalekulu,
Filistia cu locuitorii Tirului ;
8 Chîaru şi Asiria s'a unitu cu d'înşiî,
Ajutându pre fiii luî Lotu. Sela.
9
Fă-li ca » Madianuluî, ca lui * Sisera.
Ca luî labinu la pârăulu Kişonu ;
10 Cari fură nimiciţi in Enu-Doru,
1 Se făcură gunoîulu pământului.
1 1 Fa pre ei, pre domnii loru, ca pre •> Orebu
şi pre Zeebu ;
Ca pre *Zebahu şi pre Zalmuna pre toţi unşiî loru.
12 Câcî 'şi diseră: „Să luămu in stăpânire pen
tru noi
„Locaşurile luî Dumnedeu."
13 'Dumnedeulu meu! fa-î ca vertejulu,
m Ca mirescea înaintea vântului,
14 Ca foculu, ce mistue pădurea,
fi ca flacăra, ce "aprinde munţii;
şa urmăresce-î ° cu furtuna ta,
Şi spăîmântă-î cu vijelia ta ;
16 'împle faţa loru cu ruşine,
Ca să caute numele teu, lehova !
17 Ruşineze-se şi spăimente-se pentru totu-deRoşescă şi peră.
[una,
18 »Şi să cunoscă, că tu, alu cărui rnume este
lehova, tu numai
Esci cehi • Pre-înaltu preste totu pămentulu.
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Animea mea şi carnea mea strigă
Cătră viulu Dumnedeu.
Da, paserea a afla tu casă, rundinica cuîbu
Unde au depusu puii loru;
Si eu altarele tale, lehova, j)-ţleulu oştiriloru,
Regele meii şi Dumnedeulu meu !
c Fericiţi sunt ceî ce locuescu in casa ta,
Ce pururea te laudă ! Sela.
Ferice bărbatulu, a cărui putere este in tine,
Care îubesce căletoriele sânte;
Trecendii prin valea d plângereî, in isvoru o
prefăcu,
Şi cu biue-cuventărî o acopere ploui.
Ei mergu ' din putere in putere,
'Se aretâ înaintea luî Dumnedeu in Sioiiu.
lehova, Dumnedeulu oştiriloru ! ascultă
ruga mea l
Ie in urechi, Dumnedeulu luî lacobu. Sela.
Privesce, * Dumnedeule, tu scutulu nostru,
Şi caută spre faţa unsului teu.
Căci mai bună este o di in curţile tale, decâtu o mie aiurea ;
Mai bucorosu voiu păzi pragulu in casa
Dumnedeuluî meii,
Decâtu să locuescu in corturile celorii ne
legiuiţi.
Căci * eore şi •' scutii este lehova, Dumnedeu ;
Charu ^i mărire dă lehova :
Nu va opri •*' nici unu bunu
De la ceî ce âmblă iu neprihănire.
lehova, D-faulu oştiriloru, * fericita este barCe se increde in tine.
[batulu,

3

4
5
6

7
8
9
10

11

12

PSALMULtf LXXXV.
Maistrului de cântare. Unii psalmii de la fiii Im
Korahii.

BlNE-VOIT'Al, lehova, pămentulu teu,
l
0 Adus'aî îndereptu captiviî luî lacobu ;
6 Ertat'aî fără-de-legea poporului teii,
2
Acoperit'aî tote păcatele loru. Sela.
îndereptu tras'aî totă mânia tn,,
3
Potolitu-le-aî de la aprinderea mâniei tale.
" Re'ntorce-ne eră-şî,
4
Dumnedeulu mentuirei nostre !
Fă să înceteze mânia ta asupra nostru.
dAii doră in eternii te vei mânia asupră-ni ? 5
PSALMULt LXKXIV.
Prelungi-veî mânia ta din generaţiune in geMaistrului de cântare, după Ghittită. Unii psalmii Au nu ne vei ' re'nsufleţi eră-şî, [neraţiune ? 6
de la fiii lui EorahU.
Ca poporulu teu să se bucure in tine ?
ÂTtf de "iubite sunt locaşurile tale, le- Aretă-ui, lehova, îndurarea ta,
7
hova, D-$eulu oştiriloru l
Şi dă-ni mântuirea ta.
2 * Sufletulu meu doresce, lâncedesce,
'Voiu asculta cele ce va cuvânta Dum- 8
După curţile luî lehova ;
nedeu, lehova ;
Ptt 88.
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Căci » elu cuventeză pace poporului seu şi
cuvioşiloru seî ;
Numai câtii * să nu se mai întorcă la nebu
nia lorii.
Da, ' aprope de cei ce se ternii de d'însulu
este ajutorulu şeii,
•* Ca eră-şî să locuescă mărirea in pămeutulu
nostru.
Indurarea şi adeverulu se vorii intimpina,
* Dreptatea şi pacea se vorii săruta;
'Adeverulu din pămentu va resări,
Dreptatea va căuta diii ceriu ;
OTDa, lehova va da bunuri,
Şi " pămentulu nostru va da fruptulii şefi ;
"Dreptatea va âmbla înaintea lui,
Si va urma pe calea paşilorii şei.
PSALMULtf LXXXVI.

Dumnedeule! ceî "îngâmfaţi resculatus'aii asupră-mî,
Şi ceta asupritorilorii căutat'au sufletulu
meii,
Şi nu te-au pusii pre tine înaintea loru.
"Dară tu, Domne, Dumnedeu îndurătoriu si
miloşii escî,
Tărdiu la mânia şi plinii de îndurare şi
adeverii.
"întorce-te den cătră mine, şi îndură-te de
Dă tăria ta servului teii,
[mine ;
Şi ajută pre p fiîulii servei tale.
Aretă-mî unu semnu spre bine,
Ca să-/w vedă ceî ce me urescu, şi să se
ruşineze ;
Căci tu, lehova, m'aî ajutaţii, şi m'aî mân
gâiaţii.

O rugăciune a Im Davidti.

PSALMULtf LXXXVII.

1 T^LECĂ, lehova, urechîa ta, respunde-mî,
f Căci săracii şi lipsiţii sunt.
2 Păzesce sufletulu meii, căci cuviosu sunt,
Ajută, Dumuedeulu meu, pre servulu teii,
"carele in tine se încrede.
3 b Indură-te de mine, Domne !
Căci cătră tine strigu totă diua.
4 Veselesce sufletulu servului teii;
' Căci cătră tine, Domne, redicii sufletulu meii.
5
dCăcî tu, Domne, escî bunii şi ertătorii,
Plinii de îndurare cătră toţi ceî se te
chiamă.
6 Ie in urecbî, lehova, ruga mea,
Şi ascultă vocea cereriloru mele.
7 "In diua strîmtorăreî mele te chîămii,
Căci tu me vei audi.
8
Nimenea nu este ca tine 'intre deî, Domne,
Şi «nimicii ca faptele tale.
9 AT6te poporele, pre cari le-aî făcuţii,
Voru veni, şi se vorii închina înaintea ta,
Domne !
Şi vorii mări numele teu.
10 Căci mare escî tu şi ' făcătorii de minuni,
i Numai tu escî Dumnezeii.
11 *înveţă-me, lehova, calea ta,
Să âmblu in adeverulu teii ;
Unesce .''mima mea, ca să se temă de nu
mele teii.
12 Pre tine te voiii lăuda, Domne, Dumnedeuiu
meu, din totă anima mea,
Şi voiii mări numele teii in eternii.
13 Căci îndurarea ta asupră-mî este mare,
Şi tu aî 'mântuiţii sufletulu meii din infernulu celu maî de joşii.
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Unu psalmii seu o cântare de la fiiî lui Korahu.

INTEMEÎATtr «pe munţi sânţi este Sionulu; l
6 lehova iubesce portele lui maî mulţii de- 2
câtii tote locuinţele lui lacobu.
c Măreţe se spunii de tine,
3
Tu cetate a lui Dumnedeu. Sela.
Amintescu-mî dRahsbulii şi Babilonulii, ca 4
pre cunoscuţii mei ;
fiece încă şi Filistia, Tirulii şi Etiopia,
Şi dicii : „Acesta acolo s'a născuţii. "
Eru despre totă însulu din Sionu dice-se-va: 5
„Elu s'a născuţii într'însulu !"
Căci însu-şî celii Pre-înaltu l'a întăritii.
' lehova ' inscriindii poporele, va numera :
6
Acesta acolo s'a născuţii. Sela.
Chîarii cântăreţii şi dănţuitorii dice-voru:
7
Tote cugetările mele spre tine sunt.
PSALMULtf LXXXVIII.
O cântare seu una psalmii de la fiii lui Korahu.
Maistrului de cântare, pe Mahalatu-Leanotă. O
învefătură a luî Memanw, EzraJieulă.

1EHOVA, " Dumnedeuiu mentuireî mele !
6 Diua şi noptea strigat'amii înaintea ta.
Viîe deci înaintea ta ruga mea,
Plecă urechîa ta spre strigarea mea.
Căci sătulii de rele este sufletulu meii,
c Si vîeţa mea se apropia de infernu.
d Asemănaţii sunt celoru ce se coborii in mor* Sunt ca omulii fără putere.
[menta ;
Intre morţi este culcuşulu meii cu ceî ucişi,
Ce jacu in mormentu,
De cari iiu-ţî maî aduci aminte,
•11. n.
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PSALMÎ 88, 89.
Şi cari s'au rupţii -''de supţii mâna ta.
6 Pusu-m'aî in gropă cea mai de josu,
In întunerecu, in aduncime.
7 Asupra mea jace inâuia ta,
Şi » cu tote valurile tale me apeşi. Sela.
8 * Depărtat'aî pre cunoscuţii mei de la mine,
Fâcutu-m'aî urîcîune lorii ;
* închisă avnt, şi nu potii eşi.
9 i Ochîulii meu lâncedesce de mişeliă ;
* Chîămu-te pre tine ;
lehova, pe totă diua
1 Intiudu cătră tine manele mele.
10
m Ore morţiloru li veî face minuni ?
Scula-se-vorii umbrele, ca să te laude ? Sela.
1 1 Ore spune -vorii in mormentii de îndurarea
De crediucîoşia ta in peire ?
[ta?
1 2 " Cunosce-se-voru in întunerecu minunile tale,
0 Şi dreptatea ta in pămentulu uîtărel?
13 Şi eu cătră tine, lehova, strigat'amu,
*Şi demâneţa ruga mea te-a preintimpinatii.
14
«De ce, lehova, lepedî sufletulu meu?
r Ascundi faţa ta de la mine ?
15 Din tenereţă in suferinţî sunt şi aprope de
morte,
•Rebdu spaimele tale, nu sciu unde sunt:
16 Asupră-mî trecu mâniele tale,
înfricoşările tale me perdu;
1 7 Ca o apă pe totă diua ' me încunjură,
Tote m'aii cuprinsa.
18 "Depărtat'aî de la mine amicii şi soţiu,
Cunoscuţii mei sunt in întunerecu.
PSALMULC LXXX1X.
O inveţătură a lui Etanii, Ezraheulă.

1 TN eteruu "cânta-voiu indurările luî lehova,
l Din generaţiune in generaţiune voiu prochiăina cu gura mea * credincîoşia ta.
2 Căci dis'amu ; In eternii îndurarea sa se va
intemeîa,
Intări-veî credincîoşia ta chîaru şi in ceriu.
3 • Incheîat'arnu legămentu cu alesulii meii ;
d Jurat'amii luî Davidu, servulu meii :
4 In eternu voiu intări "seminţia ta,
Voiu inteceîa f din geueraţiune in generaţiu
ne tronulu teii. Sela.
5
Şi y cerîurile laudă minunile tale, lehova !
Şi crediacîoşia ta in adunarea * sânţilorii.
6 Căci ' cine in ceriii semăna cu lehova ?
Cine este asemenea luî lehovaintre fiii deiloru?
7 -^Dutanedeu este pre măreţii in sfatulii sânţiloru,
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înfricoşata este preste toţî ceî din jurulii luî !
lehova, Dumne^eulu oştiriloru ! cine este pu*ternicîi ca tine, lehova?
Şi credincîoşia ta este în jurulii teu.
! Tu stepânescî îngâmfarea măreî ;
Gândii valurile eî se redicu, tu le alini.
ra Tu aî sfârămatu, ca pre ceî ucişî, Rahabulii,
Cu bracîulu teu celu tare aî resipitii pre neamiciî tei.
"Alu teii este cerîulu, ala teu pămentulu,
Lumea şi pliuitatea eî tu le-să întemeiaţii.
"Meda-noptea şimedă-diua tu le-aî făcuţii,
*Taborulu şi «Hermonulu sehucurăin numele
Braţiii puternicii aî,
[teu.
Tare este mâna ta, înaltă drepta ta.
r Dreptatea şi judecata sunt temeliele tronuluî teu,
•Indurarea şiadeverulu mergu înaintea ta.
Fericiţii poporulu, ce cunosce 'sunetulu
trîmbiţeî,
Ce âmblă in "lumina fec,eî tale, lehova!
Elu se bucură in numele teii totă diua,
Şi se înalţă prin mentuirea ta;
Căci tu escl podoba putereî lorii;
"In bună-voinţa ta înalţi cornulii nostru;
Căci lehova este seu tulii nostru,
Şi sântulu luî Israelu regele nostru.
In visiune cuventat'aî o dată câtră cuviosulu teu,
Şi aî disii: Dat'amii ajutoru celui vitesii,
Inălţat'amii unu z teneru din poporu :
y Aflat'amu pre Davidu, servulu meu,
Cu oleîulii meii celu sânţii unsu-l'amu;
* Cu elii pururea va fi mâna mea,
Şi braQÎulu meu 'Iu va întări.
0 Neamiculu nu-lu va strimtora,
Şi fiîulu reutăţei nu-lu va apesa ;
6 Voiii sfărâma înaintea luî pre neamiciî seî,
Şi voiu bate pre ceî ce-lii urescu.
" Credincîoşia mea şi îndurarea mea voru fi, cu
d'însulu,
d Şi in numele meu se va înălţa cornulu şeii.
•Mâna luî o voiii pune asupra măreî,
Şi asupra fluvieloru drepta sa.
Elii va striga cătră mine : Tu escî f Părintele
meu,
Dumnedeulu meu, şi » stânca mentuireî
mele !
Da, eu 'Iu voiu face * ânteiu-născutulii metZ,
' înalţii preste regii pământului.
In eternu 'î voiii păstra i îndurarea mea,
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Şi * legămentulii meu cu d'însulu va fi sta
tornicii.
29 ' Seminţia sa o voiu face să ţiă in eternii,
m Tronulu seu B ca filele cerîuriloru.
30
° Fiii seî de voru p părăsi legea mea,
Si in judecatele mele uu vorâ âmbla;
31 De voru profana aşedămintele mele,
Şi ordinele mele nu le vorii păzi:
32 i Pedepsi-voiii cu toegu abaterile lorii,
Cu bataî fără-de-legile lorii.
33 r Dară nu voiu retrage îndurarea mea de la
d'însulu,
Nici nu voiii minţi crediucîoşieî mele.
34 Legămentulii meu nu-lu voiu strica,
Nici ceea ce a eşitii din buzele mele nu
voiii schimba.
35 'Una amii juraţii pe sânţenia mea, şi nu voiii
minţi lui Davidii:
36 ' Seminţia sa va fi in eternii,
Tronulu seu "ca sorele înaintea mea;
37 Ca luna va sta in eternii,
Şi ca inartorulu celu credincioşii in miori.
Sela.
38
v Totuşi lepedatu-^aî, şi l'&i x despreţuitiî,
Mâniatu-te-aî asupra unsului teii,
39 Lepădat' ai legămentulu servului teu,
* Spurcat'aî corona luî, la pămentu aruncând?o\
40 'Surpat'aî tote îngrădirile luî,
In ruinî prefăcut'aî întăririle luî.
41 Predatu-1'au toţi trecătorii pe drumu ;
De ° ocură ajuns'a veciniloru seî ;
42 Inălţat'aî drepta celoru ce-lu strîmtoraii,
Veselit'aî pre toţi neamiciî seî;
43 Tocit'aî ascuţitulu săbiei sale,
Şi făcutu-1'aî la luptă să nu potă sta.
44 Pus'aî capetii strălucireî sale,
* Tronulu seu datu-1'aî la pământii ;
45 Scurtat'aî dilele tenereţelorii sale,
Acoperitu-1'aî cu ruşine. Sela.
46
c Până cândii lehova, te vei ascunde ?
d Ore pururea ca foculii va arde mânia ta V
47 • Adă-ţi aminte, că trecetoriu sunt ;
Aii doră in deşerţii să fi făcuţii tu pre toţi
fiii omeniloru?
48 i Care este omulii, ce va trăi, şi mortea » nu va
vede?
Care va scăpa sufletulu seu de inferau ? Sela.
49 Unde sunt îndurările tale cele de mai 'nainte, Domne!
Pre cari le-&i h juraţii luî Davidii ' pe credincîoşia ta ?
50 Adă-ţî aminte, Domne, de ocara servi
torii tei,
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i Pre care o porţii in sinulu meu de la tote
aceste multe popore;
Prin care neamiciî tei me defăima, lehova, 51
* Prin care defăima urmele unsului teu.
' Bine-cuventatiî fie lehova in eternii. A- 52
nniiii şi Amina.
PSALMULt XC.
Rugăciunea lui Moisi, omulii lui Dumnezeu.

DOMNE, °fostu-ni-ai adăpostii din generaţiune in generaţiune ;
b Mai 'nainte de ce munţii să se fi născuţii,
Seu să se fi făcuţii pămentulii şi lumea,
Din eternii şi in eternii tu escî, Dumnedeule !
In ţerână prefaci pre omu,
Şi dicî : Fii aî omeniloru, in pămentu " re'nturnaţi-ve.
d Căci o mie de ani in ochii tei
Sunt ca diiia de erî, care a trecuţii,
Ca o strajă de nopte.
Ca unii şivoiu 'î resipescî ; • unu visu sunt ;
Demâneţa f sunt ca erba, ce cresce,
Ce «demâneţa înfloresce, si cresce,
Dară sera veştejesce şi secă !
Că perduţî suntemu prin mânia ta,
îngroziţi de urgia ta;
* Pus'aî fâră-de-legile nostre înaintea ta,
1 Cele ascunse ale nostre înaintea lumineî fe
ţei tale.
Că tote dilele nostre perii înaintea mâniei
Ca gândulu petrecemu anii noştri.
[tale;
Dilele aniloru noştri sunt şepte-decî de ani,
Şi de sunt puternice forte, optu-^ecî de ani ;
Şi cea mai mândră din ele nu-î decât mun
că şi trudă ;
Căci iute trecii, şi noi desparemu.
Cine cunosce puterea mâniei tale?
Căci dupre temerea de tine este si mânia ta.
•>Inveţă-we a numera dilele nostre,
Să căpătămii o animă înţeleptă.
Iutornă-te, lehova! până cândii te vei mânia?
* Fie-ţî milă de servii tei.
Satură-ue demâneţa de îndurarea ta,
1 Ca să ne bucurămu şi să ne veselimu in
tote dilele nostre.
Bucură-ne atâtea dile, pe câte ne-ai apăsaţii,
Atâţia ani, in câţi ve^urămu nefericirea.
Arete-se serviloru tei "faptele tale,
Şi mărirea ta fiilorii lorii.
"Bună-voinţa luî lehova, Dumnedeulii nostru,
fie asupră-ni,
gi ° întăresce preste noi fapta mânelorii uostre;
a, fapta mânelorii uostre intăresce-o !
/ Pa. 49. 9.
«Ebr. 11. 5.
2 Şam. 7. 15.
Isa. 55. 3.
i PB. 54. 5.
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PSALMULt XCI.
ce locuesce supţii adăpostulu celui
pre -înalţii,
* Supţii umbra A-totu-puterniculuî va ţi mâne.
' Dice-voiii cătră lehova : Tu escl adăpostulu
meu şi cetăţuea mea,
Dumnedeulu meii, în care ine încredu.
Că d elu te va mentui de laţîulu păseraruluî,
De ciuma perdătore.
• Cu aripele sale te va acoperi,
Şi supţii peuişulu seu te vel adăposti ;
Scutii şi pavăza 'ţi va fi, adeverulu şeii.
/Nu te vei teme de ceea ce înspăimântă
De săgeta, ce diua sboră,
[noptea,
De ciuma, ce âmblă prin întunerecu,
De boia molipsitore, ce pustiesce iu medîulii dileî:
Căde-va o mie de alăturea ta, şi dece mii
de a drepta ta;
Dară nu se va apropia de tine.
Numai f vei privi cu ochii tei,
Şi vei -vede resplătirea celorii nelegiuiţi ;
Căci pre lehova, * adăpostulu meu,
Pre celu Pre-înaltii fâcutu-1'aî ' locaşulu teu;
De aceea i nici unii reu nu ţi se va întempla,
Nici o plagă nu se va apropia de cortulu teu.
* Căci ordinii va da pentru tine ângerilorii şei,
Ca in tote căile tale să te păzescă;
Pe mâni te voru purta,
1 Ca de petra să nu lovescî picîorulii teii.
Pe leii şi viperă vei păşi,
Lei tenerî şi balauri cu picîorele vei călca.
Fiindu-că in mine pus'a iubirea sa, (tlice
Domnulu,
De aceea 'Iii voiu scăpa, şi-lu voiu îuălţa;
Căci ""cunosce numele meu.
"Elu mă va chîăma, şi eii 'î voiu respunde,
In strîmtorare ° cu d'îusulu voiii fi ;
'Lu voiu mentui, şi-lu p voiii mări.
Cu dile îndelungate 'Iii voiu sătura,
Şi-î voiu arăta mântuirea mea.
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Că tu, lehova, desfătatu-m'aî întru lucrurile tale,
Bucura-mă-voiii intru lucrurile mânelorii tale.
d Câtii de mar! suntu lucrurile tale, lehova !
* A dunei forte sunt cugetările tale.
/Omulii tempitu nu cunosce,
Nebunulii nu înţelege acesta:
Că y cei nelegiuiţi ca erba resarii,
Şi toţi făcătorii de rele înflorescii,
Ca să se sterpescă pentru totu-de-una;
* Dară tu, lehova, in eternii tronezi în înălţime!
Căci ecce, neamicii tei, lehova,
Căci ecce, neamiciî tei vorii peri ;
' Resipi-se-vorii toţi făcătorii de rele.
Dară tu înălţat'aî i cornulii meii ca pre alii
rinocerului ;
* Cu oleîu prospetii sunt unsii.
Şi l ochîulu meii va vede împlinirea dorinţei
Asupra celorii ce ine pândescu,
[sale
Si urechîa mea va auţli ceea ce doresce
Asupra celoru ce se scolă asupră-mî.
"Ca palmîerulu vorii înflori cei drepţi,
Cresce-vorii, ca cedrulu pe Libanu.
Sădiţi in casa lui lehova,
n In curţile Dumnedeuluî nostru vorii înflori ;
Chîarii in bătrâneţă voru rodi,
Plini de vlagă şi verdeţă vorii fi :
Ca să arete, că drepţii este lehova, " stânca mea,
Şi că f nu este într'însulii nici o nedreptate.
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PSALMULt XCIII.
"FEHOVA domnesce, * cu măreţia este im- l
£ brăcatii,
Imbrăcatu-s'a lehova, cu tăria cîncinsu-s'a:
d Intemeîatu-s'a lumea, ţi nu se va clăti ;
e D'atuncî întăritu-«'a şi tronulu teii ;
2
Din eternii escî.
lehova, îuălţat'aii fluviele,
3
înălţat'au fluviele vocea lorii,
Inălţat'aii fluviele valurile lorii.
Din vocele apelorii celoru multe,
4
Din valurile puternice ale măreî se aude :
/„lehova este puternicii în înălţime".
PSALMULt XC1I.
Mărturiele tale sunt sigure forte,
5
Unii psalmii şeii o cântare pentru (ţitiu sabatului. Casei tale, lehova, cuvine-se sânţire iu lun
gul u dileloru.
INE este a mulţumi lui lehova,
Şi a cânta numelui teii, Pre-înalte ;
PSALMULt XC1V.
Demâueţa a '"' spune îndurarea ta,
Şi nopţile crediucioşia ta,
1EHOVA, Dumnedeulu " resbunărel,
l
' Pe instrumente cu dece strune şi pe harpă,
Dumnedeulu resbunăreî, aretă-te !
6 Inalţă-te, c judecătorii alii pămentului,
2
Pe higgaîonu şi pe citară.
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Dă resplătire colorii mândri!
3 ''Până cându cei nelegiuiţi, lehova,
Până cându cei nelegiuiţi să trăsalte !
4 Eî • rostescu, vorbescu cu îngâmfare,
Toţi făcătorii de rele se laudă.
5 Pre poporulu teu, lehova, 'Iu calcă in piciore,
Şi mosceuirea ta o apesă.
6 Pre văduve şi pre străini zugrumă,
Şi pre orfani 'î ucidii,
7 /Şi dicii: lehova nu vede acesta,
Nici nu iea aminte acesta Dumnedeulu lui
lacobu.
8
» luţelepţiţt-ve o dată voi cei tâmpi din
poporu,
Şi voi nebuniloru, cându vă veţi face cuminţi ?
9 * Celu ce a săditu urechîa, au nu aude ?
Celu ce a făcuţii ochîulu, aii nu vede ?
10 Celu ce înţelepţesce poporele,
Celu ce ' înveţă pre omeni sciinţă, să nu mus11-' lehova cunosce cugetele omenilorii,
[tre !
Că deşertăciune sunt.
12
* Fericiţii este bărbatulu, pre care tu-lu
inţelepţesci, lehova,
Şi din legea ta 'Iu înveţi !
13 Ca să-Iu liniscescî de dilele de nefericire,
Până se va săpa gropa celui nelegiuita.
14 l Căci lehova nu va lepăda pre poporulu seu.
Şi mosceuirea sa nu o va părăsi;
15 Căci la dreptate se va re'utorce judecata,
Şi pre d'însa o vorii urma toţi cei drepţi
cu animă.
16 Cine se va scula cu mine asupra celoru reî 'f
Cine se va îufăţiăşa cu mine asupra făcătoriloru de rele V
1 7 » De n'a-rw / foştii mie întru ajutorii lehova,
Puţinii şi sufletulu meu aru fi jâcutu iu loculu tăcereî.
18 De amu disu:n Se clatină picîorulu meu,
Pe dată îudurarea ta, lehova, m'a sprijinita.
19 In mulţimea grijelorii mele in lâ-întrulii meu
Mântuirile tale desfetat'au sufletulu meu.
20
Ore are cu tine împărtăşire ° tronulu ră
utate!,
f Care botăresce nedreptate prin lege ?
21 q Eî se adună cetă asupra sufletului celui
Şi T condamnă sâuge nevinovaţii.
[drepţii,
22 Dară lehova 'mi este • turnu înalţii,
Şi Dumnedeulu meu 'mi este stâncă de adăpostire.
23 'Elu vaîntorce asupră-li chîaru uneltirea lorii,
Şi prin răutatea lorii 'î va sterpi;
'l va sterpi lehova, Dumnedeulu nostru.
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PSALMULt XCV.
VENIŢI, să cântămu lui lehova,
" Să strigămu cu bucuria * stânceî mentuireî nostre !
Cu laude să venimii înaintea lui,
Cu cântări de bucuria să-î strigămu !
c Căci lehova este Dumnedeu mare,
Şi rege mare preste toţi deii.
In mâna lui sunt locurile cele mai de josu
ale pământului,
Ale luî svnt înălţimile munţiloru.
A luî este a marea, şi elii a fâcut'o,
Şi totu manele sale aii făcuţii şi uscatulu.
Veniţi, să ne proştememu şi să ne plecămu,
Să • îngenunchîămu înaintea luî lehova, Făcetorulu nostru ;
Căci elii este Dumnedeulu nostru,
Şi f noi poporulu păscîuneî sale, şi turma
manei sale.
Chîaru şi»astă-dî, de veţi asculta vocea luî:
Nu învârtoşaţi anima vostră, ca la * Meriba,
Ca in diua ispitei in pustiiu;
Unde * părinţii voştri mă ispitiră,
M e cercară, de şi i veduseră lucrurile mele.
* Patru-decî de ani urîtu-m'amu cu generaţmuea aceea, şi dis'amu:
Poporu cu animă rătăcită svnt ei,
Şi n'au cunoscuţii căile mele;
De aceea ' jurat'amu in mânia mea,
Că nu voru intra in rapausulii meu.
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PSALMULU XCVI.
luî lehova cântare nouă,
Să cânte luî lehova toţii pămâutulii l
Cânt:\ţî lui lehova, bine- cuvântaţi numele luî,
PI pe di prochiămaţî ajutorulii seul
Spuneţi intre popore mărirea luî,
Intre tote naţiunile minunile sale t
Căci b mare este lehova, şi " forte de lăudattt,
d infricoşhtâ este elu preste toţi deiî.
Căci • toţi deii poporeloru. idoli sunt]
f Dară lehova facut'a ceriulu.
Măreţia şi strălucirea înaintea luî svnt,
o Tăria şi podoba in sauctuarulu seu.
k Daţi lui lehova, voi neunirile poporeloru,
Daţi lui lehova mărire şi putere!
Duţî luî lehova mărirea cuvenită numelui seu,
Aduceţi daruri, si veniţi in curţile sale !
Inchinaţi-vă luî lehova ' din podoba sântă ;
Tremure înaintea luî totu pâmentulu !
Cuvântaţi intre popore : i lehova domnesce !
56.
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Internei atu-s'a lumea, şi nu se va clăti.
Elu * poporele cu dreptate le judecă.
' Bucure-se cerîulu, şi veselescă-se pămenmMugescă marea şi tote ce o împlu!
[tulii,
Trăsalte câmpia şi toţii ce este pe ea,
Vestlescă-se toţi arborii pâdureî
înaintea lui lehova; căci vine;
Vine să judece pămentulu ;
n Va judeca lumea cu dreptate,
Şi poporele cu adeverulu şeii.
PSALMULtf XCVII.
"TEHOVA domnesce! veselescă-se pămenJ^ Bucure-se insulele cele multe ! [tulu !
' Nîioru şi negură sunt iu jurulii luî,
d Dreptatea şi judecata svnt temelia tronului
• Focii merge înaintea luî,
[şeii.
Şi cu flăcări mistuesce din tote părţile pre
neamiciî seî.
f Fulgerele sale lumineză lumea,
Pămentulu vede, şi se cutremură:
«Munţii ca cerase topescii înaintea luî lehova,
înaintea Domnului a toţii pămentulu.
* Genurile prochîămâ dreptatea luî,
Şi tote poporele verlu mărirea sa.
' Ruşineze-se toţi cei ce servescu la chipuri
Cei ce se fâlescu in idoli.
[cioplite,
' Inchinaţi-ve lui, toţî (jleiî !
Sionulii a ascultata acesta, şi se bucura,
Şi fiicele luî Iuda se veseliră,
Pentru judecatele tale, lehova!
Căci tu, lehova, escî * pre înalţii presto toţii
'Pre-înălţatupreste toţi deiî.
[pămentulu,
m Cei ce iubiţi pre lehova, urîţî răului
" Elu păzesce sufletele cuvioşiloru seî ;
0 Din mâna celoru nelegiuiţi 'î scapă.
' Pentru celu drepţii seuienatu-s'a lumina,
Şi pentru cei neprihăniţi in animă, bucuria.
î Drepţiloru, bucuraţi-ve in lehova,
r Şi serbaţi amintirea sâuţeuiei sale.

PSALMULU XCVIU.
Unii psalmii.
1 "/CÂNTAŢI luî lehova cântare nouă ;
\j( Căci * minuni a făcuţii ;
Ajutatu-1'a pre elu
• l >repta sa şi sântulii seu braţiu.
2 d lehova aretat'a mentuirea sa ;
înaintea ochiloru poporeloru
Descoperit'a fericirea sa.
k Voi-s. 13.
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f Adusu-şi-a aminte de îndurarea sa şi de ereCătră casa luî Israelu ;
[diucîoşia sa
• Tote marginile pământului vedut'au mentu
irea Duranedculuî nostru.
* Strige de bucuria luî lehova, toţii paChiuiţi, strigaţi şi cântaţi.
[mentulu !
Cântaţi luî lehova cu citară,
Cu citară şi cu cântecu din gură ;
'Cu trimbiţă şi sunetu de cornii
Cântaţi de bucuria înaintea luî lehova, regele.
•> Mugescă marea şi totu ce o împle,
Lumea şi ceî ce locuescu într'însa ;
* Bată iu palme fluviele,
Munţii cânte de bucuria cu toţi împreună
înaintea luî lehova ; ' căci vine să judece paVa judeca lumea cu dreptate,
[mentulu ;
Şi poporele cu ecitate.
PSALMULU XCiX.
°ŢEHOVA domnesce; cutremure-se poporele!
_| * Elu troneză între cherubimî, clătescă-se
lehova mare este in Sionu,
[pămentulu !
Şi « înălţaţii preste tote poporele.
Laude-se numele teii, d celu mare şi iufriCad sânţii este elu :
[coşatii;
Lăudaţi • puterea regeluî, că dreptatea îuIntemeîut'aî ecitatea ;
[besce ;
Judecată şi dreptate fâcut'aî iu lacobu.
{ înălţaţi pre lehova, Dumnedeulu nostru ;
Proşterneţi-ve înaintea • aşternutului picîoCăci * sânţii este elu.
[reloru sale ;
' Moisi şi Aaronu/b«^rt« d'intre preuţiî seî,
Şi Samuelu d'intre ceî ce chîamă numele şeii;
Eî i chi amară pre lehova, şi elu lî-a respunsu.
*in stâlpii de miorii li vorbi;
Eî păziră mărturiele sale,
Şi aşedămintele ce lî-a foştii daţii.
lehovu, Dumnedeulu nostru ! respunsu-li-aî ;
1 Dumnedeu ertătoriu fostu-li-ai,
Şi • resbuuătoriu fapteloru lorii.
n înălţaţi pre lehova, Dumuedeulu nostru ;
Proşterneţi-ve iu muntele celu sânt alu seu !
Căci sânţii este lehova, Dumnedeulu nostru.
PSALMUL^ C.
psalmti de mulţumire.

STRIGE « de bucuria luî lehova totu paServiţi luî lehova cu veselia ! [meutulu !
Cu cântare veniţi înaintea luî !
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3 Aflaţi, că lehcva este Dumnezeu ;
* Elii ne-a făcuţii, şi nu noii îuşi-ne ;
'Poporuluseu suntemă, şi turma păscîunel sale.
4 d Intraţi in portele lui cu cântări de mulţumire,
In curţile sale cu cântări de laudă :
Mulţumiţi-î, ţi biue-cuventaţî numele şeii.
5 Căci bunii este lehova, 'in eternii îndurarea sa,
Din generaţiune in generaţiune ţine credincioşia sa.
PSALMULU CI.
!:>.«• psalmii alU, Im Davidu.

1 "V|"ILĂ şi judecată ° voiii cânta,
lT-1. Ţie, lehova, 'ţî voiu cânta.
2 b Voiii lua aminte la calea neprihănire! ;
Gândii vei veni la mine ?
Voiii c âmbla în nevinovăţia ânimeî mele
în lă-întrulu casei mele.
3 Nu voiii pune înaintea ochiloru mei nici
unu reu,
d Urescii lucrarea celoru ce ' se abatii ;
Nu se va lipi de mine ;
4 Animă înderăptnică de mine departe tic,
•'Răutatea nu voiii cunosce.
5 Pre celu ce vorbesce de reii într'ascunsu de
'Lu voiu sterpi ;
[apropele şeii,
Pre i celu ce are ochi mândri şi animă înNu-lu voiii suferi.
[gâmfată,
6 Ochii mei voru fi, spre cei credincioşi ai ţereî, ca eî să locuescă cu mine;
Celu ce âmblă pe calea ueprihânireî, acela
•numai 'mi va servi.
7 Celu ce vicleşugii lucreză, nu va locui iu lăîntrulu casei mele,
Celu ce minciuni spune, înaintea ochiloru
mei nu va sta.
8 * In tote deinâiieţele voiii sterpi pre toţi ne
legiuiţii ţereî,
Niinicindii ' din cetatea lui lehova pre toţi
făcătorii de rele.
PSALMULt CIL
Hi'ijd.cinnfii ii,nu apesatu, cândă este in mii •
nisce ţi revemă înaintea lui lehova plângerea sa.

1 ŢEHOVA, ascultă ruga mea,
_|_ Şi strigarea mea " viîe pâuă la tine.
2 * Nu ascunde faţa ta de mine in diiia nevoîeî mele,
'Plecă urechîa ta cătră mine in diiia cându
Grăbesce-te a-mî respuude.
fstrigu,
d Căci dilele inele peru, ca fumulu,
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Şi « osele mele ca tăciune ardu ;
Lovită este anima mea, şi s'a * uscaţii ca erba;
Căci uîtat'amu a mânca pânea mea.
De vocea suspinului meu
' Osele mele se lipsescu de caruea mea ;
H Ajuns'amu ca şi ' pelicanulii pustiîuluî,
Sunt ca buhua intre ruini.
J Veghîezii, şi sunt ca paserea * singuratică
pe acoperimentii.
T6tă diua mă batjocorescii neamicii mei ;
Cei ce se ' înfuria asupră-mî m pe mine se jură.
Căci drepţii pane mâncat'amu cenuşă,
Şi * băutura mea cu lacrimi amu amestecata,
De mânia ta şi urgia ta ;
Căci tu "m'aî rădicaţii, şi m'aî asvărlitu.
p Ca o umbră întinsă sunt dilele mele,
Şi eii ca erba mă usucă.
'Dară tu, lehova, in eternii tronezi,
Şi r amintirea ta ţine din generaţiune in ge
neraţiune.
Scula-te-veî, ' îndura-te-veî de Sionii,
Căci timpii este să te înduri de elii ;
Căci sosit'a ' timpulu hotărîtu.
Căci serviloru tei li place de " petrele sale,
Si îubescu pulberea lui.
Şi " teme-se-voru poporele de numele lui Iehova,
Şi toţi regii pământului de mărirea ta.
Căci lehova a reziditu Sionulii,
zln mărirea sa arătatu-s'a.
y La rugăciunea celui nemâugăiatii plccatu-s'a,
Şi cererea lorii n'a nesocotitii.
" Scri-se-va acesta pentru generaţiuuea viitore,
Ca * poporulu renăscuţii să laude pre lehova.
Căci elii cprivit'a din sânta sa înălţime,
lehova din ceriii s'a uitaţii pe pământii :
d Ca să audă suspinul ti celui încătuşaţii,
Ca să scape pre cei hotăriţî la morte ;
Ca eî să • prochîăme in Sionu numele lui
Şi lauda lui in Ierusalimu,
[lehova,
Cându se voru aduna împreună poporele
Si regatele, ca să servescă lui lehova.
Pe cale elii a slăbitu puterea mea,
A s scurtata dilele mele.
sDisu-mt-amu: Dumnedeulii meii ! nume răpi
la jumătatea dileloru mele ;
Din generaţiune in generaţiune simt h anii tei ;
' Din vechime întemeîat'aî pămeutulii,
Si cerîulii lucrulii mânelorii tale este.
i Ele Torii peri, dară * tu vei rămâne,
Da, ca unu vestmentu ele tote se voru învechi,
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Ca unu vestmentii le vei schimba, şi se vorii i Şi-şî aducu aminte de ordinele lui, ca să
27 Dară l tu toţii acelaşi vel fi,
[schimba. le facă.
Si anii tei nu se vorii sfârşi.
lehova gătit'a in ceriu " tronulu seu,
28 ""Fiii serviloru tei locui-voru,
Şi * împărăţia sa preste tote domnesce.
Si semînţa lorii întări-se-va înaintea ta.
» Biue-cuventatî pre lehova, voi ângeriî şei,
Cei tari cu puterea, şi cari "faceţi ordinuluseii,
PSALMULtf CUI
Ascultându de vocea cuvântului seu !
Unu psalmii alu lui Davidu.
0 Bine-cuventaţî pre lehova, tote oştirile luî,
l T>INE-CUVENTEZĂ, suflete alu ineii, pre * Servii luî, cari faceţi voia lui !
c Bine-cuventaţî pre lehova, tote lucrurile luî,
J[) lehova!
Şi tote cele din lâ-întrulu meii numele celu In tote locurile stăpânireî luî !
d Bine-cuvinteză, suflete alii meii, pre lehova !
sânţii ala seu!
2 Biue-cuventeză, suflete alu meii, pre lehova;
PSALMULU CIV
Şi nu uita tote bine-facerile lui :
b
Celu
ce
ertă
tote
fâră-de-legile
tale,
BlNE-cuventeză,
suflete alii meii, a pre Ie3
Celu ce c vindecă tote bolele tale!
hova !
4 Celii ce d scapă de mormentu vîeţa ta,
lehova, Dumnedeulu meu, măritu-te-aî forte.
Celu ce te e încununeză cu milă şi îndurare ! In măreţia şi strălucire * te-aî îmbrăcata.
5 Celu ce împle de bunătăţi sufletulii teu,
° Celii ce cu lumina, ca cu o mantia, te-aî
A^a că f se înnouescu, ca ale vulturului, tene- învălitii,
d Celii ce ai întinsii cerîulii ca unu covorul
reţele tale.
6
'Dreptate şi judecată face lehova
' Celu ce cu ape zidit'a cămărele luî cele
Tuturoru celoru apăsaţi.
mai de susii;
f Celu ce din niiori face carulu şeii ;
7 ''Făcut'a cunoscute lui Moisi căile sale,
Fiiloru lui Israelii faptele sale.
» Celu ce âmblă pe aripele ventuluî;
8 ' Indurată şi miloşii este lehova,
* Celu ce face vânturile trămeşiî şei,
Tărdiu la mânia şi plinu de îndurare ;
' Flacărele de focii servii şei.
9 Nu va mustra in eternii,
1 Intemeîat'aî pămentulu pe temeliele sale,
Nici pururea va ţine mânia sa;
Ca iu eternii şi perpetuu să nu se clătescă.
10 *Dupre păcatele nostre nu nî-a făcuţii,
* Cu adunculu, ca cu unu vestmentu, l'aî acoNici dupre fâră-de-legile nostre nu nî-a res- Apele preste munţi statut'au.
peritu ;
plătitu.
' Fugit'aii de mustrarea ta,
1 1 ' Căci, pe câtii este înalţii cerîulii preste pă- La vocea tunetului teu luat'au iute fugă,
m (Munţii redicându-se, văile plecându-se,)
mentu,
înălţatu-s'a mila sa spre cei ce se ternii de Spre n loculu, in care tu le-aî întemeiaţii.
d'însulu ;
0 Margini pusu-Zt-aî, preste cari să nu trecă,
12 Pe câtu de departe este resăritulu de laapusu, p Să nu se întoreă, ca să acoperă pămentulu.
m Depărtat'a de la noi fără-de-legile nostre. Trămes'a isvore în văi,
13 "In ce chipii miluesce părintele pre fii,
Pr'intre munţi strecuratu-s'aii apele.
Miluesce lehova pre cei ce se temu de d'în- Din ele adapă-se tote ferele câmpiei,
14 Câcî cunosce zidirea nostră,
fsulii. Asinii sălbatici 'şi potolescu setea lorii.
°Aduce-şî aminte, că pţerână suutemu.
Aprope de ele locuescu paserile ceriului,
15 Omulu, ca erba sunt « dilele luî,
Cari facii să resune vocea lorii d'intre
r Ca florea câmpului, aşa va înflori ;
ramuri.
16 Unu ventii trece de-asupră-î, şi nu mai este,
adapă munţii din cămărele sale,
Din T fruptulu lucruriloru tale • saturi pămeuŞi * locuiţi seu nu se mai cunosce.
17 Dară mila luî lehova ţine din eternii şi iu ' Elii face sa resară erbă pentru vită, [tulii.
eternii spre cei ce se ternii de d'însulu,
Şi verdeţă pentru trebuinţa omului;
Şi mântuirea sa ' spre tiiî fiilorîî,
Elii scote " pane din pămentu,
18 "Ce păzescu legărnentulii şeii,
Şi " vinulu, ce veselesce âuima omului,
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Şi face să strălucescă faţa Iul maî mulţii
decâtu oleîulu;
Şi pânea ce întăresce anima omului.
16 Arborii luî lehora se satura,
Cedrii Libanului, pre z cari elu î-a săditu ;
17 In cari paserea 'şî face cuîbulu şeii:
Cocostârcului bradiî sunt locuinţă ;
18 Ciiprioreloru, munţii cei înalţi,
"Şoricelul de munte stâncele 'i sunt adă
postii.
19
• Făcut'aî luna pentru timpuri,
Sorele ° cunosce timpulu apusului seu.
20 * Făcut'aî întunereculu, ca să fie iiopte,
In care să se misce tote ferele pădureî ;
21 «Puii de leii, ce mugescu după predă,
Căutâcdu de la Dumnedeu mâncarea lorii.
22 Sorele resare: ei se retragu,
Şi in vizuniele lorii se culcă.
23 Omulii ese la* lucrulu seu
Şi la munca sa până in seră.
24
• Câtii de multe sunt lucrările tale,
lehova !
Tote cu înţelepciune le-aî făcuţii ;
Plinii este pămentulu de bunurile tale.
25 Aţa ţi marea acesta, întinsă şi largă;
In ea sunt târetore fără numeru,
Animale mici şi mari.
2C Pe ea plutescii corăbiî,
Si J Leviatanulii, pre care l'ai făcuţii,
a să se joce intr'însa.
27 i Tote pre tine te asceptâ,
Ca să li daî mâncarea la timpulu lorii.
28 Li daî, ele adună ;
Deschid! mâna ta, ele se satură de bunuri;
29 Ascundî faţa ta, ele se neliniscescu,
*leî suflarea lorii, ele peru, şi in pulbere se
re'ntorcu.
30 • Trămeţî spiritulu teu, ele din noii se făcu,
Şi aşa tu înnouescî faţa pământului.
31
Fie mărirea luî lehova in eternii;
lehova să l se bucure de lucrurile sale !
32 Privesce spre pămentu, şi acesta * se cu
tremură,
'Atinge munţii, şi eî fumegă.
33
«• Voiu cânta lui lehova totă vieţa mea,
Voiu psalmodia Dumnedeuluî meii, câtii voiii
34 Fie 'î plăcută gândirea mea !
[fi.
Lăcl me bucurii in lehova.
35
"Peră păcătoşii de pe pămentu,
Şi cei nelegiuiţi să nu mai fie !
36 Dară, suflete alii meu, ° bine-cuventeză pre
lehova !
Toţî, lăudaţi pre lehova !
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PSALMULtT CV.
0 T ĂUDAŢl pre lehova, chîâmaţî numele luî !
_§ j Intre popors b faceţi cunoscute faptele luî !
Cântaţi-î, psalmodiaţi-î,
e Vorbiţi de tote minunile luî !
Lăudaţi-ve in sântulu seu nume !
Bucure-se anima celoru ce caută pre lehova!
Căutaţi pre lehova şi puterea luî,
d Căutaţi pururea faţa luî.
• Amintiţi-ve de minunile luî, pre cari le-a
făcuţii,
De semnele luî şi de judecatele gureî sale,
Voi seminţia luî Abraamu, servulu seu,
Fiii luî lacobu, aleşii seî !
Elu, lehova, este Dumnedeulu nostru,
Preste toţii pămentulu svntt judecatele sale.
Elii pururea 'şi » aduce aminte de legămentulii seu,
De cuventulu, ce l'a. ordini tu la mii de genera*Pre care l'a încheiaţii cu Abraamu,
[ţiunî:
Şi de jurăme'ntulu seu cătră Isaacii,
Şi pre care l'a întăritii aşedămentu luî lacobii,
Legămflntii eternii luî Israelu,
Dicendu : •' Ţie 'ţî voiu da păme'ntulu Canaanu,
De sorţiii alu moscenireî vostre.
> Câudu erau încă puţini la numeru,
Puţini forte, * şi străini acolo ;
Gândii rnerseră din poporii in poporii,
Din regatii in altu poporii ;
'Nelăsându pre nimenea să-î apese,
Şi pre regi m pedepsindu-î pentru d'înşiî,
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Dicendu :

De unşiî mei nu ve atingeţi,
Şi profeţiloru mei nici unii reu uu li faceţi !
"Chiămâ şi fomctea asupra pământului,
Sfârămândii "sprijiuulu vieţeî, pânea.
• Trămese înainte-li unu bărbaţii,
Pre losefii ? celii veudutii ca sclavu.
rln cătuşe strîns'au picîorele lui,
Fertilii străpuus'a sufletulu şeii ;
Până la timpulu, cându se implini cuventulu seu,
• Cuventulu luî lehova, care l'a cercatu.
' Trâmes'a regele, de l'ati deslegatîi,
Domnulu poporelorii, de Ta pusu in libertate.
"Fâcutu-1'a domnii preste casa sa,
Şi stăpânii preste totă averea sa :
Ca să lege pre maî mariî seî dupre voia sa,
Pre bătrânii seî să-î înţelepţescă.
"Şi veni Israelulu in Egiptu,
Şi lacobu se opri x in pămentulu luî Hainii.
Şi y elu îmmulţi forte pre poporulu seu,
'l, u făcu maî tare decâtu apăsătorii seî.
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'întorse anima lorii, ca să urescă pre poporulu seu,
Să facă vicleşugii serviloru seî.
° Trămese pre Moisi, servulu seu,
Pre Aaronu, * pre care l'a alesu ;
c Ei făcură intre d'înşiî semnele lui,
d Şi ininuuî iu pămentulu luî Hamu.
« Elu trâmese întunecime, şi se făcu întunerecu,
Şi nimicii •''nu se împotrivi cuvinteloru luî.
i Prefăcu apele loru in sânge,
Şi omorî pesciî loru.
* Pămentulu lorii foi de brosce,
Până iu cămărele regiloru loru.
'Dise, şi musca-cânelui veni,
Musce rele in totu cuprinsulu loru.
-' Iu locii de ploîă li dădu grândină,
Flăcări de focu in pămentulu loru ;
* Bătu viele loru şi smochinii loru,
Şi, sfărâma arborii cuprinsului loru.
' Eră-şî dise ; şi locusta veni,
Şi omidî fără numeru ;
Cari mâncară totă verdeţa pământului lorii,
Şi înghiţiră fruptulu ţerâneî loru.
"Elu bătu pre totu âuteiu-născutulu in pămen" Prinosulu a totă puterea loru.
[tulii loru,
° Scosu-i-âTcu argintii şi cu aurii,
Şi in seminţiele sale nu era nici unulu, care
să şîovâescă ;
J'Egiptulu bucuratu-s'a de plecarea lorii,
Căci frica de d'înşiî căduse presto ei.
«Elu întinse nuoru drepţii acoperimeutu,
Şi focii, spre a-li lumina noptea.
rEi cerură, şi elu aduse prepeliţe,
Şi • cu pânea ceriului 'i sătura.
' Deschise stânca, şi se versâ apă,
Ce, ca unu pereu, a cursîi prin locuri secetose.
Căci amintitu-şi-a de " cuventulii seu celu
De Abraamu, servulu seu ;
[sânţii,
Şi scose pre poporulu seu in bucuria,
In cântări de veselia pre aleşii seî.
" Şi li dădu ţerele naţiuniloru,
Şi stăpâniră fruptulu lucrului poporeloru ;
' Ca să păzescă aşedămintele luî,
Şi legile luî să le ţină.
Lăudaţi pre lehova.
PSALMULtJ CVI.
ĂUDAŢl pre lehova !
_
"Mulţumiţi *luî lehova, căci bunu este,
Şi in eternii ///'•• îndurarea sa.
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" Cine pote spune faptele cele măreţe ale luî
lehova ?
Cine va face să resune totă lauda sa?
Fericiţi ceî ce se ţinu de judecată,
Şi d dreptate făcu in e totu timpului
'Adă-ţî aminte de mine, lehova, intru bună
voinţa, ce porţi poporului teu,
Cerceteză-me cu ajutorulu teu :
Ca să vedu fericirea aleşiloru tei ;
Să ine bucurii de bucuria poporului teii,
Şi să nie laudu cu moscenirea ta.
g Pecutuit'funu şi noi şi părinţii noştri,
Strîmbătate lucrat'amu, nelegîuit'amu :
Iu Egiptu părinţii noştri nu ţinură semă de
minunile tale,
Nu-şî amintiră de mulţimea îndurărilorii tale ;
* Ci resculatu-s'au la marea, la Marea Roşia.
Totuşi elii 'î mentui 'pentru numele seu,
i Ca să facă cunoscută puterea sa.
*Certat'a Marea Roşia., şi ea a secatu,
Şi 'trecutu-i-a prin aduncurî, ca prin pustiiu.
"Mentuitu-i-a din mâna celui ce-i urîa,
Şi î-a- scăpaţii din mâna neamiculuî.
" Şi apele acoperiră pe apăsătorii loru,
Nici unulu dintr'îuşiî nu rămase.
"Atuncea credură in cuvintele sale,
Cântară lauda lui.
Dară ^iute uitară faptele sale,
Nu asceptară sfatulu seu ;
'Şi se cuprinseră de poftă in pustiiu,
Ispitiră pre Dumnedeu in meŞăloculu deşerr Şi elu li dădu cererea lorii,
[tuluî.
Dară * trămese uscăciune in corpurile lorii.
' Şi pismuiră şi pre Moisi in taberâ,
Pre Aaronu, sâutulu lui lehova.
De aceea " deschisu-s'a pămentulu, şi înghiţi
Şi acoperi ceta luî Abiramu;
[pre Datanu,
" Şi foculii aprinsu-s'a in ceta loru,
Şi flăcările mistuiră pre ceî nelegiuiţi.
* Unu viţelii 'şi făcură in Horebii,
Şi se închinară la unu chipu vărsaţii;
»Schimbându mărirea lorii
Cu chipulii unui taurii, ce mănâncă erbă.
•Uitară pre Dumnedeu, mentuitorulu loru,
Care făcuse măreţe in Egiptu,
Minunate in ° pămentulu luî Hamu,
înfricoşate la Marea-Roşiă.
* Drepţii aceea dis'a elu: 'I voiii sterpi;
Dară Moisi, alesulu seu, " stătut'a la spărtu
ră înnintea luî,
Ca să înlăture mânia lui de &-î nimici.
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Şi defăimară d pămentulu cela doriţii,
•Nu credurâ in cuventulu şefi;
25 /Ci murmurară in corturile lorii,
Nu ascultară de vocea luî lehova.
26 » Atuncea '' redicat'a elă asupră-li mâna sa,
Jwdndu, că-î va surpa in pustiiţi,
27 •' Şi că va arunca seminţia loră intre popore,
Şi că-î va resipi prin ţerî,
28 ' Şi eî se alipiră de Baalu-Peoru,
Şi mâncară sacrificîele idoliioru fără vîeţă.
29 Şi întărîtară pre Dumnezeu prin faptele lorii,
Şi plagă isbucni intre d'înşiî.
30 * Atuncea se scula Fineasii, şi făcu judecată,
Şi plaga conteni.
3 1 Acesta ! spre dreptate i se socoti,
Din generaţiune in generaţiuno până in eternii.
32 m Şi eî Vw mâniară la apa Meriba (certă),
" Şi ajunse reulu încă şi pre Moisi pentru eî ;
33 ° Căci amărîră spiritulu şeii,
Până cuvânta nesocotite cu buzele sale.
34
Şi p nu sterpiră poporele,
* Pre cari lî-a disii lehova ;
35 r Ci se amestecară cu poporele,
Şi învăţară faptele loru;
36 Şi 'serviră idolilorii lorii;
' Cari li fură spre cursă ;
37 Şi " sacrificară pre fiii loru
Şi pre fetele loru " demonilorii :
38 Vărsară sânge nevinovaţii:
Sângele fiilorii lorii şi ala fetelorii lorii,
Pre cari-î sacrificară idoliioru Canaanuluî ;
Şi * pămentulu cu sânge s'a pângărita.
39 Şi aşa se » mânjiră prin faptele lorii,
Şi * desfrânară prin apucăturele lorii.
40 Atunci ° aprinsu-s'a mânia luî lehova asupra
poporului seu,
Şi avu in ură 6 moscenirea sa ;
41 gi e datu-i-a in manele poporeloru,
De au domniţii preste eî cei ce-î urîau ;
42 Şi neamiciî loru apăsatu-i-aă,
Şi umiliţi fură supţii manele loru.
43 •*De multe orî elii î-a scăpaţii,
Dară eî Mu 'Iu amărîră cu sfătuia lorii,
Şi impilatu-s'au prin fără-de-legea lorii.
44
Totuşi elu căutat'a la nevoia loru,
Gândii ' audi strigătulă loru.
45 'Şi-şî aduse aminte de legămentulă seu pen
tru eî,
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Şi "se îndura *dupre mulţimea îndurăreî sale.
' Şi-î făcu să afle milă
înaintea tuturora celoru ce î-aii luaţii prinşi.
•>' Mentui-ne, lehova, Dumnedeulă nostru,
Şi adună-ne d'intre popore,
Ca să multumimă sântului teii nume,
Ca să ne lalimu in lauda ta.
* Bine-cuventată fie lehova, Dumnedeulă luî
Din eternii şi in eternă;
[Israelu,
Şi totă poporalii să dică : Amină l
Lăudaţi pre lehova!
PSALMULtT CVII.
0 1|/rULŢUMIŢl luî lehova, că b bunii este,
liJ. Şi îa eternii ţine îndurarea sa.
Aşa dică cei mântuiţi de lehova,
c Pre cari î-a mântuită din mâna apăsătorului ;
Şi ddin ţerî î-a adunaţii:
De la resăritii şi de la apusii,
De la medă-nopte şi de la medâ-di.
In «pustiiu ^se rătăcîau, in cale neâmblată,
Cetate de locuită nu aflau;
Flămândî şi setoşî,
Sufletulă loru in eî lâncedîa.
» Atuncea strigară cătră lehova in nevoia lorii,
Si elă din strîmtorările loră 'î scăpa;
Şi-î conduse pe * cale dreptă,
Ca să ajungă la cetate de locuită.
'Mulţumescă luî lehova pentru indurarea luî,
Pentru minunile luî cătră fiiî omeniloru;
Căcî i săturat'a sufletulu lâncedită,
Şi împlut'a de bunătăţi sufletulu flămândă.
Cei ce * şedeaă in întunerecă şi in umbra morţeî,
1 încătuşaţi in apăsare şi feru ;
Pentru-că TOse împotriviseră cuvinteloră luî
Dumnedeă,
Şi "sfătuia celui Pre-înaltu 'la nesocotiseră;
De aceea umilit'a sufletulă loru prin muncă ;
Cădut'aă, şi nu era " cine să li ajute.
p Atuncea strigară cătră lehova in nevoîa loru,
Şi elu din strîmtorările loru î-a ajutată;
* Scosu-i-a din întunerecă şi din umbra morŞi rupt'a lanţurile loru.
[ţeî,
r Mulţumescă luî lehova pentru îndurarea lui,
Pentru minunile luî cătră fiiî omeniloru;
Că elă a 'sfărămatu portele de aramă,
Şi zăvorele de feră le-a tăiată.
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Nebunii apăsatu-s'au 'pentru calea lorii
Pentru fără-de-legea loru,
[păcătosă,
Până in atâta că " sufletulii loru urî orî-ce
mâncare,
Şi " până la portele morţeî ajunseră.
xAtuncea strigară cătră lehova in nevo
ia loru,
Şi elu din strîmtorările loru î-a ajutată.
y Trămese cuventulu seu, ca ' să-î vindece,
Şi "s&-î scape din gropele loru.
* Mulţumescă lui lehova pentru îndurarea luî,
Pentru minunile luî cătrâ fiii omeniloru ;
e Să sacrifice sacrificii de laudă,
Şi dsă prochîăme faptele lui cu cântări de
bucuria.
Cei ce in corăbii se pogoră pe mare,
Cari făcu negoţu pe ape puternice :
Aceştia vădii faptele luî lehova,
Şi minunile lui in aduncurî.
Căci elii dice, şi • se rădică furtuna,
Care înalţă valurile mărei;
La ceriu se rădică,
In aduncurî se pogoru,
f Sufletulu loru se topesce in năcasu :
Se clătină şi şovăescu ca celu beţii,
Şi totă înţelepciunea loru se perde.
» Atunci eî strigă cătră lehova in nevoia lorii,
Şi elu din strîmtorările loru 'î scote.
* Opresce furtuna, in adiare o preface,
Şi valurile se alinii.
Atunci eî se bucură, că s'au liniscitii,
Şi elu 'î conduce la liinanulu doriţii de eî.
'Mulţumescă luî lehova pentru îndurarea luî,
Pentru minunile luî cătră fiii omeniloru ;
ă-lii înalţe > in adunarea poporului,
i să-lii laude pe scaunulu celoru bătrâni.
Elu * preface rîurile in deşerţii,
Şi isvorele de apă in uscăciune ;
' Pămentulu roditorii in pămentii sărăturosu,
Pentru răutatea locuitorilorii luî;
m Preface deşertulu în ezeru de apă,
Şi păme'ntulu uscaţii in isvore de apă;
Lăsându să locuescă acolo pre ceî flămând!,
Să întemeieze cetate de locuiţii;
Şi să semene câmpia, şi să sădescă vii,
Cari să producă fruptii pe toţii anulu.
Şi " elii 'I bine-cuventeză, şi eî ° se îmmulţeacu forte,
Şi nu lasă să se împuţineze vitele lorii.
De sunt f împuţinaţi şi umiliţi
De apăsarea nefericire! şi întristăreî,
7 Elu versă despreţulu asupra mai mariloru,
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In deserturi fără căi 'i face să se rătăcescă.
T Dară elu rădică pre celii lipsiţii din apăsare, 4 1
Şi ca pre turme * immulţesce neunirile loru ;
' Ceî drepţi vedu acesta, şi se bucură,
42
| Şi totă u răutatea 'şî închide gura eî.
" Toţii înţeleptulu vedă acesta,
43
Şi pricepă îndurările luî lehova.
PSALMULtT CVIII.
O cântare s6u unit psalmii ala lui Davidti.

GATA este anima mea, Dumnedeule!
Voiu cânta, şi voiii psalmodia ;
Aşa şi sufletulu meii.
* Desceptă-te, harpă şi citară,
Ca să desceptii aurora.
Te voiii lăuda intre popore, o lehova,
'Ţî voiii psalmodia intre naţiuni.
Căci mare preste cerîurî este îndurarea ta,
Şi până la niiorî adevărulii teii.
c Inalţă-te preste cerîurî, Dumnedeule,
Preste toţii pămentulu mărirea ta ;
d Ca să fie mântuiţi iubiţii tei,
Ajută cu drepta ta, şi respunde-mî;
Dumnedeâ a promisu in sânţenia sa :
Bucura-me-voiii, impărţindu-vt Sichemulii,
Şi valea Succotuluî mesurând'o ;
Alu meii este Galaadulu, yt alii meii Manasse,
Efraimulii este tăria capului meu, 'Iuda legislatorulii meii;
Moabulii este lighenulii meii,
j Asupra Edemului voiii arunca încălţîăminj Asupra Filiaţie! voiu birui.
[tea mea,
•'Cine mă va duce la cetatea cea întărită?
Cine mă va duce la Edomu?
Aii nu tu ore, Dumnedeule, celw ce ne-aî lepedatu ?
Şi aii nu tu, Dumnedeule, cela ce n'aî esitu
cu oştirile nostre?
Dă-ni ajutorii, ca să scăpămu din strîmtorare,
Căci amăgitorii este ajutorulii omului.
» Cu Dumnedeu vomu lucra fapte măreţî,
Şi elii va călca in picîore pre neamiciî noştri.
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PSALMULtF CIX.
Maistrului de cântare. Unii psalmii alii luî
Jlavidti.

r\UMNEDEULtF laudei mele, ° nu tace ;
\J Căci gura nel(
legiuitului şi gura viclenieî s'au deschişii asupră-mî;
Vorbit'au cu mine cu limba minciuneî.
Cu cuvinte de ură m'aii încunjuratu,
Şi b fără cuventii se luptară cu mine.
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4 Pentru iubirea mea eî me perăscu;
Dară eii, eii m'amu rugaţii pentru ei.
5 Şi ° eî pentru bine cu rău mî-au resplătitu,
Cu ură pentru iubirea mea.
6
Pune preste d'însulu pre celii nelegiuiţii,
Şi d perătorulu să stee de a drepta luî ;
7 Cându va fi judecaţii, fă să esă vinovaţii,
Şi ' ruga iui ca pecatu să se socotescă !
8 Puţine fie dilele sale,
Diregetoria sa f altulu să o îee !
9 ' Orfani fie fiii seî, Şi femea sa văduvă !
10 Rătăcescă-se fiii seî şi să cerşitorescă,
Să caute pane in afara ruinelorii loru l
1 1 * Imprumutătorulu răpiscă tote ce sunt ale
Şi străinii să prede munca sa l
[luî,
12 Să nu aibă pre nimenea, care să întindă în
durare asupră-i,
Nimenea să nu fie, care să aibă milă do
orfaniî seî !
13 •' Sterpescă-se urmaşii seî,
[loru!
In generaţiunea viitore fie stersu i numele
14 *Vina părinţilorii luî amintescă-se înaintea
luî lehova,
Pecatulu mumeî sale să uu 'se stergă!
15 Pururea fie înaintea luî lehova,
Ca elu să m sterpescă de pe pămentu amin
tirea lorii.
16 Fiindu-că nu-şî aduce aminte a face milă,
Ci urmăresce pre celu săracii şi lipsiţii,
Pre celii cu animă n sdrobită până la morte.
17 " lubit'a blăstemulu, deci cadă asupră-î!
Bine-cuventarea n'a iubiţii, decî fie depar
te de d'însulu l
18 Cu blăstemulu, ca cu unii vestmentu, s'a îm
brăcaţii,
Decî să p intre ca apa in lă-iutrulii seu,
Ca oleîulu in osele luî l
19 Fieri blăstemulu ca vestmentulu, cu care se
invelesce,
Ca cingetorea, cu care se inciuge totii-de-una!
20 Acesta,jie plata peretoriloru meî de la lehova,
A aceloru ce vorbescu de reu asupră-mî!
21
Dară tu lucreză pentru mine, Domne,
Pentru numele teu:
[lehova,
Căcî bună este îndurarea ta, scapă-me".
22 Căcî săraca şi lipsiţii sunt,
Şi anima mea raniţă iu lă-întrulu meu.
23 * Ca o umbră, ce se întinde, peru,
Alungaţii sunt ca locustele.
24 r Genunchiele mele se clatină de ajunare,
Şi carnea mea s'a scursii de grăsime ;
25 Aşa că amu ajunsii a li fi de 'ocară;
c Pa. 35. 7, 12. k lisod. HO. 5.
& 38. 20.
l Ncem. 4. 5.
d Zcch S. 1.
Ier. 18. 23.
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p Num. 5. 22.
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Bbr. 12. K.
l's 22. 6, 7.
Mat 27. 39.
Iov 37. 7.
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x Isa. 65. 14
y Pi 35. 2fi. &
132. 18.
s Pt. 35. 18. &
111. 1.

Cându me vedu, ' clatină din capii.
Ajută-mă, lehova, Dumnedeulu meu l
Mentui-me dupre indurarea ta ;
u Ca eî să cunoscă, că acesta este mâna ta,
Că tu lehova aî fâcut'o.
• Blăsteme eî, dară tu bine-cuventeză,
De se voru scula, ruşineze-se;
Dară * servulu teii să se bucure.
y Părătorii meî cu ruşine să se îmbrace,
In ruşinea lorii să se învelescă, ca cu o mantia.
Mulţumi-voiii forte luî lehova cu gura mea,
Iu mediloculii multora • 'Iu voiii lăuda.
Căci ° elu stă de a drepta celui lipsiţii,
Ca să-Iu scape de cei ce condemnâ sufletulu seu.

27
28
29
30
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PSALMULC CX.
Unii psalmii ala lui Davidtt.

DIS'A ° lehova Domnului meii,
l
„Şedî de a drepta mea,
„Până voiii pune pre neamiciî teî aşternuta
picîoreloru tale".
Toegulii putereî tale 'Iu va trămete lehova 2
din Sionu;
Să domnescî in medîloculu neamiciloru teî.
6 Poporulii teii va aduce daruri de bună-voiâ 3
in diua putereî tale,
"In podobă sântă; ca din sinulu aurorei,
'Ţî va fi atuncea rouă tSnereţeloru tale.
lehova a juraţii, şi d nu se va căi ;
4
e „Tu escl preutQ in eternii dupre chipulu luî
Melchisedeku."
Domnulu •'"de a drepta ta va sfărâma
5
Pre regi, »in diua mâniei sale.
Elu va judeca intre naţiuni ;
6
De stervurî le va împle1,
*Va sfărâma pre capii multoru teri.
Pe drumuri ' din pfireâ va be,
7
J De aceea 'şi va rădica capulii.
PSALMULt CXI.
LĂUDAŢI pre lehova!
l
"Lăuda-voiu pre lehova din totă anima,
In societatea celorii drepţi şi in adunarea
6 Mari sunt faptele luî lehova,
[lorii. 2
c Căutate de toţî cei ce se plăcii într'însulu.
d Măreţia şi strălucire este fapta sa,
3
Şi dreptatea sa ţine in eternii.
Vrednice de amintire făcut'a minunile sale; 4
e Miloşii şi induraţii este lehova.
f Hrană da celoru ce se temu de d'însulu,
5
Şî amintesce in eternii de legămentulu seu.
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PSALMI 111—115.
6 Puterea fapteloru sale deacoperit'a popo
rului seu,
Dându-î moscenirea poporeloru.
7 Faptele mâneloru sale sunt o adeverii şi dreph Sigure sunt tote ordinele sale,
[ţaţe;
8 'întărite in eternii şi perpetuu,
' Făcute cu adeverii şi dreptate.
9 * Rescumperare a trămesu poporului seu,
Datu-i-a in eternii legămentulu seu;
' Sânţii şi înfricoşaţii este numele lui.
l O n Inceputulii înţelepciune! este temerea de lehova ;
Buni de minte sunt toţi cei ce făcu ordineLauda lui fie in eternii.
[le luî;
l
2
3
4
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PSALMULU CXII.
ĂUDAŢl pre lehova!
_ " Fericiţii este bărbatulu, ce se teme de
Ce b se place forte în ordinele luî ! [lehova,
• Puternică pe pămentu va fi seminţia sa ;
Generaţiunea celoru drepţi va fi bine-cud Bunuri şi avuţii sunt in casa sa,
[ventată.
Şi dreptatea sa în eternii ţine.
• Lumină a resăritu in intunerecu pentru cei
oneşti :
El sunt miloşi, înduraţi şi drepţi.
/Fericiţii este bărbatulu, ce dăruesce şi îm
prumută ;
Elu îngrijesce afacerile sale "cu cuviinţă.
Căci în * eterna nu se va clăti ;
' Spre amintire eternă va fi celu drepţii.
J De o scire rea nu se va teme,
Tare este * anima sa, l încredendu-se iu lehoîntărită anima sa, * nu se va teme,
[va ;
Până ce "va vede împlinirea dorinţei sale asupra neamiciloru şei.
° A împărţita, a daţii saraciloru,
f Dreptatea sa în eternii ţine,
• Cornulu şeii se va înălţa in mărire.
r Nelegîuitulu vede acesta, şi se măhnesce,
• Dinţii 'şi crâşnesce, şi ' se topesce :
"Pofta nelegîuiţiloru va peri.
PSALMULU CXIU.
T ĂUDAŢl pre lehova!
\^j "Lăudaţi, voi servii luî lehova,
Lăudaţi numele luî lehova.
* Fie numele luî lehova bine-cuventatu,
De acumu şi până iu eternii.
c De la resăritulu soreluî până la apusulu luî,
Fie numele luî lehova lăudaţii.
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d înalţii preste tote poporele este lehova,
•Presto cerîurî mărirea sa.
/Cine este ca lehova, Dumnedeulii nostru?
Care troneză in înălţime,
«Care se înjosesce, spre a privi
La cerîurî şi pe pămentu;
* Care redică pre celii săracii din pulbere,
Care din tină înalţă pre celii lipsiţii :
Ca *să-Jw pună alăturea cu cei mai mari,
Alăturea cu mai marii poporului seu;
•; Care face ca sterpa casei să ajungă
Mumă voîosă de copii.
Lăudaţi pre lehova!
PSALMULt CXIV.
CÂNDU °eşi din Egipţă Israelii,
Casa luî lacobu 6 din medîloculu unui
poporu străinii,
c Iuda făcutu-s'a sanctuarulu şeii,
Israelii stepânirea sa.
''Marea vedu, şi fugi,
* lordanulii se întorse îndereptu ;
/Munţii săltară ca berbecii,
Colinele ca mneiî.
*Ce-ţî este ţie, mare, de fugi?
Ţie, lordanule, de te întorci îndereptu V
Vouî, munţiloru, de săltaţi ca berbecii,
Voiiî, colinelorii, ca mneiî?
înaintea Dumnedeuluî cutremură -te, pămentule!
înaintea Dumnedeuluî luî lacobu;
* Care preface stânca în ezii de apă,
Şi cremenea in isvorii de apă.
PSALMUL0 CXV.
NU "noiiî, lehova, nu nouî,
Ci numelui teii dă-î mărire,
Pentru îndurarea ta, pentru adeverulu teii !
Pentru ce să dică poporele :
* „Unde este Dumnedeulu lorii?"
c Dară Dumnedeulu nostru este, in cerîurî,
Tote câte î-au plăcuţii, le-a făcuţii.
d Idolii loru sunt argintii şi aurii,
Lucru de mâuî omenescî.
Gură au, şi nu vorbescu ;
Ochi au, şi nu vădii;
Urechi au, şi nu a iul u ;
Nasu aii, şi nu iu irosii,
Mâni au, şi nu pipăescu,
Picîore aii, şi nu âmblă ;
Nu dau nici sunetii prin gutlejulu loru.
'. Dan. 2. 20.
c laa. 59. 19.
Mal. 1. 11.
d Ps. 79. 9. &
99. 2.
c Ps. 8. 1.
/ P». 89. 6.
g Pa. 11. 4. &
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d Esod. 14. 21.
Ps. 77. 16.

Gal. 4. 27.
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08. 16.
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;; Hab. 3. 8.
h Esod. 17. 6.
Num. 20. 11.
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Pi. tU.
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PSALMÎ 115—118.

8 ' Cei ce-î făcu sunt ca d'înşiî,
Totu celii ce se încrede in eî.
9
f Israele, încrede-te in lehova !
» Ajutorulu lorii şi scutulu lorii elu este.
10 Casă a lui Aaronu, încredeţi-ve in lehova,
Ajutorulu lorii şi scutulu lorii elu este.
1 1 Cei ce ve temeţi de lehova, încredeţi-ve in
lehova,
Ajutorulu lorii şi scutulu loru elu este.
12
lehova celii ce şî-a adusu aminte de
noi, va bine-cuventa :
Va bine-cuventa casa luî Israelu,
Va bine-cuventa casa luî Aaronu ;
13 *Va bine-cuventa pre ceî ce se ternii de
Pre ceî mici şi pre ceî mari.
[lehova,
14 lehova să vî adaugă,
Vouî şi fiiloru voştri.
15 < Bine-cuventaţî fiţi de lehova,
i Celii ce făcu cerîulu şi pămentulu.
16 Cerîurile sunt cerîurile luî lehova,
Şi pămentulu l'a datu iiilm-u omenilorii.
17 *Nu morţii laudă pre lehova,
Nicî toţi ceî pogorîţî in loculii tăcereî;
1 8 ' Ci noi vomu bine-cuventa pre lehova
De acumu şi până in eternii.
Lăudaţi pre lehova?
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PSALMULtl CXVI.
"TUBESCtT pre lehova; căci a audiţii
\_ Vocea mea, plângerea mea.
Căci a plecaţii urechîa sa cătră mine,
In tote filele mele 'M voiii chîăma.
*Funiele morţeî me încunjuraseră,
Strîmtorările infernului m'aflaseră,
Nevoia şi întristare întimpinasemu ;
Atuncea chîămat'amii numele luî lehova,
„Ah, lehova, scapă sufletulu meii !"
c Miloşii şi d drepţii este lehova,
Induraţii Dumnedeulu nostru.
lehova păzesce pre ceî simpli ;
Eramii slabii, şi m'a ajutaţii.
întorce-te, suflete alu meu, la • repausulii teii,
Căci •''lehova ţî-a făcuţii bine.
» Căci tu aî scăpaţii sufletulu meu de morte,
Ochîulii meii de lacrimi, ţi picîorulu meii
de cădere.
Voiii âmbla înaintea luî lehova
*In pămentulu celoru viî.
' Credut'amu ; de aceea amu vorbiţii ;
Apesatu forte amii foştii.
i ţ)is'amu in uimirea mea:
* „Toţi omenii mintii".
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j P». 31. »4.
Ic Ram. 3. 4.
I Vera. 18.
Pa. 2». 25.

l 'unui să resplătescu luî lehova
Tote bine-facerile luî cătră mine?
Paharulu mentuireî voiu lua,
Şi voiii chîăma numele luî lehova.
1 Voturile mele le voiu plăti luî lehova
înaintea întregului seu poporii.
™ Scumpă este in ochii lui lehova
Mortea cuvioşilorii şei.
Ahii, lehova, iu adeverii " servulu teii sunt,
Servulu teii, ° fiîulu servei tale ;
Tu aî deslegatii legăturele mele.
Ţie-ţî voiii sacrifica* sacrificii de mulţumire,
Şi voiu chîăma numele luî lehova.
4 Voturile mele le voiu plăti luî lehova
înaintea întregului seu poporii,
In r curţile casei lui lehova,
In medîloculu teii, Ierusalime!
Lăudaţi pre lehova!
PSALMULU CXVII.
ĂUDAŢl pre lehova, tote poporele!
___j Serbaţi-lu, tote naţiunile!
Căci mare este îndurarea luî spre uoî,
Şi *adeverulu luî lehova in eternii.
Lăudaţi pre lehova!
PSALMULtf CXVIII.
" 1|1"UL.Ţ.UMIŢI luî lehova ; că bunii este,
if-L Şi m eternii ţine îndurarea sa.
6 Şi Israelu dică:
Că in eternii ţine îndurarea sa.
Şi casa luî Aaronu dică:
Că in eternii ţine îndurarea sa.
Ceî ce se temu de lehova dică :
„Că iu eternii ţine îndurarea sa.
c Din strîmtorare chîămat'amii pre lehova;
lehova mî-a respunsii, si d la locii largii m'a
scosu.
' lehova este pentru mine ; nu me ternii ;
Ce-mî pote face omulu?
/lehova este pentru mine, intre ajutătorii mei,
Şi 9 voiii vede împlinirea dorinţei mele asupra
celoru ce me urescu.
* Mai bine este a se încrede in lehova,
De câtu a-şî pune încrederea in omeni.
* Mai bine este a se încrede in lehova,
De câtii a-şî pune încrederea in ceî mari.
Tote poporele m'au îucunjuratu;
In numele luî lehova le-amu sterpitii;
' încunjuratu-m'aii, da, m'aii încunjuratu,
In numele luî lehova le-amu sterpitii.
M'aii incunjuratii '• ca albinele,
!<"'.< f. 9.
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Se stinseră ' ca loc ui u din spini :
In numele luî lehova le-amu sterpitii.
îmbrâncitu-m'au forte, ca să cădii,
Dară lehova m'a ajutaţii.
"Tăria mea şi cântarea mea este lehova,
Şi fostu-mi-a de ajutorii.
Vocea cântăreî de bucuria şi de mentuire
este in corturile celorii drepţi:
„Drepta luî lehova face fapte mari".
" Drepta luî lehova înalţă,
Drepta luî lehova face fapte marî.
» Nu voiu muri, ci voiu trăi,
Şi 'voiu spune faptele luî lehova.
lehova m'a «mustraţii;
Dară nu m'a datu morţeî.
r Deschideţi-mî portele dreptăţeî;
Voiu intra printr'însele, voiu lăuda pre le• Acesta este porta luî lehova,
[hova.
Cei drepţi intră ' printr'însa.
Lăuda-te-voiu, că "mi-aî respunsu;
Şi " mî-aî foştii spre mentuire.
x Petra, pre care zidariî au lepedat'o,
Petra ânghîului s'a făcuţii.
De la lehova s'a făcutu acesta;
Minunaţii este acesta in ochii noştri.
Acesta este diua, pre care lehova a făcut'o,
Să ne bucurămu şi să ne veselimu într'însa.
Aliii, lehova, ajută, rogu-te ;
Ahu, lehova, trămete, rogu-te, prosperitate.
y Bine-cuventatii fie celii ce vine in numele
luî lehova;
Bine-cuventămu-ve pre voi ceî din casa luî
lehova.
lehova este Dumnedeu, şi ne 'lumineză;
Legaţi sacrificîulu cu funii până la cornele
altarului.
Dumuedeulu meu tu escî, şi eii te voiu lauda;
"Dumnedeulu mea, te voifi înălţa.
* Mulţumiţî luî lehova, că bunii este,
Că in eternii ţine îndurarea sa.
PSALMULtf CXIX.
Aleftt.
|7lERICIŢl sunt ceî fără prihană în cale,
_T ° Cari âmblă în legea luî lehova.
Fericiţi ceî ce păzescu mărturiele sale,
Şi-lu. caută din totă anima;
*Ceî ce uu iacii nici o fără-de-lege,
d âmblă în căile sale.
Tu «î-aî ordinatu, ordinele tale
Să le păzimîi cu îngrijire.
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' Isa. 95. 8.
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23. 39.
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Marc. 11. 9.
i) Vers. U.
Lac. 19. 38.
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x Mat. 21. 42.
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Luc. 20. 17.
a Eiod. 15. 2.
Fapt. 4. 11.
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Ahii, de s'arii întări căile mele,
în păzirea aşedămintelorii tale.
c Atuncea nu m'aşii ruşina,
Gândii aşii privi la tote ordinele tale.
d Lăuda-te-voiu în curăţenia âuimeî,
înveţându-me judecatele dreptăţeî tale.
Aşedămintele tale voiii ţine;
Nu me părăsi de totul
Beta.
în ce chipu tenerulii calea sa curată va ţine ?
Gândii o va ţine dupre cuventulu teii.
Cu totă anima mea * te-amii căutaţii ;
Nu me lăsa să /rătăcescii de la ordinele tale.
' în anima mea ascuns'amii cuventulu teii,
Ca să nu-ţî pecătuescji.
Bine-cuventatu fii, lehova!
ft înveţă-me aşedămintele tale.
Cu buzele mele 'spus'amu
Tote judecatele gureî tale.
De calea mărturielorii tale me bucurii,
Ca de tote avuţiele.
^Cugeta-voiii la ordinele tale,
Şi căuta-voiii căile tale.
* Desfeta-me-voiu în aşedămintele tale ;
Cuventulu teu nu voiu uita.

5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
lG

Ohimelfl.

'Fă bine servuluî teii, ca să trăescu;
Şi voiu păzi cuventulu teii.
Deschide ochii mei,
Ca să vedu minunile legeî tale.
m Străinii sunt pe pămentu,
Nu ascunde de la mine ordinele tale.
"Sdrobitu este sufletulu meu
De dorulii judecăţeloru tale în totă timpulu.
Mustrat'aî pre ceî mândri, ceî blăstemaţî,
Cari °s'au rătăciţii de la ordinele tale.
p Redică de de-asupra mea ocara şi despreCăci mărturiele tale le-amu păzitu.
[tulii;
Chîaru şi ceî mai marî aii şedutu, şi aii
vorbiţii asupră-mî;
Ifară servulii teu la aşedămintele tale » cugetă.
Şi r mărturiele tale sunt desfătările mele,
Sfătuitorii mei.
Daieta.
•Lipitu-s'a de ţerână sufletulu meii;
' Reinsufleţesce-me dupre cuventulu teu.
Spus'amii căile mele, şi tu mî-aî respunsu ;
" Inveţă-me aşedămintele tale.
Calea ordineloru tale fă-me să înţelegii,
j Ps. 1. 2.
Vers. 171.
2 im,,. 15. ÎS.
Ver». 23, 48,
Vers. 21, 118.
78.
k Ps. 1. 2.
V». 37. 31.
Luc. 2. 19. 51.
Vers. 85, 47,
A Vers. 26, 33,
70, 77.
64,68,108,124, J Ps. 116. 7.
m Fac. 47. 9.
135.
Fa. 25. 4.
1 Cron. 29. 15.
> P*. 34. 11.

d
c
/
g

Pa. 39. 12.
2 Cor. 5. 6.
Ebr. H. 13.
71 Ps. 42. 1, 2. &
«3. 1.&84.2.
Vers. 40, 131.
o Vers. 10, 110,
118.
p Ps. 39. 8.

q
r
s
t

17
18
19
20
21
22
23
24

25
26
27

Vers. 15.
Vers. 77.92.
Va. 44. 25.
Vers. 40.
Ps. 143. 11.
n Vers. 12.
Ps. 25. 4. fc
27. U. & 86.
11.
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Pre care m'aî făcuţii să-lu • asceptu.
Acesta este •" mângăiarea mea in apăsarea mea ;
Căcî cuventulu teii m'a reînsufleţita.
Cei mândri forte şi-au * rîsu de mine ;
De legea ta nu m'amu r depărtata.
Adusu-mi-amu aminte de judecatele tale din
eternii, lehova,
Şi in'.-imu mângâiata.
• Fiori cuprinsu-m'au pentru cei nelegiuiţi,
Cari părâsescu legea ta.
Cântări fostu-mi-au aşedămintele tale
în casa nimeruicieî mele.
H e.
Noptea 'adusu-mi amu aminte de numele teu,
[lehova,
' înveţă-me, lehova, calea aşedăminteloru tu Şi amu păzitu legea ta.
şi o voiii păzi "până in sfârşita.
[le, Acesta mi s'a făcuţii:
'• Dă-mî înţelepciune, pa să păzpscu legea ta, Căcî ordinele tale le-amu păzitu.
Şi să o ţinii cu totă anima.
Hetu.
Fă-me să âmblu in calea ordineloru tale,
Căcî in ea « aflu plăcere.
" „Partea mea tu eacî, lehova l"
Sis'amu, ca să păzescu cuvintele tale.
Plecă anima mea la mărturiele tale,
Si nu la dsgârceniă.
in tată anima rugatu-m'amu ţie,«întorce ochii mei de la ' căutarea de deşer- îndură-te de mine " dupre cuventulu teii.
«Reînsufleţosce-me in călcata.
[tăciune; De d'inainte x cugetat'amu la căile mele,
Şi amu întorşii picîorele mele cătră măr
* îndeplinesce servului teu cuventulu teii,
turiele tale.
Ce l'aî promisă celoru ce se temu de tine.
Depărteză ocara mea, de care me temu;
Grăbitu-rn'amu, şi n'amu întărdîatu,
Căci judecatele tale bune sunt.
A păzi ordinele tale.
fiece, * ducii dorulu ordineloru tale ;
Cetele celoru nelegiuiţi încunjuratu-m'au; .
întru dreptatea ta i reîusufleţesce-me.
Legea ta nu amu uitaţii.
* La medulu nopţeî scolu-me, spre a-ţî mulVafft.
Pentru judecatele dreptăteî tale.
[ţurni,
Şi *vino preste mine îndurările tale, lehova, Soţia sunt tuturoru celoru ce se ternii de tine,
Şi celora ce ţinii ordinele tale.
Mântuirea ta, dupre cuventulu teu;
Şi voiii respunde celui ce me defăima;
* De îndurarea ta, lehova, este plinii paCă in cuventulu teu me încredu.
mentulu;
Şi nu lua de toţii din gura mea cuvântulu " Inveţă-me aşedămintele tale.
adevărului ;
Tettt.
Căcî judecatele tale amu asceptatu.
Făcut'aî bine servului teii, lehova,
Si yoiu păzi legea ta pururea
Dupre cuventulu teu.
în eternii şi perpetuu.
înţelegere bună şi cunoscinţă înveţă-me;
Şi in largii voiii âmbla;
Căcî credii ordineloru tale.
Căci ordinele tale le cautu.
'Voiii vorbi de mărturiele tale înaintea re- 6 Mai 'nainte de ce să fi foştii umiliţii, greŞi nu me voiu ruşina.
[giloru, şit'amu ;
Şi me voiu "desfăta in ordinele tale,
Dară acumii cuventulu teii 'Iii pâzescii.
c Bunii escî şi bine-făcătorii ;
Pre cari le îubescu.
Voiii rădica manele mele spre ordinele tale, dînvetă-me aşedămintele tale.
pre cari le îubespu,
Minciună aii "uneltitâ asupră-mî cei mândri;
Eru eu cu totă anima păzescu ordinele tale.
Şi voiu " cugeta la aşedămintele tale.
•''Grasă ca suulii este anima lorii;
•ftinft.
foii eu »in legea ta mă desfetczu.
Adă-ţî aminte de cuventulu teii cătră ser- h Spre bine fostu-mi-a, că amii foştii umiliţii :
Ca să înveţu aşedămintele tale.
vulii teu,

Şi " voiii cugeta la minunile tale.
28 * Sufletulu meu lăcrimeză de întristare ;
Redică-mă dupre cuvţintulu teu.
29 Calea mincîuneî depărteză de la mine;
Cu legea ta miluesce-me.
30 Calea credincîoşieî ales'amii,
Judecatele tale pus'amfi înainte» mea.
31 Lipită sunt de mărturiele tale;
lehova! nu lăsa să fiii ruşinaţii.
32 Pe calea ordineloru tale voiu alerga ;
Căci î'la largii vei scote anima mea.
33
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72 'Mai bună 'mî este legea gureî tale,
Decâtii mii de bucăţi de aurii şi de argintii.
I oda.

73 •'Manele tale m'au făcuţii, şi m'au zidiţii;
*înţelepţesce-mă, ca să înveţu ordinele tale.
74 ' Ceî ce se temu de tine mă vorii vede, şi
se vorii bucura;
Căci m cuventulu teii amu asceptatu.
75 Sciu, lehova, că drepte sunt judecatele tale,
Si B că cu credincîoşiă ra'aî umiliţii.
76 Fie, rogu-te, îndurarea ta spre mângăiarea mea,
Dupre cuventulu teu cătră servulii teii.
77 • Vie asupră-mî mila ta, ca să trăescu ;
Căci •'• legea ta este desfătarea mea.
78 i Ruşineze-se cei mândri ; r căci fără cuventii
aii nelegiuiţii asupră-ml ;
Că eu la ordinele tale • cugetu.
79 întorcă-se spre mine ceî ce se temu de tine,
Şi ceî ce cunoscii mărturiele tale.
80 Fie anima mea fără prihană in aşedămintele tale,
Ca să nu me ruşiuezu.
Caftt.

81 ' Lâncedesce sufletulu meii după ajutorulii
" Cuvlntulu teii amu asceptatu.
[teii ;
82 " Lâncedescii ochii mei după cuventulu teu,
Dicendu: „Gândii me vei mângâia?"
83 Căci *ajuns'amu ca unii fole in fumu;
Aşedămintele tale nu le-amu uîtatu.
84 y Câte sunt dilele servului teii V
1 Gândii vei face judecată celorii ce me urmărescu ?
H5 Gropi săpatu-mi-aii " ceî mândri,
Ceî ce nu stînt dupre legea ta.
86 Tote ordinele tale cu credincîoşiă suni;
* Fără cuventii ei me c urmărescu ; ajută-me !
87 Puţinii lipsit'a să me stergă de pe pământii;
Dară eu ordinele tale n'amu părăsita.
88 Dupre îndurarea ta d reînsufleţesce-me,
Şi voiu ţine mărturia gureî tale.
L am e d ti
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Căcî printr'insel e m'aî reînsufleţiţii.
Alu teu sunt; mentui-mă;
94
Căci ordinele tale amii căutaţii.
Nelegiuiţii mă asceptii, ca să mă perdă;
95
Dară eu îeii aminte la mărturiele tale.
* La totă desevârşirea vădut'amii margine ; 96
Dară ordinulii teu nemărginită este.
M e mă.
Câtii îubescii legea ta !
97
Totă diua 'cugetarea mea ea este.
Mai mulţii de câtii pre neamicii mei înă 98
•>' îuţelepţescî prin ordinele tale;
Căcî in eternii sunt cu mine.
De câtii învăţătorii mei mai înţelepţii amii 99
ajunsu ;
* Căcî mărturiele tale sunt cugetarea mea.
De câtii bătrânii !maî cu minte sunt;
100
Căcî ordinele tale amii pa/itii.
"Oprit'amu picîorulu meu de la ori-ce cale 101
Ca să păzescu cuventulu teii.
[rea,
De judecatele tale nu m'amii depărtaţii, 102
Căcî tu rn'ai învăţaţii.
" Câtii de dulci sunt ceriului gureî mele cu- 103
vintele tale !
Da, mai dulci sunt gureî mele de câtii mîeDin ordinele tale me cuminţescii;
[rea. 104
De aceea "urăscii totă calea minciunei.
Nunii
* Candelă piciorului meu este cuventulu toii, 105
Şi lumină cărăreî mele.
•' Juratu-m'amu, şi amu ţinuţii
106
Paza judecăţeloru dreptate! tale.
Măhnitii forte sunt, lehova!
107
r Reînsufleţesce-mă dupre cuventulu teii.
' Darurile de bună-voiă ale gureî mele pri- 108
mesce-le, lehova,
Şi judecatele tale ' înveţă-me.
"Sufletulu meii pururea este in mâna mea, 109
Şi legea ta nu amu uîtatu.
* întinsu-mi-au cursă nelegiuiţii ;
1 10
Dară de la ordinele tale z mi m'amu rătăcita.
^Moscenire in eternii luat'amii mărturie- 111
le tale ;
Căcî ' ele sânt bucuria ânimeî mele.
Plecat'amu anima mea la împlinirea ase- 112
dăminteloru tale
în eternii, "până in sfârşita.

89 « în eternii, lehova,
Stă cuventulu teii in cerîurî,
90 Din generaţiune in generaţiune credicîoşia
Intemeîat'aî pămentulii, şi elu stă.
[ta;
91 Totulă dupre 'ronduela ta stă până astă-dî;
Sa mechu
Căcî tote serve ale tale sânt.
92 De nu era s legea ta desfătarea mea,
Urăscii pre ceî nestatornici.
Aşii fi peritu întru necasulii meu.
Dară îubescii legea ta.
93 Nici o dată nu voiii uita ordinele tale;
6 Scăparea mea şi scutulii meii tu esci;
i Vern. 127.
P». 19. 10.
Prov.8.10. 11,
19.
i IOT 10. 8.
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z Apoc. 6. 10.
Mat. M. 34.35. k 2 Tim. 3. 15
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I Iov S». 7, 8, 9.
Bbr. 18. 10. ! 84 3.
Prov. 16. 87.
f Ier. 33. «5.
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Veri. 41.
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c Ver». 78.
24. 35.
o Ver». 118.
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x Iov 30. 30.
d Veri. 40.
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p Prov. 8. 23.

1 Nrera. 10. 29.
r Vers. 88.
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141. 9.
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e Cuventulu teu 'Iu ssceptu.
115 d Depărtaţi-vă de la mine, făcători de rele,
Ca să păzescu ordinele Dumnedeuluî meii.
116 Sprijinesce-me dupre cuventulu teu, ca să
trăescu,
Şi nu lăsa să efiu ruşinata in speranţa mea.
1 1 7 Sprijinesce-me, ca să fiu mentuitu,
Ca să cautu pururea spre aşedămintele tale.
118 Tu calci pre toţi ceî ce se •''abătu de la aşedămintele tale ;
Căci minciuna eate undita vicleniei lorii.
119 * Ca sgură înlăturat'aî pre toţi nelegiuiţii
pământului ;
De aceea îubescu mărturiele tale.
120 * Carnea mea se spăimentă de temerea ta,
Şi de judecatele tale me ternii.
A in ti.
121 Făcut'amu judecată şi dreptate;
Nu me lăsa in puterea apesătoriloru mei.
122 'Asigureză binele servului teu,
Nu lăsa pre ceî mândri să me apese.
123 J Ochii mei lâncedescu după ajutorulii teu,
Şi după cuventulu dreptăţeî tale,
124 Fă cu servulu teii dupre îndurarea ta ;
Şi aşedămintele tale *înveţă-mă.
125 'Servulu teii simt, înţelepţesce-mă,
Ca să cunoscu mărturiele tale.
126 Este timpu, ca tu să lucrezi, lehova ;
Ei stricat'au legea ta.
127 "De aceea îubescu ordinele tale, mai mulţii
de câtu unnilii,
Ca, de rât u -umilii curaţii.
128 De aceea socotit'amii drepte tote ordinele
Totă calea mincîuneî amu " urîtii.
[tale ;
Pe

129 Minunate stint mărturiele tale,
De aceea le-a păzitîi sufletulu meii.
130 Descoperirea cuvintelorii tale lumineză;
Pre ceî simpli ° înţelepsesce.
131 Gura mea amu deschişii, şi amu sorbitu;
Căci după preceptele tale *amii doriţii.
132 »Intorce-te cătră mine, şi îndură-te de mine,
r ( HUI n obicinuescî cătră ceî ce îubescu nu
mele teu.
133 Paşii mei 'întăresce-î priu cuventulu teii,
Şi ' nu lăsa să domnescă preste mine fărăde-legea.
134 "De apăsarea oincniloru scapă-me,
Ca să păzescu ordinele tale.
135 "Faţa ta fă să lucescă preste servulu teii,
Şi ainveţă-me aşedămintele tale.
e Veri. 81.
d P». 6. 8, &
13». IM.

A Hab. S. 16.
i Ehr. 7. 22.
j Vors. 81, 8a.

Mat. 7. U.
k Van. 1».
r. H«. 85. S.
( Tu. 11«. 16.
Kom. 5. 5. K m Vers. 7».
9.33. & 10. 11.
P». 13. 10.
Prov. 8. U.
' Vem. n.
f Ezec. M. 18. n Ver«. 104.

o P». 1». 7.
Prov. 1. 4.
Vor». »0.
P«. 10«. 4.
a The». 1.8,7.
P«. 17. 5.
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Rom. 6. 11.
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Lac. 1. 74.
P». 4. 6.
Vors. 1», *6.
Ier. 1). 1. &
14. 17.
Vedi Ezec. !).
4.

z Em 9. 15.

Rîurî de apă curgu din ochii mei ;
Căci nu se păzesce legea ta.

1 36

Ţ a d i.

1 Drepţii eşti, lehova,
Şi drepte sunt judecatele tale.
Drepte sunt "mărturiele ce tu ai datu,
Si sigure forte.
* Zelulu meii m'a surpatu,
Căci apăsătorii mei aii uitaţii cuvintele tale.
"Lămurită forte este cuventulu teu,
Şi servulu teii 'Iu îubesce.
Micii m'int şi despreţuitu;
Dară ordinele tale n'amii uitaţii.
Dreptatea ta este dreptate eternă,
Şi legea ta d adeverii.
Nevoia şi strîmtorare aii daţii preste mine;
Totu-sî ordinele tale sunt ' desfătarea mea.
Dreptatea mărturielorii tale este in eternii ;
^Inţelepţesce-me, ca să trăescu.
Din totă anima strigii ; respunde-mî, lehova!
Aşedămintele tale voiii păzi.
Te chiămu; ajută-me;
Şi voiii păzi mărturiele tale.
întrecut'amii dîorile, şi amu strigaţii,
Asceptându cuvintele tale.
întrecut'au ochii mei străjele nopţeî,
Ca să cugetii la cuventulu teu.
Ascultă vocea mea dupre îndurarea ta ;
lehova, dupre judecatele tale ' reînsufleţesce-me.
Apropiatu-s'aii ceî ce urmărescu planuri
viclene,
Depărtatu-s'au de legea ta.
* Aprope escî, lehova,
' Şi tote ordinele tale sunt adeverii.
De de mulţii cunoscut'amii din mărturiele
Că "' in eternii le-aî întemeiaţii.
ftale,
"Privesce apesarea mea, şi scapă-me;
Ciici legea ta nu amu uitaţii.
"Apără dreptulu meii, şi mentui-me;
' Reînsufleţesce-mă dupre cuventulu teu.
i Departe este mântuirea ta de ceî nelegiuiţi ;
Căci aşedămintele tale nu le caută.
Mare este îndurarea ta, lehova!
Dupre judecatele tale r reînsufleţesce-me.
Mulţi sunt următorii mei şi apăsătorii mei ;
Dară de la mărturiele tale * nu m'amii
plecată.
Neem. 9. 3». | Prov. 30. 5.
Ier. 18. I.
d Verii. 151.
Dan. U. 7.
P». 19. 9.
a P». 19.7,8, 9.
loan 17. 17.
6 P». «9. U.
r. Voia. 77.
loan 2. 17.
/ Vcra. 34, 7.1,
f. P«. 1». Ii.

* :

18.30. & 19. K.

169.

•; l'R. 5.

1

A
i
j
*
l
v
& H

137
138
139
140
141
142
143
144

145
146
147
148
149
150
15 1
152

153
154
155
156
157

88. 13. 4 130.6. | o 1 Şam. M. 15.
Vers. 74.
P*. 35. 1.
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PSALMI 119—122.
lehova, scapă sufletulii meii de buzele minDe limba viclenă.
[cîunose,
Ce-ţî dă ţie,
Ce-ţi adauge limba viclenă?
Elf sunt ca săgeţele ascuţite ale celui vitesii,
Ca cărbunii de jeniperii.
Vaî mie, că nimernicescu in b Meşecu,
c Că locuescu in corturile Kedarului !
Mulţii forte locuit'a sufletulii meii
ŞinA.
Cu celu ce uresce pacea.
161 • Cei mai mari fără cuventii urmăritu-m'au, Pace eii îubescii ; dară cândii de ea vorbescu,
Dară anima mea tremurat'a numai înain Eî se ffătescu de resbelii.
tea cuvântului teu.
PSALMULtJ CXXI.
162 Veseleseu-me de cuventulu teu,
O cântare de suire.
Ca celu ce găsesce predă mare.
REDIC0 ochii mei spre munţi,
163 Minciuna urescii, şi in ură o amu,
De unde vine ajutorulu meii.
Legea ta îubescu.
0 Ajutorulu meii vine de la lehova,
164 De şepte ori pe di te laudu,
Care a făcuţii cerîulii si pămentulii.
Pentru judecatele dreptăţeî tale.
Nu va lăsa să se clatine picîorulu teu,
165 x Multă pace aii cei ce îubescu legea ta, 6e Nu
dorme păzitorulu teii.
Şi presto nici o pedecă nu dau.
Ecce, nu dorme,
166 v Sperat'amii in ajutorulu teu, lehova,
Nici nu dormiteză păzitorulu lui Israelu.
Şi ordinele tale făcut'amu.
lehova
este păzitorulu teu,
167 .--ulii -t ii l u meu păzesce mărturiele tale,
lehova d umbra ta '• la drepta ta.
Şi le îubesce forte.
Diiia f sorele nu te va lovi,
168 răzit'amu ordinele şi mărturiele tale,
Nici luna noptea.
' Căcî tote căile mele sunt înaintea ta.
lehova te va păzi de toţii reulu,
Va '7 păzi suâetulii teii.
Tava.
lehova va * păzi eşirea ta şi intrarea ta,
169 Apropie-se tânguirea mea înaintea ta, le De acumu şi până in eternu.
hova,
PSALMULtf CXXII.
Dupre cuventulu teii ° înţelepţesce-me.
O cântare de suire a lui Davidu.
170 Viie cererea mea înaintea ta;
BUCURATU-M'AMtT, cândii mi-au disii:
Dupre cuventulu teii scapă- me,
171 Ca 'buzele mele să isvorescă lauda;
0 „Să mergemii la casa lui lehova!"
Căci tu me inveţî aşedămintele tale.
Picîorele nostre stau
172 Vorbescă limba mea de cuventulu teii;
în portele tale, lerusalime !
Căcî tote ordinele tale tvnt dreptate.
Ierusalimulu este zidiţii,
l 73 Fie mâna ta in ajutorulu meii ;
Ca o cetate * bine-încheîată.
c Unde se suiii seminţiele,
Căci ordinele tale c amii aleşii.
1 74 d Dorescu după ajutorulu teii, lehova,
Semiuţiele lui lehova, dupre d ronduela dată
Şi ' legea ta este desfătarea mea.
lui Israelu,
Ca să mulţumescă numelui lui lehova.
175 Trăescă sufletulii meii, şi laude-te,
Şi judecatele tale ajute-me.
' Că acolo sunt aşedate scaunele de judecată,
176 ' Rătăciţii sunt, caoiea perdută; caută pre Scaunele casei lui Davidu.
f Rugaţi-ve pentru pacea Ierusalimului,
servulu teu;
Căci ordinele tale nu le -amu uitaţii.
Să prospereze cei ce te îubescii!
Pace fie in lă-întrulu zidîuriloru tale,
PSALMULtf CXX.
Prosperitate in palaturile tale.
O cântare de suire.
Pentru fraţii şi amicii mei voiii dice:
l QTRIGAT'AMt cătră lehova in "strîmto- „Pace ţie."
l^ rărea mea,
Pentru casa lui lehova, Dumnedeulii nostru,
Voiii căuta • fericirea ta.
Şi elu mî-a respunsu.
158 Vedut'anm călcători de lege, şi 'm'amu îngreţoşatii ;
Căcî cuventulu teii n'aii păzitu.
159 Vedî, câtu îubescii ordinele tale!
lehova, dupre îndurarea ta " reînsufleţesce-me.
160 Temelia cuvântului teii este adeverulii,
Şi in eternu totă judecata dreptăţei tale.
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Luc. 15. 4,ett. c Pac. 25. 13.
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—
Prov. 1. 29.
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PSALMI 123—128.
PSALMULU CXXIH.

PSALMULtf CXXV1.

O cântare de suire.

O cântare de suire.

1 /^lĂTRĂ tine ° amu rădicată ochii mei,
\_^ Celii ce 6 locuescî in ceriurî.
ochii serviloru sunt îndrep
2 Ecce, precumu
pre
taţi cătră mâna stăpânului lorii,
Precumu ochii servei cătră mâna stăpânei
sale,
Aşa ochii noştri sunt îndreptaţi cătră lehova, Dumnedeulu nostru,
Până se va îndura de noi.
3 îndură-te de noi, lehova, îndură-te de noi ;
Căci sătui forte suntem u de despreţu ;
4 De ajunsu este săturaţii s u tio t ui i i nostru
De batjocura celoru fără de griji,
De despreţulii celoru mândri.
PSALMULU CXX1V.
O cântare de suire a lui Daeidu.

2
3
4
5
6
7
8

2
3

4
!j

n'aru fi foştii pentru noi lehova,
_
Dică acumu Israelu ;
De n'aru fi fostu pentru noi lehova,
Gândii omenii s'au sculatu asupră-ni,
Atuncea de vii * ne- arii fi înghiţitu
în aprinderea mâniei lorii asupră-ni;
Atunci apele preste noi s'aru fi revărsaţii,
Pereu arii fi trecuţii preste sufletulii nostru;
Atunci apele îmflate arii fi trecuţii preste
sufletulii nostru.
Bine-cuvântatii fie lehova,
Că nu ne-a daţii preda dinţiloru lorii.
Sufletulii nostru a scăpaţii, ' ca o pasere din
hiţnln păserariloru ;
Laţulii s'a rupţii, şi noi scăpaţi suntemii.
d Ajutorulu nostru este iu numele lui lehova,
• Celii ce a făcuţii ceriulu şi pămentulii.

/^ÂNDU a întorşii lehova captivitatea SiVJ onuluî,
" Ca cei in visuri eramii.
Atuncea '' gura nostră de rîsii era plină,
Şi limba nostră de cântare;
Atuncea se dicea între popore:
„Lucruri mari făcut'a lehova cu aceştia!"
Da, lucruri mari făcut'a lehova cu noi : eramu veseli.
întorce, lehova, captivitatea nostră,
Ca pre pereie într'unu pămentu secii.
c Cei ce aii semenatii in lacrimi,
; Secera-voru in bucuria.
Ei mergii şi plângii, aruncându semînţa ,
l Dară veni-vorii cu bucuria, purtându sno
pii loru.
l
PSALMULt) CXXVI1.

Pl. 1S3.

PI. ru

a P«. 121. 1. t a Pi. 129. 1.
6 p», se. i,
UI. 8.
»Pl. X.4.&M.
i. ft 11». 3.
—

a.

& SI. S.
PTOT. 1. 1».
c Fi. 91. S.

Pi. 1W. J.

Pi. Iţi.
\ a Prov. M. 8.

lua. 14. 5.
b Prov. 8. 15.
c P». 188. 6.
Gal. 6. 16.

DE n'arii zidi lehova casa,
In /aduni s'aru osteni cei ce o zidescii ;
De ° n'aru păzi lehova cetatea,
în zadarii arii veghîa păzitorulii.
în zadarii vă sculaţi demâneţa, ../ priveghîaţî
până tărdiu,
' • Mâncându pânea durerilorii :
Elu în somnii dă acesta iubitului şeii.
Ecce, c fiii sunt moscenire de la lehova,
d Fruptulii mitrei o resplătire este.
Ca săgeţele în mâna vitesului,
Aşa sunt fiii tenăreţeloru.
Fericiţii bărbatulii , care împlut'a cu ele
tolba!
• Unii ca aceştia, nu se vorii ruşina,
Ci pre neamicî 'î vorii nimici în portă.
PSALMULt! CXXVIII.
O cântare dt suire.
FERICITO "este totfl celii, ce se tem» de
lehova,
Celu ce âmblă în căile lui.
* Câcî tu vei mânca munca mânelorfi tale,
Fericiţii eşti, şi bine 'ţi va fi. :
Femea ta va fi c ca butuculii de viîă roditoriii în lă-întrulii casei tale,
Fiii tei dca ramurele de olivî în jurulu me
sei tale.
Ecce ! aşa va fi bine-cuventatii bărbatulii,
Ce se teme de lehova.
« Bine-cuventeze-te lehova din Sionu,
|

6 Iov 8. »1.
c Vet» Ier. 31.
ti, ele.

Pl. 1K.
a Fapt. 18. 9.

2

3
4
5
6

O cântare de suire a M Solomonii.

PSALMULU CXXV.
O cântare de suire.
El ce se încredii in lehova «imtcamun_ tele Sionu,
Ce nu se clătesce, ci stă in eternii.
Cvmă tvnt munţii in jurulu Ierusalimului,
Aşa este lehova in jurulu poporului şeii,
De acumu şi până in eternii.
Căci "sceptrulii răutăţeî nu va repausa pe
sorţiulu celoru drepţi,
Ca să nu întindă cei drepţi manele loru la
fără-de-lege.
Fă bine, lehova, celoru buiiî
Şi celorii drepţi in anima lorii.
Eru pre cei ce se abatii in b căi sucite,
lehova 1i va face să mergă cu făcătorii de
c Pace presto Israelii !
[rele.
Prov. 6. 5.
d Pi. 181. t.
e Fac. 1. 1.

l

a Pi. 1X1. S, 4, 5.

6 Puc. 3.17,19.
e Far. 33. f>. St
48. 1.
loi. M. 3. *
d li. .ii 28. 4.
i V«(li Iov 5. 4.

l
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l
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Prov. X7. 11.
b lua. 3. 10.
c Eiw. 19 HI
d P«. 52. 8. &
a Pi. 118. 1. &
144. 11.
115. 13. k 119 < Pl. 134. .1.
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PSALMÎ 128—132.

Să vedî fericirea Ierusalimului în tote di- Nici Intru cele pre înalte pentru mine ;
Ci domolit'amu, şi tăcereî supus'amu suflelele vieţeî tale;
6 Să f vedi pre fiiî fiilorii tei ;
tulii meu ;
6 Ca celu înţercatu lungă muma sa,
* Pace preste Israelu.
Ca unii înţercatu este în mine sufletulu meii.
PSALMULt) CXX1X.
' Asceptă, Israele, pre lehova,
O cântare de suire.
De acumii şi până în eternii.
1 mTULTC m'aii strîmtoratu ei din "teuerePSALMULtF CXXXII.
i?J. ţele mele,
O cântare de suire.
* Dică acumu Israelu ;
2 Multu m'au strîmtoratu din tenereţele mele ; ADĂ-Ţl aminte, lehova, de Davidu
Dară nu m'aii biruiţii.
Şi de tote suferinţele luî ;
Care jura luî lehova,
3 Pe spinarea mea plugari aii araţii,
«Făcu votu 'Puternicului lut lacobii:
Făcut'au brasde lungi.
„Nu voiu întră în cortulu casei mele,
4 lehova este drepţii,
„Nici nu mă voiii sui pe patulu, în care me
Tăiat'a funia nelegîuiţilorii.
5 Ruşineze-se, şi întorcă-se îndăreptu,
culcu ;
• „Nu voiu da somnii ochitorii mei,
Toţi cei ce nrăscii Sionulu ;
6 Fie ca ' erba de pe acoperimentii,
„Nici pleopelorii mele dormitare:
„Până voiii d afla unii locu pentru lehova,
Ce se usucă, înainte de a se smulge :
7 Cu care nu-şî împle secerătorulu mâna sa, „Locaşii Puternicului lui lacobii."
Eccă, noi audirămu de acesta e în Efrata,
Nici legătorulu de snopi braţîulu şeii.
/în câmpielep&dureî o 'aflarâmu.
8 Şi trecătorii nu li dicii :
„d Bine-cuventarea luî lehova preste voi !
Să întrămu în locaşulu seu,
„Vă biue-cuventămu în numele luî lehova!" * Să ne prosternemii înaintea aşternutului picîoreloru luî.
PSALMULtl CXXX.
' Scolă-te, lehova, ţi vină la repausulu tefl,
O cântare de suire.
Tu şi ; chivotulii putereî tale.
1 T\IN " aduncuri te chiămu, lehova !
Preuţiî tei * îmbrace-se cu dreptate,
2 _§_/ Domne, ascultă vocea mea,
Şi cuvioşiî tei bucure-se.
Ascultătore fie urechîele tale la vocea ce- Pentru Davidu, servulii teii,
Nu întorce faţa ta de la unsulu teii.
rereî mele !
3 lehova, * de vei lua aminte la fâră-de-legile
' lehova a juraţii lui Davidu adeverii,
Domne, cine va mai sta?
[nottre, Nu se va întorce de la acesta :
m „Din fruptulu copseloru tale pune-voiii pe
4 Dară cu tine este ' ertarea,
Ca d temuţii să fii.
tronulii teu.
5
' Asceptii pre lehova, sufletulii meii VM „De voru păzi fiiî tei legămeutulu meii,
Şi 'în cuventulii şeii sperii.
[asceptă, „Şi mărturiele inele, pre cari le învăţu,
„Atuncea si fiii lorii vorii seda pururea pe
6 " Sufletulu meu asceptă pre Domuulu,
Mai multu de câtu străjerii demâneţa,
tronulii teu.
Da, mai multu de câtu străjerii demâneţa. " Căci lehova a aleşii Sionulu,
7
* Asceptă, Israele, pre lehova;
Poftitu-/'a de scaunu alu şeii.
0 „ Acesta este loculu meii de repausii în eternii,
Căci ' în lehova este îndurare,
„Aci voiu locui ; căci de acesta amu poftiţii.
Şi cu d'însulu este multă mântuire ;
8 Şi i elu va mântui pre Israelu
„Hrana sa p o voiii bine-cuventa,
„Pre lipsiţii seî de pane 'î voiii sătura.
Din tote fără-de-legile lui.
„Pre preuţiî seî * cu mântuire 'î voiu îmbrăca,
PSALMULtf CXXXI.
r „Şi cuvioşiî seî cânta-vorii de bucuria.
O cântare de suire a Ittî Davidu.
•„Acolo face-voiii să crescă cornulu luî Da„Candelă ' pregătit'amu unsului meii. (vidii,
l TEHOVA, anima mea nu s'a îngâmfaţii,
_|_ Nici ochii mei nu s'au înălţaţii,
" „îmbrăca-voiu pre ueamiciî seî cu ruşine,
"Nici amii âmblatu întru cele pre mari,
„Dară corona luî pe elu va înflori.
f Fac. 50. 83.
.. Iov 42. 16.
Pi. 125. 5.
Pi. 1»9.
a VetflEiec. 23.
8.
Osea 2. 15. &
11. l.
' Pi. 124. I.

c P». 37. 2.
d Rut 2. 4.
Pi. 118. 26.

Pt. iao.
a Plâu. 3. 55.
lona 2. 2.
b Pi. 143. 2.
Rom. 3. 20,
23, 24.

c Esod. 3-1. 7. l 119. 147.
d l Reg. 8. 40. h Ps. 131. 3.
i Pa. 86. 5, 15.
Ps. 2. 11.
Ier. 33. 8. U.
Isa. 55. 7.
e P». 27. 14. & j P». 103. 3, 4.
Hat. 1. 11.
33. 20. & 40. l .
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26. 8. & 30.
Pt. 131.
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/ Pi. 119. «1.
a Rom. 12. 16.
'; IV 63. 6. fc
': Mat. 18. 3.

I Cor. 14. 20.

c Ps. 130. 7.
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Pi. 132.
Ps. 65. 1.
Fac. 49. 24.
Prov. 6. 4.
Fapt. 7. 46.
l Şam. 17. 12.
l Cron. 13. R.
l Şam. 7. 1.

&
4.
m 2 Şam. 7. 12.
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1 Reg. 8. 15.
i Num. 10. 35.
2 Cron. C. 41,
2 Cron. 6. 16.
Luc. 1. 69.
42.
j Ps. 78. 81.
Fapt. 2. 30.
k Iov 29. 14.
n Ps. 48. l, 2.
o Ps. 68. 16.
Vers. 16.
Isa. 61. 10.
f Pi. 147. 14.
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h P». 5. 7.
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PSALMÎ 133—136.
PSALMULtf CXXXIH.
O cântare de suire a lui DavidS.

1 T^CCE, câtii de frumoşii şi câtu de plăcuţii
Jjj Gândii « fraţii locuescu în unire !
(este,
2 Acesta-l ca 'mirulii celu bunii turnată pe capii,
Ce curge pe barbă, pe barba lui Aaronu,
Şi se scurge pe marginile vestminteloru sale.
3 Ca rouă ' Hermonuluî,
Ce cade pe munţii Sionuluî ;
Căci d acolo a aşedatu lehova bine-cuventaVîeţă până în eternii.
(rea,
PSALMULU CXXXIV.
O cântare de suire.

1 TMCCE, bine-cuventaţî pre lehova,
_[j "Toţi servii lui lehova,
* Cari staţi noptea iu casa lui lehova !
2 c Rădicaţi manele vostre m sanctuariii,
Şi bine-cuventaţî pre lehova !
3 dDin Sionii să te bine-cuventeze lehova,
' Care a făcuţii cerîulii si pămentulu.
PSALMULO CXXXV.
ÂUDAŢl pre lehova!
_ Lăudaţi numele lui lehova!
Lăudaţi-lu, voî servii lui lehova:
2 ' Cei ce staţi in casa lui lehova,
în " curţile casei Dumnedeuluî nostru !
3 Lăudaţi pre lehova; căci d bun ii ««te lehova;
Psalmodiaţi numelui lui ; • căci este plăcuţii.
4
Căci pre f lacobii lehova şî-a aleşii,
Pre Israelu de moscenire a sa.
5 Căci sciu, că »mare este lehova,
Şi Dommilu nostru mai pe susii de toţi deiî.
6 * Tote câte î-a plăcuţii le-& făcutu lehova
în cerîurî şi pe pămentii,
în mări şi în tote adâncurile:
7 'Elii rădică nuoriî de pe marginea pământului,
J Elu face fulgerele pentru ploîă,
Şi scote ventulu din * cămărele sale.
8 l Celu ce bătu pre ânteiu-născuţiî Egiptului,
De la t un 11 până la animalii;
9 '" Trămese semne şi minuni in inedîloculu teu,
Egiptule !
" Asupra lui Faraonii şi asupra tuturora serviloru şei ;
10 ° Celii ce bătu popore multe,
Şi ucise regi puternici :
11 Pre Sihonu, regele Amorciloru,
Pre Ogu, regele Basanului,
Şi *tote regatele Canaanuluî;
P». 1SS.
a Fac. 13. 8.
Ebr. 13. 1.
b Esocl. 30. 25,
30.
f Deul. 4. 18.
>' Lev. 25. 21.
Dcut. J8. 8.
H«. «i. 8.

Pi. ISt.
a
b
c
d
e

Pa. 135. 1, S.
1 Cron. 9. 33.
1 Tim. 2. 8.
Pt. 124. 8.
Tn. 128. 5. &
135. 21.
—
n
It,

/oi;
lîtO.

a Pi. 113. t. fc

134. 1.
6 Luc. 2. 37.
c Fs. 92. 13. &
i)6. 8. A 116.
19.
d P». 119. 68.
e Pa. 147. 1.
/ Eaod. 19. 5.
Deot. 7. 6, 7.
& 10. 15.
g ft. 95. 9. It
97. 9.

h Pa. 115. 3.
t Ier. 10. 13. &
51. 1«.
; Iov 28. 25, 26.
& 38. 24, etc.
Zech. 10. 1.
k Iov 38. 22.
1 Baod. 12. 12,
29.
Pa. 78. 51. &
136. 10.

' Şi dădu pămentulu Ioni «pre moscenire,
Spre moscenire lui Israelu, poporulu şeii.
lehova, T numele teii este în eternii;
lehova, amintirea ta din generaţiune în generaţiune.
* Căci lehova apără dreptulu poporului şeii,
Şi de servii şei se îndură.
' Idolii poporeloru sunt argintii şi aurii,
Lucru de mâni omenescî.
Gură aii, şi nu vorbescu ;
Ochi au, şi nu vădii;
Urechi au, şi nu audii:
Şi nici o suflare nu este in gura lorii.
Cei ce-î facii sunt ca d'înşiî,
Toţii celu ce se încrede în ei.
Casă a lui Israelu, " bine-cuventaţi pre
lehova !
Casă a lui Aaronu, bine-cuvântaţî pre lehova !
Casă a lui Levi, bine-cuventaţî pre lehova !
Cei ce vă temeţi de lehova, bine-cuventaţî
pre lehova l
Bine-cuventatu fie lehova "din Sionu,
Celii ce locuesce în Ierusalimu.
Lăudaţi pre lehova!
PSALMULU CXXXVI.
" m/I ULTUMIŢl lui lehova, că bunii ette,
IŢA * Şi ÎD cernii ţine îndurarea lui.
Mulţumiţi ' Dumnedeului deilorii,
Căci în eternii ţine îndurarea luî.
Mulţumiţi Domnului domniloru,
Căci în eternii ţine îndurarea lui;
Celui d ce singurii a făcuţii minuni mari,
Căci în eternii ţine îndurarea luî;
* Celui ce a făcutu cerîurile cu înţelepcîuue,
Căci în eternii ţine îndurarea luî;
•'Celui ce a întinsu pămentulu presto ape,
Căci în eternii ţine îndurarea luî;
9 Celui ce a făcutu pre luminătorii cei mari :
Căci în eternii ţine îndurarea luî;
h Sorele, ca se guverneze diiia,
Căci în eternii ţine îndurarea luî ;
Luna şi stelele, ca să guverneze iioptea,
Căci ia eternii ţine îndurarea luî;
' Celui ce bătu pre Egiptii în âutăiu-născuCăci în eternii ţine îndurarea luî ;
[ţii şei,
•» Şi scose pre Israelu din medîloculii lorii,
Căci în eternii ţine îndurarea luî ;
* Cu mână tare şi cu bragiu întinsu,
Căci în eternii ţine îndurarea luî;
1 Celui ce împărţi Marea-Roşiă în diioe,
m Esod. 7, & 8,
& 9, & 10, &
U.
n Pa. 136. 15.
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2ft, 26, 31, 3.r).
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PSALMI 136—139.
Căci în eternu ţine îndurarea lui;
14 Şi trecu pre Israelu prin medîloculii eî,
Căci în eternu ţine. indurarea luî;
1 5 m Şi arunca pre Faraonii şi oştirea lui în
Marea-Roşiă,
Căci în eternii ţine îndurarea lui;
16 " Celui ce conduse pre poporalii şeii prin
Căci în eternu ţine îndurarea luî; [pustiiu;
17
° Celui ce bătu regi mari,
Căci în eternii ţine indurarea luî;
18 P Şi ucise regi puternici :
Căci in eternu ţine îndurarea lui ;
19 Pre « Sihbnii, regele Amoreilorii,
Căci în eternu ţine îndurarea luî ;
20 Pre r Ogii, regele Basanului,
Căci in eternii ţine îndurarea luî;
21 • Şi dădu pământulu lorii spre moscenire,
Căci în eternii ţine îndurarea lui;
'22 Spre moscenire luî Israelu, servulu şeii,
Căci în eternu ţine îndurarea luî;
23
Celui ce in înjosirea nostră ' adusu-şi-a
aminte de noi,
Căci în eternu ţine îndurarea lui,
24 Şi ne-a mântuiţii de apesătoriî noştri,
Căci în eternu ţine îndurarea lui ;
25 " Celui ce dă hrană la totă carnea,
Căci în eternu ţine îndurarea luî ;
26 Mulţumiţi Dumnedeuluî cerîuriloru,
Căci în eternu ţine îndurarea luî.
PSALMULtT CXXXV1I.
1 li" tîNGĂ fluviele Babilonuluî, acolo s?eJ_j dut'amu, şi plânserămii,
Gândii adusu-ni-amu aminte de Siouii.
2 Pe sălciele, ce erau acolo, spândurat'aniu
harpele nostre;
3 Căci acolo cântări cerutu-ni-aii cei ce ne-au
duşii prinşi,
Şi bucuria, cei ce ne-aii ° despoiaţii :
„Cântaţi -ni din cântecele Sionului. "
4
Cumu să cântămu cântarea luî lehova
Pe pământii străinii V
5 De te voiu uita, Ierusalime!
Uite drepta mea iscwinţa el;
6 Lipescă-se * limba mea de cerîulu gurei mele,
De nu-mi voiii aduce aminte de tine,
De nu voiu pune Ierusalimulu în culmea bu
curiei mele.
7
Adă aminte, lehova, c fiiloru Kdomului,
în diiia Ierusalimului,
Cari dis'aii: „ Surpaţi-/»,
„Surpaţi-W până la temeliele lui."
8 Fetă a Babilouuluî, dceji pustiită,
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Fericiţii este celii ' ce ţî-a resplătitu
Plata ta, cu care ni-aî plătitu.
Fericita este acela,
9
Ce a apucaţii pre pruncii tei, şi de petră
'î-a sdrobitii.
PSALMULtl CXXXVI1I.
Unii psalmii aii. Im Davidu.

LĂUDA-te-voiu din totă anima mea,
0 înaintea deilorii 'ţi voiii psalmodia ;
6 înaintea sântului teii templu c me voiii proşterne,
Şi voiii lăuda numele teu pentru îndurarea
ta şi adeverulii teii ;
Căci dmărit'aî făgăduinţa ta preste toţii nu
mele teu.
în diiia, cândii amii strigaţii, respuusu-mi-aî,
iucuragîatu-m'aî ;
în snlli't ulii meu este o nouă putere.
Laude-te, lehova, ' toţi regii pământului ;
Căci audit'aii cuvintele gureî tale.
Şi să cânte căile luî lehova,
Căci mare este mărirea luî lehova.
'De şi înalţii este lehova, totu-şî • caută spre
celii umiliţii,
Şi de departe cunosce pre celii mândru.
h De âmblu în strîmtorare, tu me reînsufleţesc!,
Asupra mâniei neamiciloru mei îutindi mâna
Şi drepta ta me ajută.
[ta,
f lehova sfârşi-va pentru mine ceea ce a înlehova, îndurarea ta este în eternii; \ceputu;
Lucrările mâneloru tale •> nu le părăsi.
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PSALMULt) CXXXIX.
M<' 1*1 ml K i de cântare. Unii psalmii ala lut Davidtt.

1EHOVA, ° cercatu-m'aî, şi me cunoscî ;
6 Cunoscî şederea mea şi scularea mea;
Tu de departe " pricepi cugetele mele :
Âmblarea mea şi culcarea mea d cercetat'aî,
Şi tote căile mele le cunoscî.
Cuventulii nu este încă pe limba mea,
Şi ecce, lehova, • tu în totulu 'Iii sciî.
Impresuratu-m'aî din dereptu şi din 1'ac.ă,
Şi pus'aî mâna ta pe inine.
f O sciiuţă ca acesta e pre minunată pentru mine,
Şi aţa de înaltă, iu câtu nu o potu ajunge.
» Unde să me ducii de d'inaintea spiritului teu ?
Şi unde să fugii de d'înaintea feceî tale ?
* De me voiii sui în cerîii : tu acolo escî ;
Şi 'de me voiii culca în infernii: ecce, tu ţi
Aripele aurorei de voiu lua,
[acolo escî;
Şi la marginile înăreî de me voiii aşeda:
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10 Si acolo mâna ta mă va conduce,
Şi drepta ta me va apuca.
1 1 De voiu dice : Ca întunereculu să me aco
peră,
Şi nopte se fie lumina diu jurulu meii:
12 i Intunereculu nu va întuneca înaintea ta,
Ci noptea ca diua va lumina;
De o potrivă-fî simt întunereculu şi lumina.
13 Căci tu aî fâcutu rărunchii meî,
M'aî acoperita în mitra mumei mele.
14 Mulţumescu-ţî, că sunt fâcutu intr'unu chipu
atătii de înfricoşaţii şi minunaţii;
Minunate sunt faptele tale,
Şi sufletulu meii bine forte scie acesta.
15 *Iuţeserea oseloru mele nu ţi s'a ascunşii,
Gândii în ascunşii amii foştii făcuţii,
Şi cu măîstriă împletitu în cele mai de joşii
ale pămentuluî.
16 Ochii tei vedut'aii fiinţa mea, cându era ca
unu liiujiiţiu,
Şi scrisu-s'au tote în cartea ta,
ţ)ilele, câte-ml fură sortite, cându încă nu
era nici una din ele.
17
O, * câtii de preţiose 'ini sunt cugetările
tale, Dumnedeule !
Câtii de mare este totulii lorii !
18 De aşi voi să le numerii:
M, 1 1 numerose sunt de câtii uesipulu;
< 'Amin me desceptii, cu tine sunt încă.
19
Dumnedeule, o de aî ra ucide pre celii ne
legiuiţii !
Decî " depărtaţi-ve de la mine, bărbaţii sângîuriloru !
20 Căci ° vorbescii cu reutate asupră-ţî,
Neamiciî teî îeii în deşerţii numele teu.
2 1 J1 Aii nu voiii urî, lehova, pre ceî ce te urescii?
Şi să nu amu desgustii de ceî ce se scolă
22 Cu ură desevârşită 'î urescu,
[asupră-ţî.
Neamicî aî meî făcutu-mi-s'au.
23 » Cercă-me, Dumnedeule, şi cunosce anima
mea,
Cerceteză-me, şi cunosce cugetele mele,
24 Vedî, de este cale rea in mine,
Şi r du-mă in calea cea eternă.

"Teresce-me, lehova, de manele celui neleDe omulii aprigii ' păzesce-me,
[gîuitu,
Care cugetă, să restorne picîorele mele.
•^Ceî mândri cursă şi laţuri ascunsu-mi-au,
Curse întins'au in calea mea,
Pusu-mi-au capcane. Sela.
Dis'amii cătră lehova: „Tu escl Dumnedeulu meii ;
„lea in urechi vocea rugăcîuneî mele.
„lehova, Domne, puterea mentuireî mele !
„Acopere capulu meu in diua bătaîeî.
„Nu fă, lehova, dorinţele nelegiuitului,
„Nu lăsa să se împlinescă cugetarea lui ;
«„Căci s'arii sumeţi." Sela.
* Acoperi-va răutatea buzeloru lorii
Capetele colorii ce mă împresură.
1 Cărbuni căde-voru asupră-li,
t
In ftocu- vi va arunca,
în gropî aduncî, ca să nu se mai scole.
Vorbitorulu de reii nu se va întări pe pamenţii ;
Pre celii aprigii nenorocirea 'Iu va goni
până la peire.
Sciu, că lehova va •' apera causa celui apesatii,
Dreptulu celoi-ii lipsiţi.
Da, ceî drepţi voru mulţumi numelui teii,
Ceî fără prihană voru şede înaintea ta.
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PSALMULtJ CXLI.
Muintrulm de cântare. Una psalmii alti lui
Davidu.

rEHOVA, strigat'amii cătră tine ; "grăbesce
a veni la mine,
lea aminte vocea mea, câudii strigu cătră tine.
îudrepte-se * rugăciunea mea ' ca tămâia înaiuţea ta,
'' Redicarea mâueloru mele • ca sacriticîulii de
Pune, lehova, strajă gurei mele,
[seră.
Păzesuu uşa buzeloru mele
Nu abate anima mea la lucruri rele,
Ca să nu făcu fapte rele din răutate, cu
omenii făcători de rele;
t Şi să nu mânâucu diu cele mai gustose mân
cări ale loru.
» Celii drepţii lovescă-me: milă '»w va fi aPSALMULtT CXL.
Mustre-me :
[cesta ;
Matstrultfi de cântare. Unii psalmu ulii lui
Oleiu pentru capulu meu ra fi acesta,
Davidu.
Capulu meii nu o va respinge;
1 "M/lNTUI-Mfi, lehova, de omulii reu,
Ci chîarii ruga-me-voiu in nenorocirile lorii.
Cândii de pe stânci arunca-se-vorii juJjJ De omulii aprigii " păzesce-me ;
2 Care cugetă reutate iu anima loru,
decătoriî lorii,
Şi *totă diua aţiţă resbelulii.
Atuncea voru asculta de cuvintele mele, şi
3 Ca şerpele ascutu limba lorii;
li vorii fi plăcute.
Veninii de « viperă este supţii buzele lorii. Sela. Cumii se brăsduesce şi se spintecă pămentulu,
34.
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Aţa resipescu-se osele nostre * la gura mor
mântului.
8 De aceea cătră tine, lehova, Domne, ' indreptu ocbiî meî,
La tine cautu adăpostii : nu vărsa vîeţa mea.
9 Păzesce-mă de i cursa, ce eî mî-au întinau,
Şi de prinsorile făcetoriloru de rele.
10 *Cadă in mrejele lorii toţi cei nelegiuiţi,
Până ce voiu trece.
PSALMULtl CXLII.

' Aducu-mî aminte de dilele de demultu ;
Gândescu-mă la tote faptele tale ;
La lucrulu mânelorii tale cugetu ;
•'intindu mâuele mele cătră tiue,
» Sufletulu meii după tiue întetnă, ca unii pă
mântii însetaţii. Sela.
Iute respunde-mî, lehova ; căci se perde
sufletulu meii ;
Nu ascunde faţa ta de la mine,
* în câtu să nu semenii cu ceî ce se coboru
în mormântu.
O invefStură a lui Davidu. O rugăciune, făcuta
Fă-mă să audii ; demâneţa îndurarea ta,
cându era in pescera.
Căcî în tine me încredii ;
vocea mea strigu cătră lehova,
•>' Fă-mî cunoscută calea, în care să âmblu,
Cu vocea mea rogu-me lui lehova.
Căcî cătră tine * înalţii sufletulu meii.
2 a Versii înaintea luî plângerea mea,
Scapă-me
de neamiciî meî, lehova ;
Spunu înaintea luî strîmtorarea încă.
3 b Cându spiritulu meii lâncedesce în mine, în tine mă încredu.
'înveţă-me să făcu voia ta,
Tu cunoscî calea mea;
Căcî tu esci Dumnedeulu meii ;
• în calea, in care âmblu,
m Spiritulu teu celu bunii înveţe-me " calea
Eî mî-aii ascunşii cursă.
cea drept?.
4 d Caută la drepta, şi vedî:
Pentru numele teii, lehova, • reînsufleţesce- mă,
• Nimenea nu mă cunosce,
întru dreptatea ta scote din strîmtorare su
Scăparea perit'a de la mine,
meu.
Nimenea nu se îngrijesce de sufletulu meii. Şifletulu
întru îndurarea ta p nimicesce pre nea5 Strigu cătră tine, lehova,
micii meî,
Şi dicu : f „Tu esct adăpostulu meu,
Şi perde pre toţi apesătoriî sufletului meii;
9 „Partea mea * in pămentulu celoru viî.
6 „lea aminte la strigarea mea; căci suut'a- Căci » eu tvnt servulîi teu.
pesatu forte;
PSALMULU CXLIV.
„Scapă-me de ceî ce mă urmărescu,
i f a psalmii alti /ut Davidu.
„Căcî mai târî de câtu mine sunt eî.
BINE este cuventatu lehova, stânca mea,
7 „Scote sufletulu meii din închisore,
0 Celii ce deprinde manele mele la oştire,
„Ca să laude numele teu ;
Degetele mele la resbelu.
•>' „încunjura-mă-voru drepţiî,
b îndurarea mea şi cetăţuea mea,
• „Că mî-aî făcuţii bine."
Tumulii meu celu înalţii şi mântuitorulii meu,
PSALMULtl CXLIII.
Scutulu meu, în care mă încredu,
l' a a psalmii ulii iui Davidu
Celu ce supune poporalii meii supţii mine.
1 FEHOVA, ascultă rugăciunea mea,
' lehova ! ce este omulu, că tu-Iii cunoscî?
X leâ în urechi cererea mea ;
Seu fiîulii omului, că iei semă la elii?
Respunde-mî "în credincîoşia ta, în drep d Omulu, suflăreî se asemănă,
•Dilele luî ca umbra trecu.
tatea ta.
lehova, f plecă cerîurile tale, şi te cobor»,
2 Şi * nu întră în judecată cu servulii teii,
Căcî nici unu oinu viii nu pote ti drepţii • Atinge-te de munţi, şi vorii fumega.
h Fulgeră fulgere, şi-î răsipesce,
'faţă cu ţine.
3
Căcî neamiculii urmăresce sufletulu meii, Trămete săgeţele tale, şi-î învălmăşesce.
Culcă pe pământii vîeţa mea,
' întinde mâna ta din înălţime,
•»' Mentui-ine, şi scapă-me de apele puternice :
Pusu-m'a la întunerecu,
Din mâna * f ii luni celoru străini,
Ca pre ceî de mulţii morţi;
4 d Şi spiritulu meii lâucedesce în mine,
A cărorii gură ' deşertăciune vorbesce,
Şi anima mea este nemângăîată îu lă-în- Şi a cărorii drepta este drepta amăgire).
trulii meii.
Durnnedeule, '" cântare uoiiă 'ţi voiu cânta,
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în harpa cu dece strune 'ţî voiii psalmodia :
I O n Celui ce a daţii regiloru biruinţă,
Celui ce a mentuitu pre Davidu, servulu teu,
de sabia nenorocireî.
I 1 ° Mentui-mă şi scapă-mă din mâna fiiloru ce
loru străini,
A căroru gură vorbesce deşertăciune,
Şi a căroru dreptă este drepta amăgireî.
1 2 Ca fiii noştri să fie p ca plantele,
Ce crescu in tenereţele lorii,
Fetele nostre ca petrele de ânghiu,
Tăiate pentru podoba unui palatii;
13 Grânele nostre pline,
Dându totu felîulu de bucate;
Oile nostre înmulţescă-se cu miile,
Cu decele de mii in câmpiele nostre;
1 4 Boii noştri fie încărcaţi de grăsime ;
Nici o daună, nici o perdere,
Nici o strigare se nu fie in târgurile nostre.
1 5 O, « fericiţii este poporulu, căruîa-î va merge
astu-feliu ;
Fericiţii este poporulu, alu cărui Dumnedeii
este lehova.
PSALMULtf CXLV.
O "cântare de laudă a lui Davidu.

1 T NĂLŢA-TE-VOltF, Dumnedeulu meii, o rege,
_1 Şi voiu bine-cuventa numele teii in eternii
şi perpetuu.
2 în totâ diua te voiii bine-cuventa,
Şi voiii lăuda numele teu in eternii şi per
petuu.
3 b Mare este lehova, şi lăudaţii forte,
Şi c mărirea sa nepătrunsă.
4 Lăuda-va a o generaţiune cătră altă lucrurile
Şi va spune faptele tale cele mari. [tale,
5 De strălucirea mărireî măreţiei tale
Şi de minunile tale voiii vorbi.
6 Şi se va istorisi puterea infricoşateloru tale
Şi de mărirea ta voiu cuvânta.
[fapte,
7 Respândi-va amintirea marei tale bunătăţi,
Şi bucura-se-vorii de dreptatea ta.
8
' Induraţii şi milosu este lehova,
Tărdiii la mânia şi mare in îndurare.
9 f Bunii este lehova câtră toţi,
Şi îndurarea sa preste tote lucrurile sale.
10 Laude-te, lehova, » tote lucrurile tale,
Şi cuvioşiî tei bine-cuvinteze-te.
1 1 Vorbi-vorii de mărirea împărăţiei tale,
Şi istorisi-vorii de puterea ta;
12 Ca să facă cunoscute faptele sale cele mari
fiiloru omenilorii,
Şi mărirea măreţă a împărăţiei sale.
n
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* împărăţia ta este împărăţia eternă,
Şi domnia ta in tote generaţiunile.
lehova sprijine pre toţi cei căduţî,
Şi ' îndreptă pre toţi ceî încovăiaţî.
J Ochii tuturora pre tine te asceptă,
Si *tu li dai hrană la timpulu cuvenita.
Deschidendii mâna ta,
1 Şi săturândii dorinţa a totu ce este viii.
Drepţii este lehova in tote căile sale,
Şi induraţii in tote lucrurile sale.
"Apropo este lehova tuturora celoru ce-lii
chiamă,
Tuturoru celoru ce-lii chiamă " intr'adevării.
Dorinţa celoru ce se ternii de d'însulii o împlinesce,
Strigarea lorii o aude, şi-î ajută.
0 lehova păzesce pre toţi ceî ce-lii îubescâ,
Dară pre toţi nelegiuiţii 'î nimicesce.
Lauda lui lehova să spuiă gura mea,
Şi numele lui celii sânţii să-lu bine-cuventeze totă carnea in eternii şi perpetuu.
PSALMULtJ CXLVI.
IĂUDAŢl pre lehova !
^ ° Laudă, suflete alii meii, pre lehova l
Voiu lăuda pre lehova, * câtii voiii trăi,
Voiii psalmodia Dumnedeuluî meu, câtii
voiii fi.
c Nu vă încredeţî in ceî mari, in fiîulii omului,
La care nu este ajutorii.
dEşi-va spiritulu şeii, şi iu ţerână se va
întorce,
Si iu diua aceea voru peri '• planurile luî.
f Fericiţii este acela, alii cărui ajutorii este
DumnedeulQ luî lacobii,
A cărui speranţă este in lehova, Dumuedeulii seu;
* Celii ce a făcuţii ceriuhl şi pământulâ,
Marea şi tote cele dintr'însa;
* Celii ce păstrexă adevărulu iu eternii ;
Celii ce face dreptate celoru apăsaţi,
' Celii ce dă pane celoru flămândî;
1 lehova deslegă pre ceî încătuşaţi.
* lehova orbiloru dă vedere ;
( lehova îndreptă pre cei îucovăiaţî,
lehova îubesce pre ceî drepţi !
171 lehova păzesce pre ceî străini,
Pre orfanii şi pre văduvă ţine;
"Dară calea nelegîuiţiloru o strâmbătăţesce.
0 Domni-va iu eternii lehova,
Dutnnedeulii teii, Sioue, din generaţiune in
generaţiuue.
Lăudaţi pre lehova l
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PSALMI 147—149.
PSALMULU CXLVII.
l II ĂUDAŢÎ pre lehova !
Căci " bine este a psalmodia Dumnedeu
luî nostru;
6 Căci frumosă şi plăcută este c cântarea de
2 lehova d zidesce lerusalimulii,
[laudă.
Pre cei resipiţî aî lui Israelu 'i ' adună ;
3 /Vindecă âuimele sdrobite,
Şi legă rânele loru ;
4 s Numerulii steleloru numeră,
Pre tote pe nume le numesce.
5 * Mare este Domnulii nostru şi * mulţii puteri înţelepciunea lui este nemărginită ;
[nicu,
6 * lehova ţine pre cei apesaţî,
Dară la pământii aruncă pre cei nelegiuiţi.
7
Intonaţi lui lehova cântare de mulţumire,
Psalmodiaţi in citară Dumnedeuluî nostru !
8 1 Celui ce îmbracă cerîulii cu niiorî,
Celui ce gătesce pământului ploiă,
Celui ce resare in munţi erbă,
9 m Celui ce dă vitei hrana ei,
"Puilorii de corbii, cândii strigă.
10 °Nu de puterea calului se bucură,
Nici bine-voesce omului uşorii la picîoru.
1 1 Bine-voi-va lehova celorii ce se ternii de d'înCeloru ce asceptă îndurarea sa.
[sulii,
12
Laudă, Ierusalime, pre lehova!
Laudă pre Dumuedeulu teii, Sione!
13 Căci ehl a întăritu zăvorele porţeloru tale,
A bine-cuventatii pre fiii tei in mediloculu
14 *Elu dă pace hotareloru tale,
[teii.
Cu •' grăsimea grâului te satură;
15 r Elii trămete cuventulu şeii pe pământii,
Iute forte alergă cuvântulu şeii;
16 i '.l u aruncă ometulii ca fulgii de lână,
presură bruma ca pre cenuşă ;
17 Iu asverle iu joşii ghîac.a sa in bucăţi,
înaintea gerului şeii cine pote sta?
18 ' Elii trămete cuventulu şeii, şi le topesce,
Face să adie ventulii şeii, şi apele curgii.
19" Elii face cunoscuţii lui lacobu cuventulu seu,
" Aşedămintele şi judecatele sale lui Israelu.
•20 *Nu aşa a făcuţii poporeloru;
Şi ele nu au cunoscuţii judecatele lui.
Lăudaţi pre lehova!
PSALMULC CXLVIII.
IĂUDAŢl pre lehova!
j Lăudaţi pre lehova in cerîurl !
Lăudaţi-lu in înălţime!
Pi. HI.
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" Lăudaţi-lu, toţi ângeriî sel!
Lăudati-lii, tote oştirile lui!
Lăudaţi-lu, sore şi lună!
Lăudaţi-lu, tote stelele lumineî !
Lăudaţi-lii, * cerîurile cerîuriloru !
Şi c apele, ce vânt presto cerîurî !
Să laude numele lui lehova ;
Căci d elu a disu, şi s'a făcuţii,
Şi ' le-a aşedatii in eternii şi perpetuu ;
Lege impusu-W-a, ce nu se calcă.
Să laude pre lehova de pe pămentu,
f Balaurii şi tote adâncurile !
Foculu şi grâmlina, ometulu şi negura,
Furtuna » ce împlinesce cuventulu lui !
* Munţii şi tote colinele !
Pomii roditori şi toţi cedrii!
Ferele şi tote vitele,
Tărîtorile şi paserile aripate !
Regii pământului şi tote poporele,
Mai marii şi toţi judecătorii pământului !
Teneriî şi fecîorele,
Betrâniî şi pruncii,
Să laude numele lui lehova;
Căci numai ' numele lui este înalţii,
' Măreţia sa este preste pământii şi ceriii ;
* Si elu înalţă cornulu poporului şeii,
' Lauda tuturoru cuvioşiloru şei, fiii lui Israelu,
* Poporulii, ce este aprupe de elu ;
Lăudaţi pre lehova.

10
11
12
13
14

PSALMULtF CXLIX.
LĂUDAŢI pre lehova;
" Cântaţi lui lehova cântare nouă,
Lauda lui in adunarea cuvioşiloru.
Bucure-se Israelu de * Făcetorulu seu,
Fiii Sionuluî veselescă-se întru c regele lorii.
d Laude numele lui in chorii,
în timpane şi in citare sa-î psalmodieze.
Căci 'lehova bine-voesce pentru poporalii seu,
•''Iinpodobesce pre cei săraci cu ajutorulu *eă.
Tresalte cuvioşiî cu mărire,
' Cânte de bucuria pe paturile lorii l
înălţările lui Dumnedeu fie in gura lorii,
Şi * sabia cu duoe tăişuri in mâna lorii ;
Ca să facă resbunărî între popore,
Mustrări între naţiuni;
Ca in cătuşe să lege pre regii lorii,
Şi pre cei măriţi aî lorii cu lanţuri de ferii ;
•'Ca să facă între ele judecata cea scrisă:
i Acesta mărire aii toţi cuvioşiî şei.
Lăudaţi pre lehova!
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PSALMt! CL.
l r ÂUDAŢl pre lehova!
Lăudaţi pre Dumnezeu in sauctuarulu
Lăudaţi-lu in tăria putereî luî!
[seu,
° Lăudaţi-lii pentru faptele sale cele mari !
Lăudaţi-lu dupre mărimea * mărireî sale !
Lăudaţi-lu in sunetu de trîmbiţă ;

' Lăudaţi-lu in harpe şi citare ;
Lăudaţi-lu •' in timpane şi in chorii !
Lăudaţi-lu ' iu strune şi flaute !
Lăudaţi-lu f in cimbale bine-resunătora,
Lăudaţi-lu in cimbale de alarmă!
Totă suflarea laude pre lehova!
Lăudaţi pre lehova!

4
5
G

PROVERB1ELE LUI SOLOMONU.
Introducerea generală.

„Si o pungă va n pentru noi toţi."
Fiîule, ' pe unii drumu cu ei să uu âinblî,
Ci m opresce picîorulii teii de la cărarea loru !
"Că picîorele loru la răutate alergă,
Şi grabnice sunt a vărsa sânge.
Nu in zădaru se întinde laţulu
în faţă a totu ce are aripi ;
Aşa pândescu aceştia sângele acelora,
Şi întindu curse chiaru asupra vîeţeî lorii;
0 Aşa sânt căile tuturoru celoru ce caută unu
ceştigu nedrepţii;
Posesorului luî 'î îea vîeţa.

1 «T)ROVERBIELE luî Solomonu, fiîulu luî
f Davidu, regele lui Israelă ;
2 Pentru ca să se cuuoscă înţelepciunea şi
învăţătura,
Pentru ca să se pricepă cuvintele pricepereî,
3 Pentru ca să 6 capete învăţătura prevedere!,
Dreptate], judecatei sânetose şi ecităţeî;
4 Pentru a da agerime de minte * celoru proşti,
Cunoscinţă şi prevedere celoru teneri ;
5 Ca daudindu-/e înţeleptulu, mai invăţatu să
se facă,
Şi celîi cu pricepere cârmuire de sine să
Chiătnarea şi desceptarea înţelepciuneî.
ceştige ;
6 Şi să pricepă proverbulu şi vorbirea aduncă, Eră '' înţelepciunea in locuri deschise ţipă,
în uliţî face să se audă vocea ei;
Cuvintele inţelepţiloru şi «enigmele lorii.
Ea strigă in respentiî,
îndemnări $i desceptări.
în intrarea porţeloru, in cetate, dice cu
l s Jnceputulu sciinţeî este temerea de lehova, vintele aceste:
Dară nebunii înţelepciunea şi învăţătura le „Până cându, proştiloru, veţi iubi prostia?
nesocotescii.
„Şi batjocoritorii se voru place in batjocură,
8
Ascultă, • fiîule, învăţătura părintelui teii, „Şi nebunii voru urî cuminţia?
Şi nu părăsi ceea ce te-a învăţaţii muma ta. „Intorceţi-ve la îudemnulu meu;
9 Căci * cunună plăcută ele voi-u A pentru ca- „Eccă, * vî voiu reversa spiritulu meu,
pulu teii,
„Vă voiu face să cunosceţî cuvintele mele.
r„De ore ce strigat'amu, şi n'aţî voitu a audi,
Şi huiţii preţiosu în jurulu gâtului teu.
Fiîule, de voru căuta păcătoşii să te a- „Şi amu întinsu mâna mea, şi nimenea nu
10
demenescă, ' tu nu te'nvoi ;
a ascultata;
11 De voru dice: „Vino cu noi; să J'pândimu „Ci • aţi lepădaţii orî-ce sfatîi ala meu,
„Şi n'aţî voitu de îndemnulii meu :
[tră.
sânge ;
„Să întindemu curse fără cuventu celui ne „De aceea ' şi eii voiu rîde de nenorocirea vos„Şi-ml voiii bate jocu, când va ajunge frica
vinovaţii;
12 „Să-î înghiţimu de vii, ca infernulu,
vostră.
„Si pre cei întregi, * ca pre cei ce se po- „Cându "ca unu vârtejii ce va năvăli frica
gorii în mormentu;
vostră,
13 „Să găsimu averi scumpe de totu felîulii,
„Şi ca o furtună va sosi nenorocirea vostră,
„Gândii voru veni preste voi lipsă şi strim„Si să împlemu casele nostre de predî :
14 „Pune sorţulu teu cu noi,
torare ;
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CAP. l, 2, 3.
28 „e Atuncea me voru chiăma, dară eu nu voiii
respunde,
„Mă vorii căuta, dară nu mă voru afla:
29 „Fiindu-că zau urîtu sciinţa,
„Şi frica lui lehova nu »auales'o;
30 „Sfătuia meii 'nu l'au voiţii,
„Şi aii despreţuitu orî-ce îndemnu alu meu ;
31 „° Mănânce deci fruptulii urmăreî lorii,
„Şi sature-se din sfaturile loru.
32 „Căci pre cei proşti însă-şî fără-de-legea 'î
omora,
„Si pre nebuuî însă-şî nepăsarea lorii 'î perde.
33 „Dară celu 4ce pre mine mă ascultă va locui
in siguranţă,
„Şi "liniscitu, fără frică de orî-ce răii.
£
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Căci spre morte se afundă "casa eî,
Şi spre umbre căile eî.
[torcu,
Toţi ceî ce mergii la d'însa nu se maî inŞi nu maî ajungu pe cărările vîeţeî.
Âmblă deci pe calea celoru buni,
Şi păstreză cărările celoru drepţii
° Căci ceî oneşti voru locui pămentulu,
Si ceî fără prihană voru rămâne pe elu.
f Eru nelegiuiţii se vorii sterpi de pe pământii,
Şi ceî fără-de-lege desrădăcina-se-voru dintr'însulu.

19
20
21
22

îndemnări a cultiva virtuţile cuvioşiei.

F1ÎULE, nu uita învăţătura mea,
0 Şi anima ta păzescâ sfaturile mele ;
Căcî vîeţă lungă, ani fericiţi şi 6pace 'ţî
Valorea şi folosulti înţelepcîuneî.
voru adăugi.
T71HULE, de vei primi cuvintele mele,
Mila şi adevărulu să nu te părăsescă :
Jj Şi vei ° ascunde la tine disele mele ;
"Legă-le in jurulu gutuluî teu ;
De va asculta urechîa ta de înţelepciune, d Scrie-le pe tabla ânimeî tale l
Şi 'veî afla charii şi bună reuşită
Şi anima ta o vei pleca înţelegere! ;
Da, de veî chiăma la tine priceperea,
In ochii luî Dumnedeu şi aî omului.
Din totă anima ta •''încrcde-te in lehova,
Şi veî îndrepta vocea ta îuţelegereî;
6De o veî căuta ca argintulu,
»Şi nu te sprijini pe priceperea ta!
*In tote căile tale eecunosce-lu,
Şi ca pre unu tesauru o veî cerceta:
Atuncea veî pricepe frica de lehova,
Şi elu va 'face drepte cărările tale.
•* Nu fiî înţelepţii in ochiî tei;
Şi veî găsi cunoscinţfi lui Dumnedeu.
* Teme -te de lehova, şi depărteză-te de reu.
'Căci lehova dă înţelepciunea,
Acesta va fi vindecare corpului teii,
Din gura luî esu sciinţa şi înţelegerea;
Şi 'măduvă oseloru tale.
Elu păstreză ajutorii celorii oneşti,
d Este scutii celorii ce âmblâ in neprihănire ;
m Onoră pre lehova din avutulii teu,
Şi din prinosele a totu yenitulu teu ;
Elu păzesce cărările dreptăţeî,
"Şi se voru împle grânarele tale cu belşugu,
Şi "veghieză asupra căfcî cuvioşiloru seî.
Atuncea veî cunosce dreptulu si dreptatea Şi tescurile tale vorii revărsa mustulu.
învăţătura lui lehova, "fiîule, nu o desŞi ecitatea, totă calea cea bună.
De va întră înţelepciunea in anima ta,
preţui,
Şi uicî să-ţî fie greii de mustrarea luî ;
Şi sciinţa va fi plăcută sufletului teu;
Atuncea prevederea va veghîa preste tine, Căcî lehova mustră pre cine îubesce,
Şi-i bine-voesce, P ca unii părinte fiîuluî şeii.
'Cuminţia te va păzi:
Ca să te scape de calea celui reii,
Fericirea ce urmtza, înţelepciune? adeverate.
De omulu ce vorbesce răutăţi,
t Fericiţii este emulii, care a aflaţii înţeDe ceî ce aii părăsiţii căile neprihânireî,
lepcîunea,
Ca să «ârable in căile întunereculuî ;
Şi omulu, care a ceştigatii înţelegere.
De cei ce *se bucură a face rele,
rCăcî câştigurile eî maî bune sunt de câtii
Şi * se veselescii in răutăţile celorii reî ;
J Ale cărora cărări sunt, sucite,
câştigurile argintului,
Şi venitulu eî de câtu alu aurului ;
Si cari sunt înrăutăţiţi in căile lorii.
Maî preţiosâ este de câtu mărgăritarele,
Ea te va scăpa de *femea altuîa,
' De străina, care ademenesce cu vorbele eî, Şi 'tote cele de doriţii nu se asemenă eî:
"Care părăsesce pre conducătorulu juneţeî In drepta eî este 'lungimea dileloru,
Şi uită legămentulu Dumnedeuluî seu. [sale, în stânga eî avuţiele şi onorea ;
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17 "Căile eî sunt căi plăcute,
Şi tote cărările eî sunt pace :
18 "Pomii alu vîeţeî este pentru cei ce o îmbrăţîăseză,
Şi ceî ce o cuprindă sunt fericiţi.
19
* lehova prin înţelepciune a întemeiaţii
pamentulu,
Cu înţelegere a întăritii cerîulii.
20 "Prin sciinţa lui despicatu-s'au aduucurile,
Şi 'miorii picură roiiă.
21
Fiîule, să nu se depărteze aceste de d'inaintea ochiloru tei,
Păzesce drepta cunoscinţă şi prevederea:
22 Şi ele voru fi vîeţă pentru sufletulu teii,
Şi "podobă pentru gutulu teu.
23 6Atuncea vei merge cu siguranţă in calea ta,
Şi picîorulu teu nu se va lovi.
24 cDe te vei culca, nu te vei teme,
Şi culcaţii de vei fi, dulce va fi somnulu teii.
25 <*De spaima neprasnică nu te vei teme,
Nici de ruina celoru nelegiuiţi, cându 'î va
26 Căci lehova va fi speranţa ta,
{năvăli.
Şi va feri picîorulu teu d'a fi prinşii.
Desceptări asupra nedreptăţii şi a lipsei de bunetate.

27

'Nu opri bine-facerea celuia ce se cuvine,
De stă in puterea manei tale a o face.
28 'Nu dice cătră apropele teii: „Du-te, şi mai
vino l
„Mâne-ft voiu da," cândii ai cu tine.
29
Nu născoci vre-unii reu asupra apropeluî teii,
De ore ce fără temere locuesce cu tine.
30 »Nu ave judecată cu nimenea fără cuventu,
Dacă nu ţî-a făcuţii nici unu reii.
31 Pre bărbatulu aprigii *nu-lu pismui,
Şi nici alege vre-una din căile sale.
32 Căci urîcîune este lui lehova celu înrăutăţită,
'Dară elu celoru drepţi este amicii.
33 ' Blâstemulii lui lehova este in casa celui nelegîutii,
Dară * elu bine-cuvonteză coliba drepţiloru.
34 De şi ''şi bate jocii de batjocoritori,
Dă înse charu celoru umiliţi.
35 Ceî înţelepţi voru mosceni mărire,
Dară ruşinea va răpi pre ceî nebuni.
Valorea înţelepcîuneî, desceptărî asupra societăţei rele şi a desfrenăreî.
\^
4 A SCULTAŢÎ,<-fiiloru, învăţătura părintelui,
jf\_ Şi luaţi semă să învăţaţi minte.
- 2 Căci vî dau bună învăţătură;
Deci nu părăsiţi cele ce vă învăţu.
ii Mal. U. 29,
30.
<• Fac. 8. 9. &
.1. 22.
l. P». 104. 24. &
136. fi.
Cav- 8. Wlor. 10. 12. £
M. 10.

V Fac. 1. 9.
z Deut. .13. 28.
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Dmit. 24. 15.
:; Rom. 12. 18.
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Căci şi eu amu foştii fiiii alfi unul părinte,
* Gingaşii şi unicii la muma mea,
' Care mă învăţa, şi-mî dicea :
„Anima ta cuprindă cuvintele mele,
d Păzesce sfaturile mele, şi vei trăi."
' Ceştigă înţelepciune, ceştigă pricepere ;
Nu uita, şi nu te abate de la cuvintele gureî mele.
Nu o părăsi, şi ea te va păzi ;
'lubesce-o, şi te va păzi.
nAcesta-i începutulii înţelepcîuneî: ceştigă- ţi
înţelepciune,
Şi întru tote câte V* veî ceştigă, cfiştigă
pricepere.
*lnalţă-o, şi ea te va rădica,
La mărire te va duce, de o vei îmbrăţîăşa.
Ea pune-va pe capulii teu 'cunună plăcută,
Coronă strălucită 'ţî va da.
Ascultă, fiîule, şi primesce cuvintele mele,
JCa mulţi să-ţî fie anii vîeţeî.
învăţu-te calea înţelepcîuneî,
Conducu-te pe cărări drepte.
De veî &mbla,pe ele, *nu se vorii strimta paşii
'Şi de veî alerga, nu te veî clăti.
[tei,
Ţine-te de învăţătură, şi nu o părăsi!
Păzesce-o, căci ea este vîeţa ta !
m Nu întră in cărarea celoru nelegiuiţi,
Şi nu păşi in calea celoru reî.
Părăsesce-o, nici trece pe lungă ea,
Abate-te de la d'insa, şi treci înainte !
"Căci eî n'aru dormi, de n'arii fi făcuţii vre<>n <i rea ;
Şi somnulu li s'aru fi luaţii, de n'arii fi fă
cuţii pre care- va să cadă.
Căci pânea răutăţeî mănâncă,
Şi beu vinulii fără-de-legeî.
" Dară cărarea celoru drepţi v este ca dîorile
strălucitore,
Cari totu mai mulţii lumineză până te face
dina deplină.
« Calea celoru nelegiuiţi este ca întunereculu;
Eî nu sciu de ce se îinpedică.
Fiîule, îe aminte la cuvintele mele,
Plecă urechîa ta diselorii mele!
''Să nu se depărteze din ochii tei,
•Păzesce-le in lă-întrulu ânimei tale!
Că vîeţă sunt pentru ceî ce le află,
Şi 'vindecare a totu corpulu loru.
Cu totă sirguinţa păzesce anima ta !
Căci din ea sunt eşirile vîeţeî.
Depărteză de la tine strîmbătatea gureî,
Şi lepădă de la tine răutatea buzelorii.
Ochii tei drepţii înainte să caute,
l lac. 4. 6.
l Pet. 3. 5.
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CAP. 4, 5, 6.
Şi pleopele tale să se îndrepte înaintea ta.
26 Cumpenesce calea, pe care calcă picîorulu,
Şi tote căile tale voru fi temeinice.
[teii,
27 "Nu te abate nici la drepta, nici la stânga!
"Depârteză piciorulii teu de rele!
5 TJlIlULE, îe semă la înţelepciunea mea,
JP Şi plecă urechîa ta la mintea mea.
2 Ca să fii cu prevedere,
Şi buzele tale să "păstreze sciinţă.
3
*Căcî ca din faguri strecoră-se mierea
din buzele femeeî străine,
Şi c mai neteda de câtu oleîulă este cerîulu
gureî sale;
4 Dară d amarii ca pelinulu sunt urmările cu ea,
•Străpungetore, ca sabia cu duoă tăişuri.
5 -Ticîorele eî ducii la morte,
Paşiî seî esu la mormentu.
6 Ca să nu cumpenescî calea vîeţeî,
Schimbăcîose sunt cărările eî, ca se nu le
poţî cunosce.
7
Deci, fiiloru, ascultaţi-me,
Şi nu vă abateţi de la cuvintele gureî mele.
8 Depărteză calea ta de la d'însa,
Şi nu te apropia de uşa caseî eî!
9 Ca nu cumu-va să dai florea vîeţeî tale alŞi anii teî celui crudu;
[tora,
I O Ca să nu se sature străinulii de puterea ta,
Şefi să intre ostenelele tale iu casa altuia ;
II Si tu pe urmă să nu gemî,
Cându carnea ta şi corpulu teii vorii fi perite ;
12 rŞi să nu dicî: „O, câtu amu 'urîtii învă
ţătura,
„Şi anima mea a * despreţuitu indemuulu;
13 „N'amii ascultaţii de vocea învăţătorilorii mei,
„Şi n'amu plecaţii urechîa mea la ceî ce
mă învăţau ;
14 i'iKjni! a lipsiţii, să nu cadu in toţii soîulu
de rele,
„Chîaru in medîloculu adunăreî şi a comunităţeî.
15
Be apă numai din fântâna ta,
Şi din isvorele puţului teii ;
1 6 Ca să se respândescă departe fontânele tale,
Ca pereîele de apă in uliţî.
17 Numai ale tale să fie,
Nu şi ale străinilorii cu tine!
18 Isvorulîi teu fie bine-cuventatu,
Şi bucură-te de ' femea tenăreţeî talc ;
1 9 i Cerboică iubită, căprioră plăcută,
Ţiţele eî îndestuleze-te totii-de-una,
Şi numai in iubirea eî să te toţii îmbeţî.
20 Şi de ce aî voi, fiîule, să te îmbeţî de la * o
străină ?
u Deut. 5. 32.
& X». 14.
Io». 1. 7.
v Iu. 1. 16.
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Şi să îmbrăc.îăşezî sinulu uneî alteia?
'Căci căile fie-căruîa sunt înaintea ochiloru 21
luî lehova,
Şi elu cumpenesce cărările lorii.
Pre celu nelegiuita mînse-şîfără-de-legile sale 22
'Iu veneză,
Şi in înse-şî funiele pecateloru sale se priudej,
"Elii diu lipsă de învăţătură va muri,
23
Şi se va rătăci in multa sa nebunia.
Asupra chizeşieî, leneviei ţi încelăciunei.

FIÎULE, " de aî daţii chizeşiâ pentru amiculu teu,
Seu de aî bătuţii palma ta pentru unii străina,
Tu te-aî înlâţuitu prin cuvintele gureî tale,
Te-aî prinşii prin cuvintele gureî tale.
Fiîule, fă decî acesta, şi mentui-te,
Căci cădut'aî in puterea amicului teii:
Mergî, grâbesce-te, şi silesce pre amiculu
* Nu da somnii ochilorii teî,
[teii !
Nici adormire pleopelorîi tale.
Mentui-te, ca o ciută din mâna venătonilvî,
Şi ca o pasere din mâna păseraruluî.
'Mergî la furnică, leneşule,
Vedî căîle eî, şi fiî înţelepţii:
Care, neavendu nici căpiteniă, uicî cine să
o privegbieze, nicî domnii,
'Şi gătesce de cu veră hrana sa.
Si odată cu secerişulii adună bucate.
"Până cândii, leneşule, veî jăce?
Cându te veî sculn. din somnulu teu?
O lecă de somnii, o lecă de adormitare,
O lecă de şedere cu manele tologite,
'Şi sărăcia ta, ca unii hoţu, te va ajunge,
Şi lipsa ta, ca unu haiducii.
Omii de nimica, înrăutăţitii,
Este celu ce âmblă cu gură clevetitore,
'Celii ce clipesce din ochii seî,
Celu ce vorbesce cu picîorele sale,
Celii ce aretă cu degetele sale ;
Răutate în anima luî totu-de-unn » uneltesce,
gi *semenă desbinărî.
e aceea peirea luî într'o clipă 'Iii va ajunge,
Fără de scire ' va fi lovitu, şi i vindecare nu
va ave.
Aceste şese urăsce lehova,
Ba, şepte sunt lucrurile ce-i sunt in urîcîuue :
*0chî mândri, 'limbă mincîunosă,
Şi "mâni ce versă sânge nevinovata;
"Anima ce uneltesce gânduri rele,
0 Picîorele cele grabnice a face reu ;
f Marturulu mincîunosu, care resuflă mincîunî,
Şi celu «ce semenă desbinărî intre fraţi.
n Iov 4. 81. &
36. 18.
—
""""" "•
a Oap. 11. ÎS.
& 17. 18. t
80. 16. & 28.

8«. £ 27. 13.
b Pi. 138. 4.
t Iov 18. 7.
d Oap. 24. 33,
34.
t Cap. 10. 4. &
13. 4. Ar-.-n.-i

/ IOT 15. 18.

,.
k
i
j
*

(>
2
3
4
b
6
1
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19

Pa. 35. 19.
1 P«. 1«0. î, .
m Iia 1. l.Y
Cap. 10. 10.
Mic. 8. 1.
n Fac. 6. 5
o Isa. Mt. 7.
Veri. 19.
Ier. 19. 11.
Rom 3. 15.
8Cron.3fi. 16. p Pa. 87. 1*.
P» 18. 27. *
Cap. 19. 5.
101. 5.
q Ven. 14.

33*

'<-

PROVERBELE.

516

Asupra itiiiillr.nit"i.
Păzesce, rfiîule, sfatulu părintelui teii,
Şi nu părăsi învăţătura mumei talei
21' Legă-Z« de a pnrurea de anima ta,
fie prinde in jurulu gutuluî teu!
'cându vei merge, te voru conduce;
mdu vei fi culcaţii, " voru veghîa asupră-ţî ;
Cându te vei descepta, voru vorbi cu tine.
23 "Căci candelă este sfatulu meu, şi lumină în
văţătura,
Şi mustrările spre învăţătură sunt drumulu
24 zCa să te păzescă de femeă rea,
[vîeţeî:
De limba linguşitore a străinei.
25 »Nu dori in anima ta frumuseţa eî;
Şi nu lăsa să te prindă prin pleopele eî.
26 Căci 'pentru femeă meretrice ajunge omulv
până la pânea cea de pe urmă;
" Căci femeă altuia * veneză însă-şî vieţa cea
atâtii de scumpă omului.
27 Au pote care-va lua focii in sinulu seu,
Fără să-şî ardă vestmintele sale?
28 Au pote care-va să âmble pe cărbuni aprinşi,
Fără să i se frigă picîorele ?
29 Aşa întemplă-se celui ce întră la femeă apropeluî seu ;
Toţii însulu, care o va atinge, nepedepsitu nu
30 Furuliu nu se trece cu vedere,
[va rămâne.
Chîarii de fură, ca să se sature, fome fiindu-î ;
31 Căci, de se va aprinde, c înşeptitu va înapoi,
Până si totă averea casei sale o va da.
32 Dară celu ce desfreneză cu femeă altuia
deste fără minte,
fi peirea sufletului seu va ceştiga.
oviri şi ruşine va suferi,
Şi ocara lui nu se va şterge.
34 Căci gelosia bărbatului este o furia,
Şi lui nu-î va fi milă de elu in diua resbunăreî.
35 Elu nu se va uita la nici o rescumpărare,
Şi nu va primi orî-câtu vei îmmulţi darurile.
7 TT1I1ULE, păzesce cuvintele mele,
.T Şi " păstreză cu tine sfaturile mele !
2 Sfaturile mele * păzesce-le, şi vei trăi,
c Si învăţătura mea ca lumina ochiului teu.
3 d înfăşură-le in jurulu degeteloru tale,
Scrie-le pe tabla ânimeî tale !
4 Di înţelepcîuneî: „Fii sora mea!"
Şi chiamă „amică" mintea :
5 ' Ca să te ferescă de femeă altuia,
De străina, care linguşesce cu cuvintele eî.
6
Căci prin ferestra casei mele,
Prin gratiele mele privit'amu;
7 Şi câutat'amii între cei proşti,
Vădut'amu între tenerî pre unii teneru •'fără

20

>.
'

Trecea pe uliţă, pe la colţulii casei unei «semenea,
Şi aţinea drumulii ce duce la casa eî:
' In amurgii, in sera dileî,
In noptea negră şi intunecosă :
Şi eccă, o femeă 'î eţi înainte,
Ca o meretrice îmbrăcată şi cu anima şiABună de gură şi fără astempăru,
[retă;
Si 'picîorele in casă nu-i stăteau;
Cându in uliţă, cândii in drumii,
Şi la tote colţurile pândindu.
Ea 'Iii cuprinse, şi-lu săruta,
Şi cu frunte neruşinată 'î dise :
„Daruri de bucuria amu asupră-mî,
„Astă-dî plătit'amii voturile mele.
„De aceea eşitu-ţi-amii înainte,
„Să te cautu, şi te-amu găsitul
„Cu găteli împodobit'amii patulu meu,
„Cu aşternuţii de J'pânzurî de Egiptu.
„Stropit'amii patulu ineu
„Cu smirnă, aloe, şi scorţişorâ!
„Vino, să ne îmbetămii cu iubire până de„Cu iubire să ne desfetămu;
[manetă,
„Căci bărbatulu meu nu-î a casă,
„S'a duşii in cale îndelungată;
„Punga cu argintii luându in mâna sa,
„D'abie înainte de luna plină se va înturna
a casă".
Şi l'a atraşii cu * vorbele eî măgulitore,
L'a ademenită !cu buzele eî linguşitore.
Klu de grabă a mersii după ea,
Cumii merge boulu la junghiare,
Şi ca nebunulu, legaţii in lanţuri, la pedepsă.
Până săgeta 'î va străpunge ficatulii,
"Cumii paserea ce se grăbesce la laţii,
Nesciindii, că este întinsă asupra vîeţeî sale.
Şi acumu, fiilorii, ascultaţi-me,
Şi fiţi luătorî-aminte la cuvintele gurei mele :
Nici o dată anima ta să nu se abată in caSă nu te rătăcescî in cărările ei ; [lea eî ;
Căci ea a făcuţii pre mulţi să cadă răniţi
n Şi mulţi a ucişii ea.
[de morte,
Calea spre infernu este "casa eî,
Ducătore la cămărele morţeî.
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înţelepciunea, descrisă; făgăduinţele şi desceptările eî.

Aţi "înţelepciunea nu strigă?
8
Şi mintea nu face să se audă vocea eî ?
Pe verfulu înălţimiloru, pe drumii,
în respenţiî stă.
Ea strigă la porţi, la intrarea cetăţeî,
La intrarea in porţi:
„Cătră voî, bărbaţilorii, strigu,
cuiiui u ;

r Cap.
Kfnn.
* i ap.
7. S.
( Cap.
H Cap.

1. 8.
6. 1.
3. a. &
3. 23,84.
i. 11.

» Pa. 19. 8. *
119. 105.
x Cap. 2. Ifi. &
5. a. i 7. s.
y Mat. 5. 88.
i Cap. 89. 3.

a
6
c
d

Fac.
Kzer
Ksod
Cap.

89. 14
1$. 18.
8S. 1, 4.
7. 7.

fîbpulu 7.
a <!ap. î. l.
b Lev. 18. B.
Cap 4. 4.
Isa. 55. 3.
« Deut. 32. 10.

d Deut. 6. 8. & / Cap. C. 34. Sî j Isa. 19. 9.
9. 4, 1(5.
k iap. 6. 3.
11. 18.
( Pa. 12. 2.
Cap. S. S. & 0 Iov 24. ÎS.
m EctI. 9. 18
6. 21.
A Cap. 9. 13.
e Cap. 2. IO. & i 1 Tim. 5. 13. n Neom. 13. J6.
o Cap. 8. 18. &
a. s. & e. «4. TK. *. 5.

5. 5. & 9. 18.
OijMiiS 8.
a Cap. 1. 30. &
9. 3.

Cap. 8, 9.
5 „învăţaţi, prostiloru, minte ;
„Nebuniloru, faceţi-ve înţelegători cu animă !
6 „ Ascultaţi-m€, căci b lucruri măreţe voiii vorbi,
„Şi din buzele mele dreptate voiii scote.
7 „Căci gura mea adeverii va vorbi,
„Şi fără-de-legea in uricîune va ji buzelorii mele.
8 „Cu dreptate voruji tofce cuvintele gureî mele,
„Şi nimicii resucitu şeii strâmbii in ele nu
va fi;

„Gândii elii gătîa cerîurile, acolo eramă,
„Cându trăgea cerculii în jurulu aduncurilorii ;
„Cându întăria nuoriî de susu,
„Şi îutăriturî făcea adunculuî :
.." Cândii punea măreî aşedămentu,
„Ca apele ei să nu trecă preste ţermurile ei,
nq Şi tari făcea temeliele pământului ;
,/Atuncea lungă elii eramii, ca unii înfiaţii

27
28
29
30

alu seu,

9 „Tote voru ji netede celui cu pricepere,
„Şi drepte celorii ce au ceştigatii sciinţă;
10 „Primiţi învăţătura mea, si nu argintii,
„Şi sciinţa maî bine decatii aurulu aleşii !
1 1 „" Căci înţelepciunea inaî bună este de câtu
mărgăritarele,
„Şi tote cele de doriţii cu ea uu potu să
se asemene.
12
..lui. înţelepciunea, cu mintea locuescu,
„Şi planurile cele maî iscusite descoperii.
13 „d Temerea de lehova este a urî reulu;
„«Mândria şi sumeţia,
„Reua purtare şi •''gura rea le urescu.
14 . Ahi meii este sfatulu şi iscusinţa;
„Eii sunt mintea, 'la mine este puterea.
15 „*Prin mine domn eseu regii;
„Şi domnii prochîamă dreptatea ;
16 „Prin mine domnescu domnitorii,
„Şi cei mari: toţi judecătorii pământului;
17 „'Eu îubescu pre cei ce mă îubescu,
„Şi •'cei ce mă caută de timpuriu, mă găsescu;
18 „La mine sunt * averea şi onorea,
„Bunurile statornice şi fericirea.
19 „Mai bunii este l fruptulii meu decâttt aurulu
celii mai curaţii,
„Şi ceştigulu meii maî bunii este de câtii argintulu celu mai alesu.
20 „Pe cărarea dreptăţeî âmblu,
„în calea judecatei;
21 „Ua să dau în moscenire bunuri statornice
celorii ce me îubescu,
„Şi să li im | îl 1 1 tesaurele lorii.
2 '2
„w lehova m'a zidiţii începutu căiloru sale,
„înaintea lucrurilorii sale, de demultii.
23 „iun eternii domnă amii foştii,
„Din începutu, înainte de a fi pămeutuhi.
24 „Născută amii foştii, cândii aduncurile încă
nu i-ran.
„Nici isvorele încărcate cu apă.
25 „°Maî 'naiute de ce s'au înfipţii munţii,
„înainte de colini amu foştii născută;
26 „Gândii încă nu făcuse pămentulii şi câm
piei încep utulu pulbereî lumeî.
[piele,
b Cap. 22. 20.
t Cap. 6. 17.
c IOT 28. 15, / Cap. 4. 24.
ij Eccl. 7. 19.
etc.
fs. 19. 10. & h Dan. 2. 21.
119. 127.
Rom. 13. 1.
Cap. 8. U, ia. i 1 Şam. 2. 30.
& 4. 6, 1. te
Pi. 91. 14.
16. 16.
loan 14. 21.
j lao. 1. 5.
d Cap. 16. 6.
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1 k Cap. 3. 16.
Mat. 6. 33.
1 I Cap. 3. 14.
i
Vers. 10.
j m Cap. 3. 19.
loan 1. 1.
: n Pi. 2. t.
j o IOT 15. 7, 8.
1 p Fac. 1. 9, 10.

Iov 38. 10, 11.
Ps. 33. 7, &
104. 9.
Ier. 5. 22.
7 Iov 38. 4.
r loan 1. 1. t,
18.
- Mat. 3. 17.
Ool. 1. K.

„' Bucuria sa de tote dilele, veselindu-me pu
rurea înaintea feţei sale.
„Şi mă plăceamii în lumea pământului seu,
„Şi 'plăcerile mele erau cu fiii omeniloru.
„Şi n r i! iii n. fiilorii, ascultaţi-me,
„ Căci " fericiţi voru fi cei ce vorii păzi căi
le mele!
„Ascultaţi învăţătura, şi fiţi înţelepţi,
„Şi n'o lepădaţi.
„"Fericiţii este omulii, care ascultă de mine,
„Veghiândii la uşele mele în tote dilele,
„Păzindu pragurile uşeloru mele.
„Căci «-ci ii ce mă găsesce, vîeţă găsesce,
„Şi " bună-voinţa luî lehova câştigă ;
„Dară celii ce pecătuesce asupră-mî, » neajunsu sufletului seu face:
„Toţi cei ce mă urescu, îubescu mortea.
"f^IDIT'A înţelepciunea casa sa,
£j Tâîat'a cei şepte stâlpi ai eî ;
6Junghiat'a vitele sale,
" Dres'a vinulii eî, şi întins'a mesa sa ;
Servele eî dtrămes'a ;
"Ea strigă de^pe culmile locurilorii înalte
ale cetăţeî, dicendu :
„' Celii neînţeleptu abată-se aicea!"
Celoru fără ' de minte dice :
..''• Veniţi, mâncaţi din pânea mea,
„Şi beţi din vinulii dresii de mine ;
„Lăsaţi neînţelepcîunea, şi veţi trăi,
„Şi âmblaţi pe calea minţeî."
Celu ce înveţă pre luătorulu în rîsii, ruşine 'şi câştigă,
Şi celu ce mustră pre celii nelegiuiţii, pată.
' Nu mustra pre luătorulu în rîsii, ca să nu
te urescă ;
J Mustră pre celii înţelepţii, şi elii te va iubi.
Dă sfatu celui înţelepţii, şi maî înţelepţii
se va face ;
Aretă celui drepţii, * şi va adăugi a învăţa.
' începutulu înţelepciune! este temere de lehoŞi sciinţa celui Sânţii este priceperea;
[va,
m Căci prin mine dilele tale se voru îmmulţi,
Şi ţi se vorii adăugi ani de vîeţă.
t Ps. 16. 3.
u Ps. 119. 1, i.
fc 128. 1, S.
Luc. 11. 28.
v Cap. 3. 18, 18.
z Cap. 12. 2.
y Cap. 20. 2.

Copwu S.
a Mat. 16. 18.
Efes.S. !0,!ll,
22.
1 Pet 2. 5.
6 Mat. 22. 8, etc.
e Vers. 5.
Cap. 23. 30.
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35
36
9
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11

d Rom. 10. 15.
loan 6. i7.
< Cap. 8. 1, 2.
i Mat. 7. 6.
/ Vers. 14.
j P*. HI. 5.
g Vers. 16.
k Mat. 18. 12.
Cap. 6. 32.
I IOT 28. 28.
Mat. 11. K.
Ps. 111. 10.
h Veri. 2.
Cap. 1. 7.
Cânt. 5. 1.
m Cap. 3.2, 16.
tt 10. 27.
Iu. 66. 1.

PROVERBELE.
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12 "De escî înţelepţii, pentru tine însu-ţî înţe
lepţii escî,
Şi de escî derivatorii, singura vei suferi.
13
° Femea nebună, cea bună de gură,
E fără înţelegere, şi nu scie nimicii.
14 Ea s'aşedă în uşa casei sale,
Pe scaunii, * în locurile înalte ale cetăţeî :
15 Ca să chiăme pre trecătorii de pe drumu,
Cari mergii drepţii în drumulu lorii, dice'n16 „«Celii prostii abată-se aicea;"
[du-li:
Şi celui fără de minte 'î dice:
17 „r Dulce este apa furată,
„Şi pânea luată pe ascunşii plăcută/1
1 8 Si elu nici scie, că acolo sunt ' umbrele morţeî,
ţi că ceî chăimaţi de ea sîint în adunculii
mormântului.
SfătuM morali ţi religidse, macsime şi faceri
scurte.

10 pROVERBELE lui Solomonu :
f "Fiiulii înţelepţii face bucuria părinte
lui seă,
Erii fiîulu nerodii este întristare mumei sale.
2 'Nimicii nu folosescii tesaurele nedrepte,
"Dară dreptatea mentuesce de morte.
3 d lehova nu lasă să flămândescă sufletulii ce
lui drepţii,
Dară respinge pofta celorii reî.
4 • Mâna leneşă sărăcesce,
Erii /mâna celorii harnici se înavuţesce.
5 Fiîulu înţelepţii adună de cu veră,
Eră celii ce dorme pe timpulă culesului este
'fiiii aducătorii de ruşine.
6 Bine-cuventări sunt pe capulu celui drepţii,
Eru h gura celorii nelegiuiţi ascunde nedrep
tate.
7 ' Amintirea dreptului remâne în bine-cuventare
Erii numele celorii nelegiuiţi va putredi.
8 Celu cu anima înţeleptă primesce sfaturile,
- i Erii celii cu buze nesocotite în nenorocire se
aruncă.
9 * Celii ce merge în neprihănire, în siguranţă
âmblă,
Eru celii ce strâmbetăţesce căile sale se va
vedi.
10 ' Celii ce face din ochiii, aduce scârbă,
mŞi cehi cu buze nesocotite în nenorocire se
aruncă.
11 "Gura dreptului este isvorulu vîeţei,
Eru ° gura celorii nelegiuiţi ascunde nedrep12 Ura scornesce sfadă,
[ţaţe.
Erii 'iubirea tăînuesce tote pecatele.
n Iov 35. 6, 7.
Cap. 16. 86.
o Oap. 7. 11.
P Ver«. 3.
q Ver«. -1.
r Oap. 80. 17.
> Cap. 8. 18. ft
7. »7.
—
Capulu 10.
a Cap. 16. 80.

& 17. 81, 85.
& 19. 18. *
29. 3, 15.
6 FB. 4». 6, etc.
Oap. 11. 4.

< Cap. 18. 84. j Van. 10.
Ic 19. 16.
k P». 23. 4.
/ Cap. 13. i. &
Cap. 28. 18.
81. 5.
laa. 3). 15, 10.
•i Cap. 18. 4. & l Oap. 6. 13.
I.... . 18. 1»,
17. 8. & 18. 26. m Veri. 8.
80.
h Var». 11.
n Pa. 37. 30.
e Dan. 4. 87.
E«t. 7. 8.
Cap. 13. 14. &
d Pi. 10. U. & i P«. 9. 5, 6. &
18. 4.
.u. e. io. * 118. 6.
o P«. 107. «».
37. 16.
Keel. 8. 10.
Var.. 6.

înţelepciunea se găsesce in buzele celui cu
minte,
Dară "> verga este pentru spinarea celui lipsiţii
de minte.
înţelepţii ascuudii sciiuţa loru,
Erii rgura celui nesocotitu este o ruină apro
piată.
•Averea avutului este cetatea cea tare a sa;
Ruina saracilorii este sărăcia lorii.
Lucrarea dreptului duce la vieţă,
Erii ceştigulu celui reu la pecatii.
Pe calea vîeţeî âmblă celii ce păzesce inveţătura,
Erii celii ce nesocotesce mustrarea, se rătăcesce.
Celu ce tăînuesce ura, are buze mincîunose,
Şi ' celii ce respândesce vorbirea de reu este
nebunii.
"în vorba multă greşelele nu lipsesc ii,
Eru * celii ce-şî stepânesce buzele sale, este
înţelepţii.
Limba celui drepţii tute ca argintulu celii
mai aleşii,
Eru anima colorii nelegiuiţi puţinii lucru este.
Buzele dreptului pre mulţi 'î pascu,
Eru ceî nesocotiţi morii din lipsă de minte.
* Bine-cuventarea lui lehova, ea înavuţesce,
Si grija uimirii nu adauge la ea.
Precu/mu v nesocotituluî 'î este bucuria a face rele,
Aşa este înţelepciunea celui cu minte.
* De ce se teme reulu, i se va întempla,
Dară "drepţiloru Dwmnedeă dorinţa loru o
împlinesce.
Precumu trece furtuna, * aşa celii nelegiuiţii
nu va mai ./?,
Dară " celii drepţii este pe temelia eternă.
Precumu dinţilorii oc.etulii şi ochilorii fumulii,
Aşa este leueşulu pentru ceî ce-lii trămetii.
i ''Temerea de lehova immulţesce dilele,
Erii « anii celorii nelegiuiţi se scurteză.
1 Asceptarea drepţilorii este bucuria,
Erii speranţa nelegîuiţiloru va peri.
Calea lui lehova este scăpare celui fără de
9 Dară ruină făcetorilorii de rele.
[prihană,
* Dreptulii nici odineoră nu se va clăti,
| Erii nelegiuiţii nu vorii locui pămentulii.
; 'Gura dreptului scote înţelepciune,
Eru limba resvrătitore se va sterpi,
i Buzele celui drepţii cunoscii bună-voinţa,
Erii gura uelegîuiţiloru nu-l de câtă resvră
titore.
p Cap. 17. 9.
1 Cor. 13. 4.
1 Tot. 4.8.
q Cap. 26. 3.
r Cap. 18. 7. &
21. 23.
i IOT 31. 24.
Pa. 52. 7.
Cap. 18. 11.
1 Tlm. 6. 17.
( Pa. 15. 3.

u
u
Ic
r
i
y

Eccl. 5. 3.
Iac. 3. 8.
Fac. 24. 35. &
86. 18.
l»s. 37. 88.
Cap. 14. 9. &
15. SI.
s IOT 16. 21.
a Pa. 145. Hi.
i Mat. 5. 6.
1 loan 5. 14,

16.
6 Pa. 37. », 10.
c Ps. 15. S.
Vers. 30.
Mat. 7. 24, 25.
& 16. 18.
d Cap. 9. 11.
e lor 15.32,33.
St 21. 16.
Pa. 55. 83.
Beci. 7. 17.
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15
16
17

18
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20
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23
24
25
26
27

28
29
30
31

32

/ Iov 8. 13. *
11. «0.
Pa. 118. 10.
Cap. 11. 7.
q Pa. 1.6. &37.
' 80.
h Pa. 37. 22. 29.
Ic 125. 1.
Vera. 85.
i Pa. 37. 30.
—
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CAP. 11, 12.
U "/^UMPENA amăgitore este urîcîune luî le\^ hova,
Erii greutăţile depline 'î sunt plăcute.
2 b De vine îminândrirea, vine şi ruşinea,
firii cu cei modeşti este înţelepciunea.
3 c Neprihânirea celoru oneştii, ea 'i conduce,
firii viclenia celoru vendetorî 'î strică.
4 d Nimicii nu folosesce avuţia în diua mâniei,
Eru 'dreptatea mentue de morte.
5 Dreptatea celui fără prihană dreptă face
calea luî,
Eru f nelegîuitulu în chîaru nelegiuirea sa
va cade.
6 Dreptatea celoru oneşti 'î mentue,
Erii cei vendetorî chîaru în lăcomia lorii se
prindu.
7 • Cu mortea omulu răii perde ţi asceptarea sa,
Şi speranţa fâcetoriloru de rele va peri.
8 * Dreptulu se mentue din nevoi,
Şi nelegîuitulu vine î D loculii şeii.
9 ' Făţarniculu perde pre apropele seu cu gu
ra sa,
I 'ară scăpa-voru df ea prin înţelepciunea
lorv. cei drepţi.
10 •» De" fericirea drepţiloru se bucură cetatea,
Şi la peirea nelegîuiţiloru se făcu cântări
de bucuria.
11 * Cetatea se înalţă prin bine -cuvântarea ce
loru oneşti,
Dară se surpă prin gura celorâ nelegiuiţi.
12 Celii ce defăima pre apropele seu e*te fără
de minte,
Eru cumintele tace.
13 'Vorbitorulu de reii descopere secretele,
Erii celu cu minte credincîosă ascunde lucrulu.
14 "Unde nu este conducere, poporulu cade,
Eru mântuirea vine de la mulţimea celoru
cu bună sfatîi.
15 "Reii forte ajunge colii ce se pune chizeşii
pentru unii străinii,
Eru celii ce uresce darea de mână, estf in
siguranţă.
16 ° Femea plăcută capetă onore,
Şi ceî puternici capetă averi.
17 ? Omulu miloşii sie-şî 'şi face bine,
Eru celu crudu carnea sa însă- şi o chimiesce.
18 Nelegîuitulu 'şi dobendesce ceştigii amăgi
torii,
Eru * celii ce semână dreptate, plată sigură.
Dan. 4. 30, 31. j Est. 8. 15.
n Cap. 31. 30.
Capulu ti.
c Cap. ÎS 6.
Cap. M. 12, p Mat. 5. 7. fc
a L«T. 19. 35, d Cap. 10. 8.
88.
85. 34, otc.
36.
Ezec. 7. 19. l t Cap. 89. R.
•/ Osea 10. ia.
Deut. as. 13— '
Zef. 1. 18.
1 1 I,e». 19. ÎS.
Gal. S. 8, 9.
16.
« Fac. 7. 1.
Cap. 20. 19.
Iac. 3. 18.
(,'ap. 16. 11. * / Cap. 5. 28.
n 1 Rog. 12. 1. r Can. 16. 5.
>0. 10, 23.
EccI. 10. R.
etc.
! j Pi." 111. s.
b C»p. 1». 33. i g C«p 10. 88.
Cap. 15. 8>. ( Rom. 2. 8, 9.
& 16. 18. & A Cap. 21. 18.
& 81. t.
u IV 112. 9.
îs. ia.
i Iov g. U.
H Cap. 6. 1.

Precumii dreptatea duce la vîeţă,
Aşa celii ce urmăresce reulu merge la morte.
Urîcîunî si'nit luî lehova ceî cu animă inreutăţită,
Dară bine-plăcuţî 'î *unt ceî ce âmblă in
neprihănire.
TDin nemu in iiemii celu reu nu va remâne
nepedepsitu,
firii • semenţa celoru drepţi se va mentui.
Âuelu de aurii iu rotulu porcului,
Ente femea frumosă fără de minte.
Dorinţa drepţiloru nu este de câtu bună,
Asceptarea reiloru, 'mânia.
Unulu "împarte, şi mai avuţii încă se face,
Altulii opresce mai -mulţii de câtu se cuvine,
dară numai spre lipsa sa.
"Sufletulu bine-facetoru se îngraşă,
*Şi celu ce adapă, îusu-şî se va adapă.
-v Celii ce opresce grânele, pre acela 'Iu blăstemă poporulu,
Dară * bine-cuventare este pe capulii celui ce
le vinde.
Celii ce caută cele bune, bună-voinţă capetă,
" firii celii ce caută rele, reu i se va întempla.
6 Celii ce se încrede in avuţia sa, căde-va,
Dară c ca frunda voru înverdi ceî drepţi.
Celu ce chinuesce casa sa, * ventii va stepâni,
Şi celii nesocotită va ajunge servulu celui
înţelepţii cu anima.
Fruptulu dreptului este pomii alu vîeţei,
Si e celii ce ceştigă ânimele, înţelepţii este.
•^Ecce, dreptului i se va resplăti pe pămeutu,
Cu câtu mai mulţii încâ nelegiuitului şi pă
cătosului.
ELtF ce îubesce învăţătura, iubesce sciIrii celu ce uresce mustrarea, prostu rămână.
" Celii bunii află buuă-voinţă de la lehova,
firii pre omulu uneltitoriii de rele 'Iu condemnă.
Nimenea nu se va întări prin nelegiuire,
Dară b rădăcina drepţiloru nu se va clăti.
c Femea virtuosă este corona bărbatului şeii,
firu cea aducetore de ruşine este dca putregaîulii in osele lui.
Gândurile drepţiloru ţintesciî la dreptate,
Eru sfaturile nelogîuiţilorii la încelăciune.
'Vorbele nelegîuiţiloru sunt la pânda saugeluî,
'firii gura celoru oneşti 'î va scăpa.
«Nelegiuiţii se restornă, şi nu mai -•'•
firii casa drepţiloru va sta.
v 2 Cor. ÎL «,
7, 8, 9, 10.
x Mat. 5. 7.
y Amos 8. 5, 6.
i IOT 29. 13.
a E»t. 7. 10.
Pi. 7. 15, 16.
•& 9.15, 16. &
10. 8.457. 6.
b IOT SI. 24.

19
20
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22
23
24
25
26

!17
28
29
30
31
12
2
3
4
5
6

Ps. 58. 7.
1 Cor. ». 19, b Oap. 10. 25.
c Cap. 31. 2.1.
Marc. 10. 24.
etc.
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Iac. 5. 80.
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"•P 11. 21.
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8 Dupre a sa minte se laudă bărbatulu,
"Erii celii ce are âniină înrăutăţită, spre despreţu va fi.
9 ' Maî buna este acela, ce nu se fălesce, şi are
servii,
^Decâtii celu ce face pre mândru, şi n'are
pane.
10 •'Dreptulii scie până şi trebuinţele animaleloru sale,
firii anima nelegîuiţiloru este crudă.
1 1 * Celii ce lucreză ogorulii şeii, se va sătura
de pane;
Erii celii ce âmblă după deşertăciuni, leste
lipsiţii de minte.
12 Nelegîuitulu doresce întărirea reiloru,
Eru rădecinele drepţilorii dau acestora tă
ria lorii.
13 m Exte o cursă rea in pecatulu buzeloru,
"firii dreptulu va eşi din strâmtorare.
14 o Sătura-se-va omulii de bunuri cu însu-şî
fruptulii gureî sale,
f Şi da-se-va omului plata mâneloru sale.
16 î In ochii nebunului dreptă este calea sa,
Dară celii ce ascultă sfatulu, este înţelepţii.
16 rNesocotitulii pe dată 'şi vedesce mânia sa.
Eru celu cu minte ascultă ocara.
17 • Celu ce mărturisesce adeverulu, dă mărturii
drepte,
Erii raarturulii mincîunosii încelăcîune.
18 ' Vorbele unora sunt ca loviturele de sabia,
Erii limba înţelepţilorii este vindecare:
19 Buza adeveruluî in eternii se va întări,
"Eru limba mincîuneî numai o clipă.
20 încelăcîune au in animă cei ce urdescu
rele,
Eru cei ce sfătuescii la pace, simtu bucuria.
21 Celui drepţii nici unii reu nu i se va în
tâmpla,
Eru ceî nelegiuiţi se vorii covârşi de neno
rociri.
22 » Urîcîune simt, lui lehova buzele miucîunose,
Eru aceia ce lucrezâ cu credincîoşiă, sunt
plăcerea lui.
23 * Omulii cu minte ascunde sciinţa,
Eru anima nebunilorii prochiămă nebunia
lori.
24 »Mâna celoru harnici domnesce,
Erii coa leneşă plătesce dare.
25 « întristare in animă plecă pre omii,
Si ° cuventulu bunii 'Iii veselesce.
26 Celu drepţii conduce şi pre apropele lui,
firii calea nelegîuţiloru 'î rătăcesce.
27 Leneşulii nici nu frige ceea ce a venatu;
Bunii scumpii omului este hărnicia.
ft
i
j
*

1 Şam. 23. 17. | n 8 Pet. 2. 9.
Cap. 13. 7.
o Cap. 13. 8. &
Oeut, « 4. j 18. 20.
Fac. 3. 19.
p Eu. 3. 10,lt.
g Cap. H. 7.
Cap. 88. 19.
i Cap. 6. 38.
Luc. 18. li.
m Cap. 18. 7.
r Cap. 89. 11. ;

j Cap. 14. 5.
t P» 57. 4. &
59. 7. & 64. 3.
u P*. 58. 5.
Cap. 19. 9.
v Cap 6. 17. &
11. 80.
|

Apoc. 88. 15.
x Cap. 13. 16
& 15. 8.
y Cap. 10. 4.
« Cap 15 1.1
a lua. 50 4.
i

Pe cărarea dreptăţeî este vîeţă,
28
Şi calea cărăreî sale nu duce la morte.
FlIULtF celii înţelepţii ascultă înveţătura 13
părintelui,
0 Erii celu deridătoru nici mustrări nu as
cultă.
* Celu bunii mănâncă din fruptele gureî sale, 2
firii sufletulu celoru fără credincîoşiă, sil
nicia.
" Celii ce-şi păzesce gura sa, vîeţa 'şi păzesce, 3
Eru celu ce cască pre tare buzele sale, derăpinare 'şi pregătesce.
d Sufletulu leneşului doresce, dară nimicii nu 4
capetă,
Erii sufletulu celoru harnici se satură.
Cuventulu mincîuneî 'Iii uresce celii drepţii, 5
Eru celii nelegiuita căşuneză ruşine şi ocară.
' Dreptatea păzesce pre celu fără prihană 6
in calea «a,
Erii reutatea perde pre celu pecătosii.
/Cutare se dă de avuţii, nimica avendu,
7
Si cutare se dă de săracii, averi mari avendu.
Unora averea lorii nu li seroesce de câtu 8
spre rescumpertirea vîeţeî,
în timpii ce saraculu nici aude ameninţări.
Lumina drepţilorii arde bine,
9
' Erii candela celoru nelegiuiţi se va stinge.
Mândria n'aduce de câtii certe,
10
Erii cu ceî ce primescu sfaturi ente înţe
lepciunea.
* Averea cu încelăcîune ce'stigatâ scade,
11
Erii celu ce o adună cu mâna sa, o va îmmulţi.
Asceptarea îndelungată îmbolnăvesce anima, 12
Erii ' dorinţa împlinită este pomii alu vieţeî.
Celu ce i nu bagă in semă cuventulu, ruina- 1 3
se-va,
firii celii ce se teme de ordinii, resplăti-se-va.
*înveţăturaînţeleptuluî e»te unii isvorii alii vie- 14
Ce-te depărteză de la ' laţurile morţeî.
[tei,
înţelegerea bună face pre omit plăcuţii,
15
Dară calea celoru fără credincîoşiă este am Tote le face cumintele cu sciiuţă, [spră. 16
firii nebunulii dă de golii nebunia sa.
Trămesulii fără- de-lege căde-vu in nenorocire, 1 7
firii " solulii credincioşii aduce vindecare.
Sărăcia şi ocara voru lovi pre celii ce le- 18
pedă înveţătura,
firii ° celu ce se folosesce de mustrări se
va mări.
Tdtă p pofta împlinită este dulce sufletului, 19
Deci urîtu t»te nebunilorii de a se lăsa de rele.
Celu ce âmblă cu înţelepţii, înţelepţii va fi, 20
firii celu ce se însoc.esce cu nebunii, nebunii
«Pre pecătoşî 'i urmăresce reulii,
[va fi. 21
Capuln 13.
a 1 Şam. 8. M.
b Cap. 18. 14.
f Pa. W. 1.
Cap. 81. 2S.
lac. 3. 8.

d Uap. 10. 4.
'. Cap.ll. 3,5, 6.
f cap. 18. 9.
g IOT 18. 5, B
& 81. 17
Cap. 84. 20.
A Cap. 10. 8. &

XO. HI.
m Cap 18. 83.
i Vors. 19.
& 15. *.
j 8 Cron. 36. 16. n Cap. 85. 13.
.,
i an. ir,, S. 81.
k Cap. 10. n. &
II. 27. ,V 16 . i, V era 12.
88.
7 Pi. 38. 10.
1 8 Şam. 88. 6. |

CAP. 13, 14, 15.

firii pre drepţi "î resplătesce binele.
(seî,
22 Celii bunu lăsa-va moscenirea fiiloru fiiloru
firii r averea păcătosului păstra-se-va pentru
celu drepţii.
23 * Bucate multe sunt in ţerâna saracilorii,
Dară răpesce-se avuţia prin nedreptate.
24 'Celii ce cruţă verga sa, uresce pre fiîulii seu,
firii celu ce-lii îubesce, 'Iu certă de timpuriu.
25 "Celu drepţii mănâncă până la saturarea su
fletului şeii,
Dară lipsă va suferi pântecele celoru ne
legiuiţi.
14 npOTA "femea înţeleptă 'zidesce casa sa,
J[ firu cea nebună o surpă cu înse-şî ma
nele sale.
[va,
2 Celu ce cu dreptate se portă, teme-se de leho' Eră celu, ale căruia căi strâmbe «unt, nesocotesce-lu.
3 Chîaru gura nesocotitului este vergă pentru
mândria «a,
d firii buzele înţelepţilorii 'î păzescu.
4 Unde nu sunt boi, eslele curate sunt,
Dară mulţii ceştigu se scote din puterea boului.
5 • Marturulii credincioşii nu miuţesce,
Dară marturulii mincîunosii minciuni spune.
6 Derîdătorulii caută înţelepciunea, dară nu
o găsesce,

1
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17

firii 'celui cu sciinţă la îndemână 'i este.
Depărteză-te de nebunii,
Căci nu vei afla la d'însulu buzele sciinţeî.
înţelepciunea celui cu minte este d'a înţelege
calea sa,
firii nebunia nebuniloru 'l amăgesce.
» Cei nesocotiţi glumescii cu păcatele.
Dară între cei oneşti este bună-voinţâ.
Anima singură scie întristarea sa,
Şi in bucuria ei nu se amestecă unii străinii.
ACasa celoru nelegiuiţi derîma-se-va,
Dară cortulii celoru drepţi va înflori.
' Sunt căi ce drepte se păru omului că sunt,
firii •> la urmă aretă-se căî conducetore la morte.
Chîaru in mediloculu rîsului se măhnesce
anima,
Şi *sfârşitulu acelei bucurii fi-va întristarea.
Celii cu animă abătută de la Domnulu l sătura-se-va de căile lui,
Şi omulu celu bunii din ceea ce este in elu.
Prostulii crede tote vorbele,
firii celîi cuminte ie semă la paşii şei.
m înţeleptulu se teme, şi se depărteză de răii,
Dară nebunulu se îugâmfeză, şi este fără teCelu iute la mânia face prostii,
[mere.

r Iov »7. 16, 17.
18. 17.
Beci. 1. 1.
Capulu 14.
Cap. 28. 8.
Ver». 16.
I Cap. 1. 31. &
Btrl. t. 36.
a Cap. 84. 3.
/ Cap. 8. 9. &
11!. 14.
> Cap. 11 U.
b Rut 4. 11.
17. 84.
m Cap. 28. S.
( Cap. 19. 18. ' c IOT 11. 4.
g Cap. 10. 23.
n Cap. 19. 7.
& 28. 15 & rl Cap. 1* K.
A IOT 8. 15.
o Ps. 41. 1. â
•-'3 13. ft S9. 1 f. E»od. 20. Ml
i Cap. 16. 25.
118. 9.
15, 17.
& 33. 1.
l j Rom. 6. 11.
p Veri. 5.
u Pi 3^. IO. &
*
Cap.
i.
4.
q Cap. 13. 14.
Cap. 6. 1». *
87. 3.

521

Şi bărbatulii viclenii este urîtu.
Cei proşti moscenescii prostii,
Dară cei cuminţi se cunună cu sciinţă.
Reiî se plecă celoru buni,
[drepţii.
Şi cei nelegiuiţi înaintea porţeloru celui
"Saraculu urîtu este chîarii şi apropeluî şeii,
Dară numeroşi svnt amicii celui avuţii.
Celii ce despreţuesce pre apropele şeii pecătuesce,
0 firii acela ce se îndură de cei săraci este fericiţii.
Aii nu se rătăcescii cei ce urdescii rele?
Dară iubire şi credincîoşiă este partea ce
loru ce se gândescu de bine.
în toţii lucrulii este ceştigu,
Dară bolborosela buzeloru aduce numai lipsă.
Cununa înţelepţiloru este avuţia lorii,
Dară nebunia nebuniloru nebunia remâne.
p Marturulii adevărata mentue suflete,
Dară celii minciunosii minciuni spune,
în temere de lehova este siguranţă tare.
Şi fiiloru seî fi-va elii adăpostii.
* Temerea de lehova este isvorulu vîeţeî,
Ce depărteză pre omu de laţurile inorţeî.
Măreţia regelui stă in mulţimea poporului.
Şi peirea domnitorii in lipsă de poporii.
r Celu tărdiu la mânia cu multă minte este.
firii celu iute la mânia înalţă nebunia.
Anima sânetosâ este vîeţa corpului,
Dară 'pisma 'putredirea oselorii.
"Celu ce apesâ pre săracii, batjocuresce pre
"Făcetorulu seu,
Dară celii ce se îndură de celu lipsiţii,
'Iii măresce.
în îusă-şi răutatea sa va fi aruncaţii celii
nelegiuita,
Dară *dreptulii ave-va speranţă chîarii *i la
marţea sa.
în anima celui pricepuţii jace înţelepciunea,
Dară y ce este in. peptulu nebunului se va obsci.
Dreptatea rădică pre poporu,
Dară păcatulu este ruşinea naţiunilorii.
'Buuă-voinţa regelui partea servului cuminte este,
Dară asupra celui ce face ruşine, mânia sa.
°T) ESPUNSULft blândă înlătură mânia,
J\ firii * cuventulu aspru întărită mânia.
Limba îuţelepţiloru plăcută face sciiuţa,
" Dară din gura nebuniloru nebunia isvoresce.
d în totu loculii sunt ochii lui lehova,
Vădendii pre cei reî şi pre cei buni.
Limba tubitore de pace este unii pomii alu
vîeţei.
r Cap. 16. 3J).
Iac. 1. 1».
s Ps. 112. 10.
« Cap. 12. 4.
u Cap. 17. 5.
Mat. 85. 40,45.
v Veţi Iov SI.
15, 16.
Cap. 21. 1.

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27 •
28
29
30
31

32

33
34
35
15
2
3
4

U, I«.
z IOT 18. 15. & i Mat.24.45,47. ,
—
c Ver.. S*.
19. *«.
Ps. 13. 4. i
,_ .,, „
Cap. 18.83. &
37. 37.
1
13. 16.
2 Cor. 1. 9. fc a Jude. 8. 1, 1,3. d IOT 34. 21.
5. 8.
Cap. 25. 15. >
Cap. 5. 21.
Ier. 16. 17. 1
2 Tim. 4. 18. t 1 Şam 25. 10,
y Cap. 12. 16. &
Mc.
32. 19.
19. 11.
1 Reg. 12. 13,
Ebr. 4. 13.
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firii răutatea in ea face spărtură sufletului.
5 ' Nesocotitulii nesocotesce învăţătura părin
telui,
' firii celii ce ie aminte la mustrări cuminte
se i'ace.
6 în casa dreptului este unu mare tesauru,
. Dară in venitulu celui nelegiuiţii este neodihnă.
7 Buzele înţelepţiloru respândescii sciinţă,
Dură anima nebuniloru nedreptate.
8 » Sacrificîulu celorii nelegiuiţi este urîcîune
luî lehova,
Dară ruga celorii drepţi plăcerea sa.
9 Urîcîune este luî lehova calea nelegiuitului,
Dară pre cehi ce * urmeză dreptatea 'Iu îubesce.
10 'Grea ac pare pedepsa pentru celii ce părăsesce calea cea dre'ptă,
Şi J celii ce uresce mustrarea va muri.
1 1 * îufernulu şi adunculu sunt înaintea luî lehova,
Cu câtu mai mulţii* ânimele fiilorii omenilorii!
12 m Derîdetorulu nu îubesce să fie mustrata,
Cu cei înţelepţi elii nu merge.
13 » Animă voîosă îuveselesce faţa,
Dară ° prin tristeţa ânimeî se frânge sufle14 Anima inţelegetore caută sciinţă,
[tulii.
Dară gura nebuniloru pasce nebunia.
15 Tote filele apăsatului sunt rele,
f Dară o animă voîosă este unii ospăţu neîn
trerupţii.
1 6 î Mai bine este puc.inulu cu temerea luî lehova,
De câtu multe tesaure şi ueodihnă cu d'însele.
17 'Mai bunii este unu prâudii de legume cu
iubire,
De câtu unii bou îngrăşaţii, şi ură cu
(Tinsulu.
18 • Omulu mânioşii întărită sfedele,
Dară celu tărditi la mânia potolesce certa.
19 ' Drumulii leneşului este ca unii gardii de spini,
Eră cărarea celorii drepţi ca calea bătută.
20 » Fiîulii înţelepţii înveselesce pre părintele şeii,
firii omulu nebunii uesocotesce pre muma sa.
21 "Nebunia este bucuria celui fără de minte,
*Dară bărbatulii cuminte merge drepţii pe
dmmulu seu.
22 » Unde nu este sfatiî, planurile se nimicescii,
Dară prin multu sfătuire se întărescii.
23 Omulu are bucuria de respunsulu gureî sale,
Şi * unii cuventu la tirnpulu şeii, câtu de
bunii este\
24 ° ("alea vîeţeî merge toţii iu susii pentru celii
înţelepţii,
Ca să se depărteze de înfernulii de joşii.
e Cap. 10. 1.
/ Cap. 13. 18.

T Bfes. 5. 15. i
j Cap. 5. 12. & o Cap. 12. S5.
10. 17.
p Cap. 17. 22.
y Cap. 11.14. &
Vor». 31. 31. k Iov 26. 6.
: <i P». 37. 1«.
' 20. 18.
P-. 139. 8.
Cap. ÎS. 8. i i Cap. 25. 11.
9 Cap. 21. S7. &
a Filp. 3. 20.
28. 9.
l t Cron. 6. 30.
1 Tlm. B. 6.
Iia. 1. 11. &
Pn. 7.9. & 41. r Cap. 17. 1.
Col. 3. 1, ».
61. 8. Ic 66. 3.
21.
.< Cap. M. 21. «c 6 Cap. 12. 7.
Ioan2. 31,25. i
:;i. ii.
& U. 11.
i
Ier. 6. ZO. &
t Cap. 2*. 5.
f. P«. 68. 5, 6.
7. XS.
& 21. 17.
Amo» 5. 22.
Fapt. 1. 21. i u Cap. 10. 1. &
& 144. ».
A Cap. SI. 21.
ni AITIO.* 5. 10.
<f Cap.ii. IU, 18.
29. 3.
•i Tira. 4. S.
1 Tim. 6. 11.
ti Cap. 10. 28.
c Pi. 37. 30.
' 1 Rog. 22. 8. n Cap. 17. Si.

'Casa mândrilorii o surpă lehova,
Dară chotarulu văduvei 'Iii îatăresce.
d Cugetele celui răii sunt urîcîune luî lehova,
•Dară sacriricîele cele mai curate sunt cu
vinte plăcute. •
'Celii ce capătă ceştigti nedrepţii, turbură
casa sa,
firii celu ce uresce mituirea va trăi.
Anima dreptului ' gândesce ce are să respundă,
Dară din gura nelegîuiţiloru isvorescii cele
* Departe este lehova de cei nelegiuiţi, [rele.
Dară 'ruga celoru drepţi o ascultă.
Lumina ochiloru înveselesce anima;
Şi scirea bună îngraşă osele.
•'Urechîa ce ascultă mustrarea detătore de
Intre înţelepţi va petrece.
[vîeţă,
Celii ce lepădă învăţătura urăsce sufletulu şeii,
firii celu ce ascultă mustrări capătă minte.
* Temerea de lehova este o învăţătură a iuţelepcîuueî,
Şi 'înainte de mărire este umilinţi.
lecările ânimeî ale omului sunt,
Dară de la lehova vine respunsulu limbeî.
c In ochii omului tote căile sale sunt curate,
Dară d lehova cumpeuesce spiritele.
' Trebele tale încrede-le luî lehova,
Şi astu-feliu planurile tale tari vorii fi.
f lehova tote le-a făcuţii aşa, ca să respundă
una alteia,
* Şi chîarii pre celu nelegiuiţii pentru diua
de nenorocire.
* Urîcîune este luî lehova tofâceluceai'e&mmă îngâmfată,
' Din nemu în nemii nu voru rămâne uepedepsiţî.
. i Prin iubire şi adeverii se espieză vinovăţia,
Şi * temerea de lehova este ferirea de răii.
lehova de are plăcere de căile unui omii,
Elii şi pre neamiciî şei 'î împacă cu d'însulii.
' Mai bunii este pu^inulu cu dreptate,
De câtu multulii ceştigu cu nedrepţii.
"' Anima omului cugetă la căile sale,
"Dară lehova îndreptă paşii seî.
Hotărîre dumnedeescă fie pe buzele regelui,
Şi la judecată gura sa să nu păcătuescă.
° Cântarulii şi cumpeua dreptă ale luî leho-
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va sunt,

Tote greutăţile lucrulti şeii sunt.
Urîcîune jie tegilorii a face nelegiuire,
Căci f prin dreptate se întăresce tronulu.
« Bu/ele drepte /ie plăcerea regilorii,
/ Cap. 11. 19.
lua. 5. 8.
Ier. 17. 11.
q 1 Pet. .1. 15.
h P». 10. 1. 4
84. 16.
i Pa. 1-15. 18,19.
j Veri. 6.
k Cap. 1. 7.
:
1 Cap. 18. 12.
CaplUU l(t.

a Vori. 9.
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Cap. 10. 21. &
20. 24.
i
Ier. IO. 23. ,
Mat. 10. 19,40. i
Cnp. 21. 2.
1 Şam. 16. 7.
Pa. 37. 5. k
55. 22
Mat. 6. 25.
Luc 12. 22.
Filp. 4. «.

1 Pet 5. 7.

/ Isa. 41. 7.
Kom. 11. K.
g Iov 21. 30.
Roin. 9. 22.
A Cap. 6. 17. &
8. 13.
t Cap. 11. 21.
j Dan. 4. 27.
Luc. 11. 41.
k Cap. 14. 16.
I Ps. 87. 16.
Cap. 15. 16.
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.« Ver». 1.
Cap. 19. XI.
n P». 37. 23.
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Prov. «0. 24.
;
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o Lev. 19. 36.
Cap. 11. 1.
p Cap. 25. 5. t
20. 14.
7 Cap. 14. 35. k
32. 11.

CAP. 16, 17.

523

Şi pre celu ce vorbesce drepţii să-lii îubescă.
14 r Mânia regelui este trămesulii morţeî,
Dară omulu înţelepţii o va împăca.
15 In lumina feţei regelui este vîeţă,
Şi ' bună-voinţa luî ' ca unii nuorii de ploîă
tărdiâ.
16 \" Câştigarea îuţelepcîuneî cu câtii este maî
;' bună de câtii a aurului,
|Şi câştigarea îuţelegereî maî bună de câtii
a argintului!
17 Calea bătută a celorii drepţi este, a se intorce de la reu;
Acela 'şî păzesce sufletulu seu, care îe aminte la calea sa.
18 "Mândria merge înaintea derăpinăreî,
Şi măreţia înaintea căderei.
1 9 Maî bine este a fi umiliţii cu cei săraci,
De câtu a împărţi preda cu cei mândri.
20 Celu ce-şî îe semă la vorbă, află bine,
3i celu ce se x încrede în lehova, fericitu va jî.
2 1 .^elu înţelepţii cu anima cuminte se numesce,
Şi vorbele plăcute îmmulţescii învăţătura.
» Mintea este unu isvorii alii vîeţeî pentru
stepânulu eî,
Dară nebunia pedepsă este pentru nebuni.
23 "Anima înţeleptului face cuminte gura sa,
Si îmmulţesce învăţătura pe buzele luî.
24 Fagurii de miere sunt vorbele plăcute,
Dulci pentru sufletu, şi tămăduire oseloru.
25 ° Sunt căi ce se parii omului drepte că sunt,
Erii la urmă aretă-se căi conducetore la morte.
26 *Celu ce lucreză, pentru elu lucreză,
Căci gura luî 'Iu silesce la lucru.
27 Omulu de nimicu nenorocirea 'jî sepă,
Şi pe buzele luî este ca unii focii ardetoru.
28 « Omulu resvretitoriu semenă sfadă ;
Şi dlimbutulii desbină pre amici.
29 Oinulu silnicii 'amăgesce pre amiculu şeii,
Şi-lii duce pe o cale ce nu este bună.
30 Elu închide ochii seî, ca să cugete resturnărî,
Mişcându-şî buzele, sevârşesce nenorociri.
31 /Perulu cărunţii este cunună de onore;
Ea găsi-se-va pe calea ureptăţeî.
32 » Celu tărdiii la mânia es/e maî mare de câtu
unu vitesii,
Şi celii ce scie a stepâni sufletulu şeii decâtii celii ce îe o cetate.
33 în sinii se aruncă sorţulu,
Dară de la lehova vine totă hotărirea luî.
17 m~Al bună este o "bucată de pane secă

Servulii cuminte va domni preste * fiîulu aducetoriii de ruşine,
Şi cu fraţii acestuia va împărţi moscenirea.
c Tigaia este pentru lămurirea argintului, şi
cuptorulu pentru a aurului,
Dară lehova cerceteză âuimele.
Făcetorulii de rele plecă urechia la buze
nedrepte,
Si mincinosulii ascultă limba derăpiuăreî.
" Celu ce rîde de celu săracii 'şi bate jocii
de Făcetorulu şeii,
' Celu ce se bucură de nenorocirea altuia,
nu va rămână nepedepsitii.
-''Cununa bătrâniloru sunt fiii Hiloru loru,
Şi fala fiiloru părinţii lorii.
Cuvintele alese nu se potrivescii in gura
nebunului,
Cu câtii maî puţinii vorbele mincîunose in
gura celorii maî mari al poporului.
" Ca o petră scumpă este darulfi în ochii celui ce- Iii primesce,
Orî-unde se îndreptă, isbutesce.
* Celii ce tăinuesce greşelele altora, caută
iubire,
'Ertt celii ce istorisesce lucrulu, desbină
pre amici.
Mustrarea petruude inaî adiiucu pre celii
cuminte,
Decâtu o sută de lovituri pre celu nebunii.
Celii reii caută numai rescolă,
Dară trămete-se-va asupră-î unu solii crudu.
' Mai bine să întimpine pre omii o ursoîcă,
lipsită de puii eî,
De câtu unii nebunii in nebunia luî.
Celii ce *resplătesce binele cu reii,
De la casa aceluia reulii nu se va depărta,
începutulii sfedeî este ca ţi câudu s'aru da
drumu apelorii,
j De aceea 'părăsesce certa, înainte de a se
aprinde,
i '" Celii ce îndreptăţesce pre celu nelegiuiţii,
şi celu ce condernnă pre celii drepţii,
j Amînduoî urîcîune sunt luî lehova.
i La ce sereesce preţulii in mâna nebunului,
să-şî cumpere înţelepciune V
j "Dară î lipsesce mintea!
l ° Amiculu îubesce in toţii timpulu,
Şi la nevoia frate se face.
''Lipsiţii de minte este celii ce dă mâna,
Celii ce chizesluesce pentru apropele seu.
Celii ce îubesce certa, pecatulu îubesce,
« Celii ce-şî zidesce porta sa pre înaltă, ru
Decâtu o casă plină de cărnuri pregătite, ină caută.
cu certă.
Celu ce este reu de animă bine nu află,
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Şi celu ce are r limba sucită, in nenorocire
cade.
21 'Celu ce nasce pre nebunii, supărare cu elu
va ave,
Şi nici o bncuriă nu va ave părintele ne
bunului.
22 'Animă, veselă dă sănătate corpului,
" Eru sufletulu frânţii secă osele.
23 Mituirea din sinii o ie celu nelegiuita,
Ca să "sucescă căile judecatei.
24 x înţelepciunea se cetesce in faţa, celui cuminte,
Eru ochii nebunului caută la marginile pămentuluî.
25 y Supărare părintelui seu este fiîulu nebunii,
Şi amărîcîune celei ce l'a născuţii.
26 Nu e bine a 'pedepsi pre celu drepţii,
Nici a bate pre cei mari pentru dreptate.
27 ° Celu cu sciinţă înfreneză cuvintele sale,
Şi celu cu sânge rece este unii omu cuminte.
28 * Chîaru cândii nebunulu tace, se socotesce
înţelepţii,
Şi priceputa, cându închise ţine buzele sale.
18 f^vMULtl hursuzu caută plăcerea lui,
V/ Sfădiudu-se in tote trebele.
2 Celui nebunii nu-î place cuminţia,
Ci numai descoperirea ânimeî sale.
3 Câudu vine celu nelegiuiţii, vine şi despreŞi cu fapta de ruşine vine ocara.
[tulii,
4 " Ape adânci sunt cuvintele gureî unui omu ;
6 Pf'reu curgetoriu este isvorulii înţelepciune!.
5 " Nu este bine a'căuta in faţa unui nelegiuiţii,
Ca să înfrângi pre celu drepţii la judecată.
6 Buzele nebunului vinu in certă,
Şi gura lui chiamă loviturele.
7 d Gura nebunului este ruina lui,
Şi buzele sale sunt laţulu vîeţeî sale.
8 ' Cuvintele clevetitorului sunt ca mâncările
cele alese;
Ele se coboru in lă-îutrulu pânteceluî.
9 Celii leneşii la lucrulu seu
Este ! frate cu resipitorulu.
10 » Tumulii celu mai tare este numele lui lehova :
într'insulii va alerga celu drepţii, şi va fi ocrotitu.
1 1 * Avuţia avutului 'î este cetatea sa cea tare,
Şi ca unu zidiu înalţii in închipuirea sa.
12 * înainte de cădere se înalţă anima omului,
Si înainte de mărire este umilinţa.
13 Celii ce respuude, •'înainte de a asculta,
Acesta nebunia şi ruşine 'i este.
14 Spiritulu omului '/w susţine in neputinţa sa,
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< Cap. 12. »5. t
15. 13, 15.
u P», a». 15.
ti Eiod. 23. 8.
* Cap. U. 6.
Eccl. i. U. &

. c«: .0. 1. 1 «*«« »•
15. 80. & 19.
13.

Vers. ti.
z Vers. IA.
Cap. 18. 5.
a. Iac. 1. 19.
» IOT 13. 6.
—

o Cap. 10. 11. &
20. 5
6 Ps. 78. ».
e Lev. 19. 15.
Deut. 1.17. &
!
16. 19.
Cap. 24. 88. &
W. ti.

d Cap. 10. U. &
12. 13. ft 13. 3.
Eccl. 10. 12.
c Cap. 12. 18. &
26. 22..
/ Cap. 28. 24.
g >8an.tt.3,51.
Ps. 18. 2. & i
tT. 1. 461. S,
4. & 91. 2. &

Dară pre unii sufletii sdrobitii cine-lu pote
f susţine?
Anima celui înţelegătorii! ceştigă sciinţă,
Şi urechîa înţelepţiloru caută sciinţă.
*Darulii omului 'î face locu,
Şi-lii aduce înaintea colorii mari.
Drepţii pare-se la judecată celu ce vine mai
ânteiu,
Dară vine cela-1-altii, şi-lii discose.
Sorţulu face să continescă certele,
Elu chîaru şi între cei puternici hotăresce.
Unu frate înjuraţii este mai greii de redobenditti de câtu o cetate tare,
Şi certele lorii sunt ca zăvorele unei întărituri.
1 Din fruptulii gureî sale se satură corpulu
fie -căruia,
Din venitulu buzeloru lui se satură.
m Mortea şi vîeţa sunt in puterea limbeî,
De aceea cei ce o îubescu, vorii mânca din
fruptele sale.
'• Celu ce a găsiţii o femeă vrednică, găsit'a
bunuri,
Şi bună-voinţă de la lehova a ceştigatu.
Cu cereri vorbesce saraculu,
Dară ° cu asprime respunde avutulu.
Celu ce îubesce mulţi soţi, se va ruina,
p Dară amiculu adevărata mai tare de câtii
fratele se lipesce de tine.
M Al bunii a este saraculu, care âcnblă in
neprihânirea sa,
Decâtu celu cu buze înrăutăţite şi nebunii.
Ca sufietulu să fie fără prevedere nu este bine,
Şi celii ce se grăbesce cu picîorele, face
greşii.
Nebunia omului strâmbetăţesce calea sa,
Şi * anima lui se aprinde asupra lui lehova.
" Avuţia îmmulţesce numerulu amicilorii,
Dară saraculu se desparte chîaru si de amiculii şeii.
d Marturulu mincîunosu nu remâne nepedepsitu,
Şi celu ce spune minciuni nu va scăpa.
• Mulţi linguşescu faţa celui darnicii,
Şi f fie-cine este amiculu celuia ce dă daruri.
• Toţi fraţii săracului 'Iu urăscu,
Cu câtu mai multu * se depărteză de d'însulu amicii şei!
Elu urmăresce făgăduinţele lorii, dară ele
nu însemnă nimicii.
Celu ce-şî dobendesce minte, îubesce sufle
tulu seu,
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Marturulu de nimicii 'şi rîde de dreptate, 28
Celii ce păzesce cuminţia, ' află bunuri.
9 > Marturulu mincîunosu nu rămâne nepedep- Şi * gura colorii nelegiuiţi înghite nedreptatea.
Şi celu ce spune minciuni va peri.
[situ, Pregătite sânt judecatele pentru pedepsirea 29
batjocoritoriloru,
10 Nebunului nu-î şede resfăţarea,
Cu câtîi mai puţinii * servului, a domni pre- Şi 'loviturele pentru spinarea nebuniloru.
T) ATJOCORlTORltr « este vinulu, şi sgomo- 20
ste mai marî.
1 1 l Mintea omului 'Iii face tărdiii la uiâniă,
J) tosă băutura înbetătore,
m Şi fala lui este a trece cu vederea greşelele. Şi celu ce se întrece in ele nu este înţe
12 "Ca mugetulu leului este mânia regelui,
leptu.
6 Ca mugetulu leului este spaima de rege,
2
Dară °ca rouă pe erbă bună-voinţa sa.
13 Fiîulu nebunii nenorocire este părintelui seu, Celu ce se aprinde asupră-î, ' pecătuesce a» Si certele femeeî o picurăturâ neîntreruptă. supra sa chîaru.
14 'Casă şi avere sunt moscenirî de la părinţi, d Mărire este bărbatului a se lăsa de certe, 3
Dară * o femeă cu minte este de la lehova. Dară toţii nebunulii se veră într'însele.
; e De tema frigului leneşulu nearându,
4
1 5 ' Lenea te face a cade in adormire,
J Cerşetoresce pe la secerisu, dară in zădaru.
Şi sufletulii leneşii " va flămândi.
16 ° Celu ce păzesce ordinulu vîeţa 'şi păzesce,- * Ca o apă aduncă este sfatulu in anima o- 5
Dară celu ce nu ie sema la căile sale va muluî,
Dară omulu cu minte 'Iii scote din elu.
muri.
17 a Celii ce pre săraci miluesce, împrumută pre h Cei mai mulţi omeni se laudă cu bunătatea 6
lorii,
lebova,
Dară cine va afla pre * bărbatulii credincioşii ?
Şi elu 'î va resplăti fapta sa.
7
18 "Pedepsesce pre fiîulu teu, cânduîncă este •*' în neprihânirea sa âmblă celu drepţii,
* Fericiţi fi-voru după d'însulu fiii şei.
speranţă,
8
Şi sufletulii teu să nu poftescă mortea sa. ! Regele şedendu pe tronulii judecatei,
19 Celu ce se lasă sacadă in mânia mare, 'şi Cu simplă privirea sa răsipesce toţii răulii.
"Cine pote dice: „Curăţitu-mi-amii anima; 9
va purta pedepsa,
Şi de vei căuta sii-lii scoţi din ea, încă şi „Curăţiţii sunt de păcatulu meu?"
n Greutatea mare şi mică, măsură mare şi 10
mai mulţii vei mări mânia Iul.
mică,
20 Ascultă sfatulu, şi primesce învăţătura,
Amînduoe urîcîuni sunt lui lehova.
Ca *la sfârşitulu teii înţelepţii se ajungi.
° Cunosce-se copilulii chîaru din jocurile sale, 11
21 "Multe sunt gândurile in anima omului,
Dară numai botărîrea lui lehova se înde- De are a fî cu purtare curată şi dreptă.
p Audulii urechîeî şi vădulu ochiului,
12
plinesce.
lehova pre amînduoe le -a făcuţii.
22 După plăcerea omului este şi mila sa,
13
Şi mai bunii este saraculii de câtu omulu «Nu iubi somnulu, ca să nu sărăcescî,
Deschide-ţî ochii tei, şi vei ave pane de amincîunosu.
junsii.
23 6 Temerea de lehova duce la vîeţă,
14
Şi celu ce o are, sătulii va petrece ; de rele Rău, rău! dice celii ce cumpără,
Dară cumu se duce, se laudă cu cumpără
nu va fi bătuţii.
tura sa.
24 «Leneşulu pune mâna sa in strachină,
Este aurii, şi mărgăritarie multe sunt,
15
Dară nici nu o aduce la gura sa.
25 d Bate pre batjocoritorii!, şi încă si celu prostii Dară r scula cea mai scumpă sunt buzele în
• se va face cuminte,
ţelepte.
Şi f mustră pre celii cuminte, ţi elu va veni * îe-î vestmentulu, căci a chizeşluitii pentru 16
unii străinii,
la înţelegere.
26 t Fiîulu aducetoriu de ruşine şi ocară
Şi pentru femea străină împlinesce-lu.
' Dulce este bărbatului pânea încelăcîuneî, 17
Predă pre părinte, alungă pre mumă.
Dară la urmă cu prundişu împle-se gura lui.
27 Păzesce-te, fiîule, a asculta învăţături,
u Prin consfătuiri se întărescu planurile.
18
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" De aceea începe resbelulii cu chibzuinţă.
19 * Vorbitorulu de reti descopere secretele;
Cu celii » limbuţii deci nu âmbla.
20 * Celii ce blăstemă pre părintele seu, seu pre
muma sa,
" Lumina aceluia stinge-se-va in întunereculu
celii mai negru.
2 1 * Moscenirea, pentru care cine-va s'a pre gră
biţii la începutu,
* La urmă nu se va bine-cuventa.
22 ««Nu dice: „Cu răii voiu resplăti!"
' Asceptă pre lehova, şi elu te Ta ajuta !
23 t Urîcîune este lui lehova greutatea mare şi
mică,
Şi cumpena încelătore nu este bună.
24 » De lehova svnt îndreptaţi paşii omului,
Căcî omulu, ce înţelege elu din calea sa?
25 Laţii este pentru omu a dice cu îuţelă !
„Sânte sunt l"
Şi *apoî a cerceta voturile.
26 ' Regele înţelepţii resipesce pre cei nelegîuţî,
Şi portă rota preste eî.
27 J' Lumină a lui lehova este sufletulu omului,
Ea cercă tote cămărele cele din lă-întmlă
ânimeî.
28 * Iubirea şi adevărulu ocrotescu pre rege,
Şi prin iubire 'şî sprijine tronulii seu.
29 Fala tenăriloru este puterea lorii,
Şi 'podoba betrânilorii perulu cărunţii.
30 Medîlocele de vindecare pentru celu reu
sunt bătăîle, şi vânătăîele până la rană.
21 f^A. perăiele de apă este anima regelui in
\j( mâna lui lehova,
O îndreptă orî-unde voesce.
2 ° în ochii omului tote căile sale drepte sunt,
* Dară lehova cumpenesce ânimele.
3 'A face dreptate şi judecată
Mai plăcuta este. lui lehova de câtii sacrificîele.
4 d Privire sumeţă şi anima îngâmfată,
Şi candela celorii nelegiuiţi păcate sunt.
5 « Gândurile colorii harnici numai îndestulare
aducă,
Dară acelui pre grabnicii, lipsă numai.
6 t Câştigare de tesaure cu limba încelăcîuneî,
Nu-i de câtu o deşertăciune, pre care o veneză cei ce caută mortea.
7 Pre cel nelegiuiţi însă -şi prădăcîunea lorii
'î răpesce,
Căcî nu voescii a face dreptate.
8 Suciţii este drumulu celui îngreuiaţii de pă
cate,

Dară drepta este munca celui curaţii.
* Mai bine este a locui in colţulu unui acoperimentu,
De câtii într'o casă mere cu o femeă sfădicîosă.
* Sufletulu nelegiuitului rele poftesce;
Chiaru si amiculu şeii nu află charii in ochiî lui.
'De se va pedepsi celu batjocoritorii!, atvncea şi | in ist u! 1 1 se va face înţelepţii ;
De se va înălţa celu drepţii, atuncea si sciinţa va, cresce.
J Celii Pre-dreptii ie semă la casa nelegîuitului,
Şi aruncă pre nelegiuiţi in nenorocire.
Celu ce-şi astupă urechîa la strigătulii saracului,
Va chiăma şi elu, şi nu va fi ascultata.
* Darulu in ascunşii îmblândesce mânia,
Şi mituirea in sinii, furia cea mai mare.
Bucuria este dreptului de a face drepţii,
'Dară perdere fâcetoriloru de rele.
Omulu ce se rătăcesce din calea înţelepcîuneî,
Repausa-se-va in adunarea umbreloru.
Celii ce îubesce petrecerile, omii alu lipsei
va ./i,
Celu ce îubesce vinulii şi oleîulu nu se va
înavuţi.
"Rescumperare va fi celu nelegiuita pentru
celu drepţii,
Şi vîndetorulii pentru cei oneştî.
" Mai bine este a locui in pământii pustiiu,
De câtii cu o femeă sfâdicîosă şi supărătoriă.
0 Tesaure preţiose şi oleiii multa svnt in casa
înţeleptului,
Dară omulu nebunii le resipesce.
* Celii ce urmeză dreptatea şi iubirea .
Află vîeţă, fericire şi onore.
» In cetatea ^celoru tari întră înţeleptulu,
Şi surpă tăria încredereî lorii.
r Celii ce-şî păzesce gura sa şi limba sa,
Păzesce şi sufletulu seu de strîintorărî.
Derîdetoriii si mândru şi îngâmfatu este numele aceluia,
Ce lucreză cu aprindere de mânia.
' Pre leneşii 'Iii omoru poftele sale,
Căcî manele lui nu voescii a lucra.
Celu lacomă totă diua numai in pofte o duce,
Dară ' celu drepţii dă, şi nu cruţă.
" Sacrificîulii colorii nelegiuiţi urîcîune este,
Cu câtii mai vârtoşii de-l\i aducu cu gândii reu ?
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CAP. 21, 22, 23.
'•
28 "Marturulii mincîunosu va peri,
Dară celii ce vorbesce numai ceea ce aude,
vorbesce cu isbendă.
29 Omulu nelegiuiţii are căutătură obraznică,
Dară celii oneştii îe aminte la cărările sale. i
j
30 *Nicî o înţelepciune, nici o minte,
Nici unii sfatu nu iabutesce asupra luî lehova.
3 1 » Calulii pdte fi câtii de bine pregătita pen
'
tru diua de luptă,
Dară * biruinţa vine de la lehova.
'Al de aleşii este unii ° nume bunii de câtii
__ avuţia mare,
Si bună-voinţa de câtii argintulii şi aurulii.
2 * Avutulii şi saraculu se întelnescii unulu cu
altulu,
* lehova î -a făcuţii pre toţi.
H rf Celu cu minte vede răulu, şi se ascunde,
Dară cei proştî trecii înainte, şi suferii.
4 ' Resplata umilinţei şi a temereî de lehova
Avuţia şi onorea şi vîeţa.
[este :
5 f Spini şi laţuri sunt in calea celui strâmbii,
Dară t celii ce voescea-şî păstra vîeţa, sase
depărteze de d'însele.
ti '• înveţă pre copilu calea, pe care trebue să
âmble,
Şi cându va îmbătrâni, nu se va abate de
la ea.
7 ' Avutulii donmesce preste săraci,
Şi celu ce se împrumută, se face servulu cre
ditorului şeii.
8 J Celii ce semenâ nedreptate, nenorocire va
culege,
9 Şi însu-şl pregătesce verga pedepsei sale.
* Ocbiultt biue-voitoriii bine-cuventatu va fi,
10 Căcî din pânea sa dă saraciloru.
' Gonesce pre batjocoritoriu, şi cu d'lnsvlu ţi
sfada va eşi,
Şi certa şi ocara voru înceta.
1 1 " Celu ce îubesce curăţenia ânimeî
Şi buze plăcute, amiculii aceluia rege- va ji.
12 Ochii luî lehova apără sciinţa,
Dară surpă cuvintele vendătoruluî.
13 "Leneşulu dice: „Leulii este afară,
„Voiu fi zugrumatu în uliţă."
14 ° Gura femeelorii străine este o gropă aduncă,
f Acela cade în ea, pre care-lii mânia lehova.
1 5 Nebunia este legată de anima copilului,
Dară « verga pedepsitore o va scote din elu.
16 Celu ce apesă pre celii săracii, ca să se
înavuţescă,
Şi dă celui avuţii, numai lipsă va suferi.
17 Plecă urechîa ta, şi ascultă cuvintele înţelepţiloru,
v Cap. 19.5, 9.
x laa. 8. 9, 10.
Ier. 9. 23.
Fapt. 5. 59.
y P». 90. 7. *
SS. 17.
Iu. 31. 1.
, P.. 3. 8.
—

Capulu 22.
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6 Cap. 29. 13.
1 Cor. 12. 11.
c Iov 31. 16.
Cap. 14. 31.
d Cap. 14. 16. &
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Şi îndreptă-tî anima ta cătră înţelepciu
nea mea.
Căcî sunt plăcute, de le vei păstra în la- 18
întrulii teu,
De se voru întări pe buzele tale.
Pentru ca încrederea ta să fie în lehova, 19
De aceea astă-dî înveţatu-te-amu pre tine.
Au nu ţî-amii prescrisu de demultu
20
T Sfatulii şi sciinţa ?
• Ca să te înveţii adevăraţii, cuvintele ere- 21
dincîose,
' Ca să respundî cu cuvintele adevărului ce
loru ce te trămetu.
"Nu despoîa pre celii săracii, pentru-că ne- 22
putincîosu este,
"Nici nu apăsa pre celii săracii la portă.
x Căcî lehova aperă dreptulii lorii,
23
Şi predă vîeţa celora ce-î predă.
Nu te însoţi cu bărbatulu iute la mânia, 24
Şi nu petrece cu emulii i'uriosu ;
Ca să nu înveţi deprinderile luî,
25
Şi să nu îeî laţuri în sufletulii teii.
—* Să nu fiî unulu d'intre cei ce dau mâna, 26
D'intre cei ce dau chizeşiă pentru datorii.
Cându n'aî nimicii, cu ce plăti,
27
De ce *să-ţîîee patulii teii de suptu tinej .
"Nu muta petra de hotaru cea vechia, pre 28
care au pus'o părinţii teî.
Vedi tu unii bărbaţii iscusiţii în trebele sale ? 29
Să sciî, că va sta înaintea regiloru,
Si nu va sta înaintea omenilorii de joşii.
CÂNDtF şedî la mesa unuî domnii,
23
Caută numai la cele ce ţi se punii
înainte ;
Ţî-aî pune cuţitulii la gutii,
2
De te vei areta omu lacomii.
Nu pofti dupre mâncările luî cele alese,
3
Căcî pane amăgitore sunt ele.
"Nu te osteni să te înavuţescî,
4
Ci b lasă-te de acesta hotărîre a ta.
Aii 'ţî vei pune ochii teî pe ce«ea ce în cu- 5
rendu nu va mai fi?
Căcî ea aripî 'şî va face,
Şi asemenea vulturului va sbura la ceriii.
' Nu mânca din pânea d celui pismătoreţu,
6
Şi nu pofti mâncările luî cele alese :
Căcî precumfl nepotrivire este în sufletulii 7
şeii, aşa este ţi elii :
„Mănâncă şi be," e'ţî dice,
Dară anima sa nu este cu tine.
Bucata, ce aî mâncat' o, o vei vărsa,
8
Şi astă-feliu perdute 'ţî vorii fi vorbele frumose ale tale.
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PROVERBELE.

9 -'în urechiele uebunuluî nu vorbi,
Căci elu vorbele tale, ori câtii de înţelepte,
le nesocotesce.
I O » Nu muta petra de hotaru cea vechia,
Şi nu intra în câmpulii orfaniloru ;
I 1 * Căc-î resbunătorulu lorii este puternica,
Elu va apăra dreptulii lorii în contra ta.
l '2 Plecă anima ta la învăţătură,
Şi urechiele tale la cuvintele sciinţeî.
13 'Nu cruţa copilului mustrare,
Căci, cfe-lu veî bate cu verga, nu va muri.
14 Bate-lu cu verga,
> Ca să scăpî sufletulu seu de peire.
15 Fiîule, * de va fi înţeleptă anima ta,
Bucura-se-va anima mea, da, eii însu-şl ;
16 Si rărunchii meî se vorii veseli, cândii bu
zele tale vorii vorbi ce este drepţii.
1 7 ' Anima ta să nu pismuescă pre cei păcătoşi,
Ci ™ totă diua fii cu temere de lehova.
1 8 " Căci cu adevărata bunii viitoriu veî ave,
Şi speranţa ta nu se va stinge.
1 9 Ascultă, fiîule. şi fii înţelepţii,
Şi "îndreptă anima ta pe calea cea bună.
20 'Nu petrece cu băutorii de vinii,
Nici cu nesăţioşii de cărnuri.
21 Căci beţivulii şi nesăţiosulii de cărnuri sărăcesce,
Şi i beţia în sdrenţe îmbracă pre celii som
noroşii.
22 r Ascultă pre părintele teii, care te-a născuta,
Şi nu despreţui pre muma ta, cândii ea va
îmbătrâni.
23 'Cumpără adeverulu, şi nu-Zw vinde,
înţelepciune, învăţătură şi minte.
24 'Părintele celui drepţii se va bucura,
Şi celu ce a născuţii pre celii înţelepţii, va
ave bucuria de elu.
25 Părintele teii şi muma ta se voru bucura,
Şi aceea, care te-a născuţii, se va veseli.
26 Dă-mî, fiîule, anima ta,
Şi ochii tei. să îee semă la căile mele.
27 " Căci o gropă aduncă este meretricea,
Şi unii putu strimţii femea străină.
28 "Ea pândesce ca unu hoţii,
Şi face pre mulţi bărbaţi necredincioşi.
29 "A cui svnt vaetele? A cui svnt oftările?
A cui ştiut sfedele ? A cui siint plângerile ?
A cui svnt sdrobirile în zădaru?
, A cui y ochi svnt slăbiţi ?
36 Aii nu * a acelora, ce se întărdiă la vinii ?
A acelorii ce mergfi să caute "vinurile drese?
/ Cap. 9. 8.
t Ver». 24. «5. f Iia. 5. 23.
Mat. 7. 6.
Cap. 29. 3.
Mat. 24. 4».
g Deut. 19. 14. ! IM. 37. 1. &
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Nu te uita la vinu, cândii e roşiii,
31
Şi sclipesce în paharu, cându alunecă uşorii."
Căci l* urmă muşcă ca unu şerpe,
32
Şi împunge ca o viperă ;
Şi ochii teî vorii căuta la femei străine,
33
Şi anima ta va vorbi prostii ;
Şi veî fi ca celii ce dorme iu inedîloculu 34
măreî,
Şi ca celii ce dorme pe capătulu cârmei-;
Şi vel fiice: ,.* Bătutu-m'aii, ţi durere nu amii 35
simţitii,
„Lovitu-m'au, si c nici n'aniu sciutu macara ;
„d Gândii ore mă voiu descepta, eră-şî să-lii
NU ° pismui pre omenii reî,
[cautu. 24
*Nicî nu pofti a fi cu eî :
c Câcî stricăciune cugetă anima lorii,
2
Şi buzele lorii nenorocire vorbescu.
Cu înţelepciune se zidesce o casă,
H
Şi cu cuminţiâ se întăresce.
Şi cu sciinţă se împlu cămărele
4
Cu tote tesaui-ele cele scumpe şi plăcute.
dBărbatulii înţelepţii este puternicii,
5
Şi bărbatulii sciinţeî întăresce puterea.
' Căci cu sfaturi bune poţi să-ţî faci resbelulu, 6
Şi biruinţa aternă de la multa sfătuire.
/Pre înaltă este nebunului înţelepciunea,
7
La judecată nu-şi deschide gura sa.
Celu ce ?se gândesce a face rele,
8
Chiăma-se-va uneltitoriu de răutăţi.
Cugetarea nebună este păcatu,
9
Şi deridetorulii urîcîune este omului.
De per$î curagîulu în diua nevoieî,
10
Puterea ţi se va micşura.
A Scapă pre ceî ce se ducii la morte,
11
Şi pre ceî ce sunt aprope de a fi ucişi,
O, opresce mortea lorii ;
[ca acesta,
Că, de veî dice : „Eccă, n'amu sciutu de una 12
Au doră * celii ce cumpenesce ânimele n'a
luaţii semă ?
Şi nu scie celii ce păstreză sufletulu teii ?
Şi nu va resplăti fie-căruîa i dupre fapta sa ?
* Mănâncă, fiiule, miere, că plăcută este,
13
Şi fagurulu celii dulce ceriului gureî tale.
Dară 'toţii aşa înveţă înţelepciunea pre su- 14
fletulii teu ;
Că de veî afla-o, m bunii viitoriu veî ave,
Şi speranţa ta nu se va stinge.
[dreptu,
Tu, nelegiuitule, "nu pândi locuinţa celui 15
Şi nu despoîa coliba sa cea liniscită ;
"Căci de şepte ori va cii.de celu dreptu, şi 16
eră-şî se va scula;
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15.22.& 20.18.
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/ Ps. 10. 6.
Apoc. J. i.1. &
CapT 14. 8.
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? Rom. 1. 30.
«c Cânt. 5. 1.
A Ps. 82. 4.
i Ps. 19. 10. &
l«a 58, 6, 7.
119. 103
l loan 3. 18. n Cap. 23. 18.
i (Jap. 21. 2.
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o Iov fl. 19.
Ps. 62. 12.
Ps. 34. 19. *
Ier. S'.. 19.
87. 24.
Rom. t. 6.
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QAP. 24, 2B
f Dară nelegiuiţii se aruncă in nenorocire.
17 » De cade neamiculu teii, nu te bucura,
Şi de se clătesce, să nu se veselescă anima ta:
18 Ca să nu vedă lehova, şi să fie fapta ta ne
plăcută in ochii seî,
Şi să-şî întorcă mânia sa de la d'însulu !
19 rNu te aprinde asupra făcetoriloru de rele,
Nicî nu pismui pre cei nelegiuiţi ;
20 ' Căci pentru celu reu nu va fi viitoriu bunii ;
' Candela nelegiuiţiloru se va stinge.
21 "Teme-te de lehova, fiîule, şi de rege;
Si cu resturnătoriî nu te însoţi;
22 Căci într'o clipă resare ruina lorii ;
Şi nenorocirea de la amînduoî cine o pote
prevede ?
Alte $tcerî ale inţelepţilortt.

23 încă şi aceste le avemu de la cei înţelepţi:
" Nu este bine a căuta in fagă la judecată.
24 zCelu ce dice nelegiuitului: „Drepţii escî,"
Pre acela 'Iii vorii blăstema poporele, şi na
ţiunile în ură 'Iii voru ave.
25 Dară cei ce-lii mustră, bine li va fi,
[buni.
Şi preste ei va veni bine-cuventarea celoru
26 Celu ce respunde cu dreptate cuî-va,
'/ dă o sărutare cu buzele.
27 v Mentue afară lucrulu teii,
Şi îngrijesce-ţî câmpulu teii,
$i apoi apucă-te de-\i zidesce casa.
28 z Fără cuventii nu fii mărturii asupra apropeluî teii;
Căci poţi să amăgesci dreptatea cu buzele tale.
29 "Nu ţlice: „Precumu mî-a făcuţii, aşa 'i voiţi
face şi eu,
„Voiii resplăti acestui omii dupre fapta sa."
30 Trecut'amu pe lungă ţerâna unui omu leneşii,
Şi pe lungă viîa unui omu fără de minte :
3 1 Şi ecce, * erau in totulu numai scai înalţi,
o pinii li acoperiseră întinsulu lorii,
Şi îngrădirea lorii de petră era surpatii.
32 Vedut'amii acestea, şi le-&mu luaţii in ani
ma mea,
Amii căutaţii, ţi amu traşii acesta înveţătură :
33 c O lecă de somnii, o lecă de dormitare,
O lecă de şedere cu manele culcate,
34 Şi sărăcia, ca unii hoţii, te va ajunge,
Şi lipsa, ca unu haiducii.
Sfaturi morali ţi religiose, ţi faceri proverbiali.

25 ŢNCĂ şi ° acestea sunt proverbîe de ale lui
J[ Solomonii,
Pre cari le-au adunaţii bărbaţii lui Hezekia,
regele lui Iuda:
p EaL 7. 10.
Amos 5. J!. &
8. 14.
Apoc. 18. 21.
q Iov 31. 29.
Ps. SS. 15, 19.
Cap. 17. S.
Obad. 18.
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1 Mărirea lui Dumnedeu stă in a ascunde 2
unu lucru,
Dară mărirea regiloru in " a cerceta unu
lucru.
Cerîulu pentru înălţimea sa, şi pămentulu. 3
pentru aduncimea sa,
Şi anima regiloru nepetrundetore sunt.
d Scote sgura din argintii,
4
Şi va e şi argintarului unii vasii alesă.
' Depărteză pre celu nelegiuita, de d'inaintea 5
regelui,
Şi ^tronulii seu prin dreptate se va întări.
Nu te sumeţi înaintea regelui,
6
Şi nu sta in loculu celoru mari ;
* Căci mai bine este să-ţî dică : „Sui-te aicea l 7
De câtu să te pogorî de faţa celui mai mare,
După ce l'au vedutu ochii tei.
* Nu fii grabnicii a eşi la judecată,
8
De temă ca nu la urmă să faci ceva reii,
Dacă potrivniculu teii te va repune.
' Aşa portă-fe in neînţelegerea cu aprope- 9
le teii,
încâtii să nu descoperi taina altuia ;
Ca să nu te defaime celu ce-o va audi,
10
Şi să MM-ţî atragi unii nume reu, care nu s.e
va duce de la tine.
''Mere de aurii in paniere de argintii
11
Este cuventulu disu la timpii.
Cercelu de aurii şi podobă de aurii aleşii 12
Este înţeleptulu, ce mustră, pentru o urechiă
ascultătore.
* Ca ometulu recoritoriii in timpuhi culesului, 1 3
Este solulii credincioşii pentru cei ce-lu
trămetu ;
Căci elii reînsufleţesce sufletulii domnului şeii.
Ca 'nuoriî şi ventulii fără ploîă,
- 14
Este bărbatulu mce se fâlesce cu unu darii
mincîunosu.
"Prin îndelungă răbdare se înduplecă celu 15
Şi limba mole frânge osele.
[puternica,
"De găsescî miere, mănâncă numai câtu-ţî 16
este destulu,
Ca să nu te pre saturi de ea, şi să o verşi
Pune rarii picîorulii teu in casa amicului teu, 1 7 j
Ca să nu se desguste de tine, şi să te urescă._ J
*Celii ce vorbesce mărturia mincîunosă asu- 18
pra apropeluî seu
Este ca unu fusceiii, ca o sabia şi o să
geta ascuţită,
încrederea ce se pune in timpii de nevoia 19
într'unu necredincioşii,
Este ca dintele ruptu şi picîorulu ologii.
u ce cântă cântări unei animi triste
20
c Cap. 6. 9, etc. l e Cap. 20. 8.
18. 15.
1 Şam. 25. 24,
/ Cap. 16. 12. j Cap. 15. 83.
etc.
& 29. 14.
laa. 50. 4.
Cap. 15. 1.&
Oaputu 25.
g Lno. 14. 8, 9, k Cap. 13. 17.
16. 14.
t Iuda 12.
o Vers. 27.
10.
a 1 Reg. 4. 32.
p Pa. 57. 4. &
'. Dent. 29. 29. h Cap. 17. 14. m Oap. 20. 6.
120. 3. 4.
TI
Fac.
St.
4,
Mat.
5.
25.
Rom. 11. 33.
Cap. U. 18.
i Mat. 5. 25.
etc.
e IOT 29. 16.
d * Tiu., 2 21.
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Este ca şi celii ce se desbracă de vestminte
Şi ca oţetulu pe nitru.
[într'o di rece,
2 1 ? De este flămânda neamiculii teii, satură-lu cu
pane,
Şi do este însetaţii, adapă-lu cu apă :
22 rCăcî astu-feliu făcendu, cărbuni de focii adunî pe capulu luî,
• Şi lehova 'ţi va resplăti.
23 'Ventulu de medă-nopte nasce ploiă,
Şi "limba cea clevetitore o faţă scârbită.
24 * Maî bine este a locui in colţulii unui acoperimentu,
De câtu intr'o casă mare cu o femeă sfădicîo25 O scire bună din ţeră depărtată
[să.
Este ca apa recoritore pentru sufletulu în
setaţii.
26 Dreptulu, ce se clatină înaintea celui nele
giuiţii,
Este ca o fântână turbure, şi ca unii isvoru
stricaţii.
27 x Nu este bine a mânca pre multă miere,
Şi nu este de laudă » a alerga după mărire.
28 Ca o cetate surpată, fără zidîurî, este celu,
•Ce nu-şî stepânesce sufletulu şeii.
26 TQRECUMU ometulu vera, ° şi ploîa la culeşii,
X Aşa nu se cade mărire celui nebunu.
2 Precumu paserea, câudii sare ici şi colea,
Precumii rândunica, cându sboră ;
Aşa 6blăstemulu celii nemeritatii
Nu cade pe capulu nimenuî.
3 c Bicîulu este pentru calu, freulii pentru asinii,
Şi verga pentru spinarea nebuniloru.
4 Nu respunde nebunului dupre nebunia sa,
Ca să nu te faci asemene» luî.
5 d Respunde nebunului dupre nebunia luî,
Ca să nu fie înţelepţii in ochii seî.
6 Celu ce trămete scire printr'unu nebunu
Este ca celu ce-şî tăia picîorele, ca celii ce
bea dureri.
7 Picîorele ologului sunt slabe,
Aşa este proverbialii in gura nebuniloru.
8 Ca celii ce legă petra in prasciă,
Aşa este şi celu ce dă mărire celui nebunu.
9 Ca unii toegii de spini, încăputii in mâna
celui, betu,
Aşa este proverbulii in gura nebuniloru.
10 Ca arcaşulii ce ţintesce in tote,
Aţa este celii ce-şî năimesce nebuni, celu ce-şî
năimesce trecători.
11* Cumu se întorce cânele la vărsătura sa,
S Aşa nebunulii se întorce la nebunia sa.
12 » Vedut'ai pre care-va, că înţelepţii se crede?
Maî multă speranţă pentru unu nebunu este
de câtii pentru d'însulii.
q Dan. 6. 18.
Rom, 18. 15.
r E>od. 23. 4, 5.
Mai. 5. 41.
Boia. 11. W.
• 8 Şam. 16 n.
t Iov 37. M.

* Leneşulu dice: Leulîi stă la drumă !
Leulu stă pe uliţî !
Cumu uşa se învertesce în ţiţinele eî,
Aşa şi leneşulu în patulu seu.
•' Leneşulu pune mâna în strachină,
Dară cu anevoîă o duce la gură.
Leneşulu mai înţelepţii este în ochii seî,
De câtii şepte omeni gata la toţii respunsulii.
Celii ce în trecetii se amestecă cu aprindere într'o certă, ce nu-lu privesce,
Acela apucă de urechi unii câne.
Ca nebunulii ce aruncă torciî aprinse, săgeţi şi morte,
Aşa este celii ce încelă pre amiculii seu,
Şi apoi dice : J Aii n'amii glumiţii ?
Unde lemne nu mai sunt, i'oculu se stinge,
Şi *unde clevetitoriu nu mat este, certa în
cete/ă.
lCumu cărbunii adăugii la jăraticii, şi lemnele la focii,
Aşa sfădicîosulii la agitarea certei.
* Cuvintele clevetitorului sunt ca mâncările
cele alese,
Şi se coboru în lă-întrulii pânteceluî.
Argintii plinii de sgură, turnaţii preste vasu
de Iutii,
Sunt buzele ardetore şi o animă rea.
Neamiculu cu buzele se preface,
Şi păstreză încelăcîuuea în lă-întrulâ. şeii;
n De-ţî vorbesce plăcuţii, nu-lii crede,
Căci şepte urî sunt iu anima sa:
Ura sa se ascunde suptu amăgire,
Totu-sî răutatea sa se va da pe faţă în adunare.
^.Celii ce sepă gropă, însu-gî căde-va în ea,
Şi petra căde-va asupra celui ce o rostogolesce.
Limba mincîunosă uresce pre cei ce î-aii
doborîtu,
Şi gura linguşitore aduce stricăciune.
<" "VfU te lăuda cu diiia de mâne ;
1^1 Căci nu sciî ce pote aduce^oji.
&Altulii să te laude, erii nu gura~tă7 \
Străinulii, eru nu buzele tole.
Grea este petra, şi greii este fîfisipulii,
Dară mânia celui nebunii mai grea este de
câtu amîndiioe.
Crudă este mânia, şi ca o inundare este furia,
Dară c cine pote sta înaintea gelosieî ?
Maî bună este d mustrarea pe faţă de câtu
iubirea în ascunşii.
' Rânele făcute de amicii cu bună credinţa svnt,
Dară amăgitore siint sărutările neamiculuî.

» Pa. 101. 5.
Apoc. 8. 17.
i h Cap. ii. 13.
v Cap. 19. 13. &
Bl. 9, 19.
a ISarn. 12. 17. ! t î Pet. 2. 22.
* Cap. 15. 24.
x Vers. 18.
b Num. 89. 8. 1 / Esod. 8. 15.
j Efes. 5. 4.
y Cap. 27. 2.
Deut. 83. 6.
g Cap. 29. 20.
k Cap. 22. 10.
c P». 38. 9.
Llic. 18. 11.
l Cap. 16. SZ.
i Uap. 15. 18.
Cap. 10. 13. J Kom. IS. 16.
& 29. t».

<*.«». j'ftVîi^

m i'ap. 18. 8.
n Vi. 28. 3.
Ier. 8. 8.
o Pa. 7. 15, 16.
& 9. 15. & 10.
2. & 57. 6.
Cap. 28. 10.

Eccl. 10. 8.
Copul» 87.
a Lnc. 18. 19,
80.

13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28
27
2
3
4
5
6
""

Iar. 4. 13. etc
b Cap. 85. S7.
e 1 loan 3. 12.
d Cap. 88. 33.
Gal. 2. 11.
< Ps. 141. 5.

Cap. 27, 28.
7 Celii sătulii calcă în picîore fagurulii;
Dară Acelui flărnâudu tote amărăciunile dulci
i se păru.
8 Ca paserea alungată din cu îl >u Iu eî,
Aşa este bărbatulu gonitii din loculu seu.
9 Oleîulu şi tămâia veselescu anima,
Aşa şi dulceţa amicului, venită dintr'unîi
sfatu din animă.
10 Pre amiculu teii şi pre amiculu părintelui
teu nu-î părăsi,
Şi în casa fratelui teu să nu intri în diua
necasuluî ;
»Maî bunu este unu vecinii în apropiare, de
câtu unii frate în depărtare.
11 Fii înţelepţii, *fiiule, şi înveselesce ani
ma mea;
•' Ca să potu da respunsii celui ce me defăima.
12 •'Celu cu minte vede reulu, ţi se ascunde;
Dară cei proşti trecu înainte, si suferii.
13 *Ie-î vestmântului căci a chizeşluitu pentru
unu străinii,
Şi pentru femea străină împlinesce-lu.
14 Celu ce bine-cuventă pre amiculu seu cu
vocea tare de de-deinâneţă,
Drepţii blăstemii i se va socoti.
15 ' O picurătură neîntreruptă în di de ploîă,
Şi o femeă sfădicîosă una sunt;
16 Celu ce caută să o oprescă este ca ţi cumu
arii căuta să oprescă ventulu,
Şi să ţină oleîulu în drepta sa.
17 Ferulu cu ferii se ascute,
Aşa şi vederea amicului ascute pre amicii.
18 "Celu ce păzesce smochinulu va mânca din
fruptele sale,
Şi celu ce păzesce pre domnulu seu va fi
onoraţii.
19 Precumu în apă faţă respunde la faţă,
Aşa şi anima unui omu la anima altuia.
20 Precumu "înfernulii şi adunculu nu se satură,
Aşa nu se satură nici "ochii omului.
2 1 * Precumu tigaia este pentru lămurirea argin
tului, şi cuptorulu pentru a aurului,
Aşa «ă cercă omulu prin gura cdoru ce1Iu laudă.
22 Pre nebunii * chiarii în piuă de-lu veî sdrobi
la unu locu cu grăunţele suptu pilugii,
Dintr'însulu toţii nu se va duce nebunia.
23 îngrijesce-te bine de oile tale,
Si ie seină la turmele tale;
24 Căci avuţia in eternii nu ţine,
Nici corona din generaţiune în generaţiune.
25 rFenulu se strînge, şi otava se aretă,
Şi erburile din munţi se adună;
26 Mneiî 'ţi siînt pentru a te îmbrăca,
f Iov 6. 7.
26.
y Cap.'17. 17. &
Cap. 20. 16.
18. 24.
l Cap. 19. 13.
Ve#c*p.l9.7. n 1 Cor. 9. 7, ÎS.
h Cap. 10. 1. & n Cap. 30. 16.
23. 15, 24.
Hab. 8. 5.
o Kccl. 1. 8. &
> F». 127. 5.
j Cap. M. S.
6. 7.
* Ve^IE>od.2S. j. Cap. 17. S.

q Cap. 23. 35. l Ps. 53. 5.
Isa. 1. 5.
b Hat. 18. 28.
Ier. 5. 3.
c Pa. 10. 3. &
r Pa. 104. 14.
49. 18.
—
Rom. 1. 32.
d
1 Reg. 18. 18,
Capulu 28.
SI.
a Lev. 26. 17,
Mat S. 7. &
36.
li. 1.
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Şi berbecii sunt preţiulii ogorului teu;
Şi laptele îmbelşugaţii alu caprei este pentru 27
hrana ta,
Pentru hrana casei tale,
Şi medîlocii de traiu pentru servele tale.
CELtF "nelegiuiţii fuge, fără ca nimenea să- 28
Iu gonescă,
Dară curagîoşî ca leulii sunt cei drepţi.
Pentru pecatele unei teri sunt mulţi domni 2
în ea,
Dară printr'unu omii înţelepţii si cu minte
ea capătă stabilitate.
* Omulu săracii, care apesă pre cei lipsiţi,
3
Este ca şivoîulu de ploîa, ce aduce lipsă
de pane.
c Cei ce părăsescu legea, laudă pre nelegiuiţi; 4
d Dară cei ce păzescu legea se certă cu d'înşiî.
eUmeniî reî nu sciu ce este drepţii,
5
Dară f cei ce caută pre lehova tote le înţelegii.
'Mai bunii este saraculu, ce âmblă în nepri- 6
hănirea sa,
De câtii celii făţarnicii în căile sale, şi
este avuţii.
* Celii ce păzesce legea este unii fiiu cuminte, 7
Dară celii ce âmblă cu cei lacomi, ruşine
face părintelui şeii.
1 Celu ce îmmulţesce averea sa prin camătă 8
şi prin dobendî,
0 adună pentru celii ce miluesce pre cei
săraci.
1 Celu ce-şî întornă urechia sa, ca să nu au- 9
dă legea,
* Chîarâ şi rugăciunea lui urîcîune este.
1 Celii ce pe căi rele rătăcesce pre cei oneşti, 10
Căde-va în însă-şî gropa sa;
"Dară cei fără prihană cele bune mosceni-vorii.
Omulu avuţii trece de înţelepţii în ochii şei, 1 1
Dară saraculu celu cuminte 'Iu va cerceta.
"Gândii biruescii cei drepţi, multă mărire 12
se face;
Dară cându se scolă cei nelegiuiţi, toţi se
ascundă.
0 Celii ce ascunde fără-de-legile sale nu va 13
prospera,
Dară celii ce le mărturisesce şi le părăsesce
va afla îndurare.
Fericiţii este celu p ce totu-de-una se teme, 14
» Dară celii ce-şî învertoşeză anima în necazu
r Leii mugitorii şi ursu âămându
[va cade. 1 5
' Este domnulu reu preste unii poporii săracii.
Domnulu lipsiţii de minte mare este în ape- 16
sările sale,
Efen. 5. 11.
e Pi. 92. G.
/ loan 7. 17.
1 Cor. ». 15.
1 !•••'), 2. 20,
27.
., Cap. 19. 1.
Vers. 18.
A Gap. S». 8.

i Iov 27. 16,17.
Cap. 13. 22.
Beci. 2. 26.
; Zech. 7. 11.
k Ps. 66. 18 *
10». 7.
Cap. 15. 8.
i Cap. 26. 27.

m Mat. 6. 33.
n Vers. 28.
Cap. 11. 10.
& 29. 1.
Eccl. 10. 6.
o Ps. 32. 3, 5.
1 loan 1. 8,
9, 10.

f Pi. 16. 8.
Cap. 23. 17.
g Kom. 2. 5. &
11. 20.
r 1 Pet 5. 8.
> E«od. 1. 14,
16, 22.
Mat. 2. 16.
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Dară celu ce uresce sgârcenia prelungesce
filele sale.
17 'Omulu împovoratu cu sânge de omii,
Fugariîi va fi până la mormentu, nimenea
apucându-lu.
18 "Celu ce âmblă în neprihănirea va fi mentuitu ;
Dară " celu făţarnicii în căile sale pe dată
va cade.
1 9 z Celu ce lucreză ţerâna sa, sătura-se-va de
pane ;
Dară celii ce se ie după omeni deşerţi, de
sărăcia se va sătura.
20 .Bărbatulii cu credincîoşiă bogaţii va fi îr
bine- cuvântări;
'J Dară celii ce pre se grâbesce să se înavutescă, nu va fi nevinovata.
21 Nu esle bine *a căuta la faţa cui-va,
Căci "pentru o bucată de pane elii, pote, va
22 6 Celii pismaşii alergă după avere,
[păcătui.
Şi nu scie, că lipsa 'Iu va lovi.
23 e Celii ce mustră pre omeni,
Afla va în urmă mai mulţii charu,
De câtii celii ce linguşesce cu limba sa.
24 Celu ce predă pre părintele seu şeii pre muŞi dice: „Nu-î pecatii acesta,"
[mă sa,
dSoţiii este cu hoţulu.
25 "Trufaşulu aţiţă sfada;
/Dară celu ce se încrede în lehova se va
îngraşă.
26 Celu ce se încrede în anima sa, nebunii este ;
Dară celu ce âmblă cu înţelepciune va scăpa.
27 ?Celu ce dă seraculuî, lipsă nu va suferi;
Dară celu ce închide ochii seî, bogaţii va
fi în blăsteme.
28 * Gândii cei nelegiuiţi âe scolă, ' omenii se
asciindii,
Dară cându peru, drepţii se îmmulţescii.
29 a f^ ELU ce cu iote mustrările remâne tare
\j la cerbice,
Sfărăma-se-va într'o clipă, fără vindecare.
2 'Cându drepţii se îmmulţescu, se bucură poporulii ;
Dară cându celu nelegiuiţii domnesce, "po
poralii geme.
3 dCelu ce îubesce înţelepciunea înveselesce
pre părintele şeii;
' Ern celui ce este socîulu meretriciloru resipesce averea.
4 Regele ţera prin dreptate o stepânesce,
Dară celu ce rădică dări, o surpă.
( Fac. 9. 6.
a Ezec. 13. 19.
Bsod. 21. U. 6 Vers. 20.
Cap. 10. 9, 25. e Cap. 27. 5, 6.
Vers. 6.
d Cap. 18. 9.
Cap. 12. 11.
e Cap ÎS. 10.
Cap. 13. 11.
/ 1 Tlm. 6. 6.
& 20. 21. &
g Dmtt. ÎS. 7,
23. 4.
etc.
Vers. 22.
Cap. 19. 17. Jt
22, 9.
1 Tim. 6. 9.
• Oap. 18. !>. k h Vera. 12.
21. 13.
Cap. »!>. 2.

u
D
x
y

i Iov 84. 4.
—

IA. 20. & K7.

r'a" ' i~ 93 *

« Cap. 5. n, 10.
& 6. 2fi. &
28. 7.
Lnc. 15. 13,

11.

a 1 Şam. 2. K.
iCroQ.SB. IC.
Cap. 1. 24-27.
30.
t Kst. 8. 19.
/ Iov 29. 16. A
Si. 13.
Cap. 11. 10.
& 28. 12. 28.
Ps. 41. 1.
• ; Cap. 11. 11.
c Est. 3. 15.
d Cap. 10. 1. & A Ezec. 2». 30.

Omulii ce linguşesce pre apropele seu,
întinde cursă paşiloru luî.
în fără-de-legea celui reii esfc, laţulu se&,
Dară celu drepţii va cânta, şi se va bucura.
•''Celii drepţii caută judecata saraciloru,
Dară celu nelegiuiţii nici nu voîesce să scie
de ea.
y Cei batjocoritori scolă cetatea ;
Dară înţelepţii h împacă furia el.
Celii înţelepţii, cându cu nebunulii se certă,
* Şeii de se mânia şeii de rîde, pace toţii, n'are.
i Bărbaţii sângîuriloru urăscu pre celii fără
Şi caută vieţa celorii oneşti.
[prihană,
* Nebunulii 'şî aretă totă mânia sa,
Dară înţeleptulii o stăpânesce.
Gândii domnulu dă ascultare cuvintelorii
mincîunose,
Toţi servii seî sunt nelegiuiţi.
Saraculu şi apăsătorulii * se întelnescii ;
m lehova ochii amîndurora 'î lumineză.
"Regele ce "cu credincîoşiă judecă pre săraci,
Tronulu aceluia în eternii se va întări.
p Verga şi mustrarea înţelepciune dau,
Dară q copilulu, lăsaţii în voia sa, ruşine va
aduce mumei sale.
Cându nelegiuiţii se îmmulţescu, îmmulţescuse ţi păcatele ;
r Dară cei drepţi voru vede perirea lorii,
•îndreptă pre fiîulu teii, şi elu repausu 'ţi
va da, .
Da, bucuria va aduce sufletului teii.
'Unde visiuneă dumnetfee'scă lipsesce, poporulii este desfrenatu;
" Dară celii ce păzesce legea este fericiţii.
Cu cuvinte numai nu se îndreptă servulu,
Gândii pricepe, că nimenea nu-/w va pedepsi.
Vedî pre care-va, că se pre grăbesce în cuvintele sale?
"Mai multă speranţă pentru unii nebunii de
cat pentru d'însulu este.
Celii ce desmerdă pre servulu şeii din tenereţa sa,
Până la urmă de fiu 'Iii va ave.
* Celii mânioşii aţiţă sfada;
Şi celii ce iute se siprinde multe păcate face.
y Trufia înjosesce pre omii,
Dară celii cu spiritulu umilită capătă ondre.
Celu ce împărţesce cu furulii uresce sufletulu seu ;
zElii aude blăstemulii, şi nu-lu spune.
Celii cu "temă de omeni curse '.jî întinde;
p Vers. 17.
t Mat. 11. 17.
7 Cap. 10. 1. &
j Fac. 4. 5, 8.
17. 21, >5.
1 loan 3. 12.
t Jude. 16. 17. r Ps. 37. 36. &
58. 10. & 91
Cap. 12. 16. &
8. & 92. 11.
14. 83.
l Cap. 28. 9.
a Cap 13. !Î4. &
m Mat. 5. 4o.
19 ÎS. & 23.
15. & 23. 13,
n Cap. *0. 28.
& *5. 5.
14.
o Ps. 72. 2. 4,
Vers. 15.
l 1 Şam. 3. 1.
18, U.

AlBOS.

8.

11,

ia.
u loan 13. 17.
lac. 1. 25.
v Cap. 26. 12.
x Cap. 15. 18.
«t ÎK. 21.
y Iov 82. 29.
Cap. 15. 33. &
18. 12.
lua. 66. 2.

5
6
7
8
'J
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20

21
22
23
24
25

Dan. 4. 30, 31,
etc.
Mat. 83. ÎS.
Luc. 14. 11. &
18. 14.

Fapt. 18.
Iac. 4 6,
1 l'et. 5.
: Lev. 5 1.
a Fac. 12.

23.
10.
5.
1».

& 20. 2, 11.

CAP. 29, 30, 31.
Dară celii ce se încrede iu lehova va fi
scăpata.
26 6 Mulţi caută faţa domnitorului,
Dară de la lehova vine judecata fie-căruîa.
27 Nelegîuitulu in urîcîune este celoru drepţi,
. Şi urîcîune este celui nelegiuiţii celu oneştii
in calea sa.
Cuvintele lui Agaru.
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Lipitorea duoă fete are, ce dicu: „Adă, adă."
Trei lucruri sunt, ce nu se mai satură,
Da patru, ce nu dicu : Destula :
"înfernulu, mitra sterpă,
Pămentulu neadăpatu de apă,
Şi lor u i u . ce nici o dată nu ţlice : Destulu.
° Ochiulu, ce-ţî bate jocu de părintele s&i,
Şi despreţuesce a asculta pre muma sa,
Să-lu scobescă pre elu corbii,
Şi să-lii mănânce puii de vulturul
Trei lucruri sunt pre grele pentru mine,
Ba încă patru, pre cari nu le cunoscu:
Calea vulturului in aeru,
Calea şerpelui pe stâncă,
Calea corăbiei in medulu măreî,
Şi calea bărbatului cu fecîoră.
Aşa este calea femeeî adultere;
Ea mănâncă, 'şi şterge gura,
Şi dice: „N'amu făcuţii nici unii reii."
De trei lucruri se clatină pămeutulii,
Ba încă de patru, pre cari, nu le pote suferi :
f De servii, cându ajunge rege,
Şi de nebunii, câudu se satură de hrană ;
De o femeă urîtă, cândii se mărită;
Şi de o servă, cându moscenesce pre stepâna sa.
Patru lucruri sunt mici pe pămentu,
Dară cu multă înţelepciune :
'Furnicele, poporu neputernicu,
Ce-şî pregătescii de cu vera hrana lorii ;
rŞ6reciî de munte, poporu neputinpţosu,
Ce-şî facii prin stânci casele lorii;
Locustele, poporîi fără de rege,
Ce mergu in cete;
Păîngenulii, care cu manele se apucă,
Şi totu-sl şede in palafeurile regelui.
Trei lucruri sunt, ce sunt măreţe in paşiî loru,
Ba încă patru sunt cele ce mergu frumoşii:
L. ulii. celii mai puternicii între animale,
Care nu se întorce d'inaintea nici unuia ;
('.••Iul u încinsu la copse, şi berbecele,
Şi regele cu poporulu seu lungă d'insulii.
De ai lucraţii cu nebunia, sumeţindu-te,
Şi de aî gândiţii reu,
* Pune-ţl mâna pe gură.
Căci din bătutulu laptelui se scote untulu,
Din scârpinatulu nasului se scote sânge,
Şi din lovirea în furia se scote certă.

30pUVINTELE lui Agaru, fiîulu lui lake,
|^ ° învăţătura, pre care a cuvântat'o acesta
bărbaţii cătră Itielu,
Cătră Itielu şi Ucalii:
2 * Cu adevăraţii mai tempu sunt de câtu orîŞi mintea omeniloru nu o amu.
[cine,
3 înţelepciune n'amu învăţată,
Nici sciinţa celoru sânţi n'amu.
[rîtu ?
4 ° Cine s'a suitu in cerîurî, şi înapoi s'a pogod Cine a adunaţii ventulu in pumnii şei ?
Cine a legaţii apa în vestmeutulu seu?
Cine a întărită tote marginile pământului?
Care este numele seu ? care numele fiîuluî
seu? spune, de sciî?
5
'Lămurite siînt tote cuvintele lui Dumnedeu ?
•'Scut u este acelora ce se încredu într'însulu.
6 o Nu adăugi nimicii la cuvintele lui,
Ca să nu te certo, şi să nute găsescămincîunosu.
7
Pentru diioe lucruri te rogîi :
Nu mi le opri, înainte de ce voiii muri :
8 Deşertăciunea şi cuventulu mincîunosu depărteză-le de la mine ;
Nu-mî da nici sărăcia nici avuţia ;
* Hrănesce-me diii pânea ce mi se cuvine :
9 ' Ca nu pre săturându-mă, să ie lepedu,
Şi să dicu: „Cine este lehova ?"
Seu pre săracii ajungeudu, să furii,
Şi să îeu in deşertă numele Dumnedeuluî meu !
10 Nu cleveti pre servii la domnulîi şeii,
Ca să nu te blăsteme, şi să nu fii vinovaţii.
1 1 Este unu nemu de omeni, cari blâstămă pre
părintele lorii,
Şi nu bine-cuventeză pre muma lorii.
12 Este unii nemţi de ome/u, J cari sunt curaţi in
ochii lorii,
Şi totu-şl nu sunt spălaţi de mârşăvia lorii.
13 Este unii nemu de omeni, cari sunt *suineţî
forte in ochii lorii,
Şi înalţi in pleopele lorii.
Sfaturi date Iul Lemuelil de muma sa.
14 ' Este unu nemu, ai cărora dinţi sunt săbii,
pUVINTELE regelui Lemuelu,
Şi măselele lorii cuţite ;
\^j "învăţătura, pre carel'a învăţata muma
"Ca să mănânce pre cei săraci din ţeră,
O fiîule, * fruptulu mitrei mele,
[sa.
Şi pre cei lipsiţi dintre omeni.
6 Ve^li P«. 80. 9.
Cap. 1». 6.
Oapulu 30.

a Cap. 31. 1.
» P». 73. 88.
c loon 3. 13.

d Iov 33. 4. etc.
Ps. 104 3. ele.
lua. 40. 12,

HI. 11. & 115.
9, 10, H.
y Deut. 4. 3. &
18. 32.
etc.
Apar, M. 18,
e P«. 12. 6. t
18. 30. & 19.
19.
8. & 11!). UO. k Mat. 6. 11.
/ Pe. 18. 30. * t Deut. 8. U,

14, 17. &
DO. * 33.
Neeio. 9.
26.
Iov 31.81,

31.
15.
85.
K,

88.

OSB» 13. d.

j Luc. 18. 11.
k Va. 131. 1.
Cap. 6. 17.
1 Iov 29. 17.
Pa. M. 2. ic
57. 4.
Cap. 18. 18.

t» P». 14. 4.
Arnos 8. 4.
n Cap. 87. 80.
Hab. 8. 5.
o Fac. 9. 88.
Lev. 20. 9.
Oap. 20. 20.

p
./
r
*
i

ic 83. 22.
Cap. 19. 10.
Eccl. 10. 7.
Oap. 6. B., etc.
Pi. 104. 18.
Iov 21. S. fc
40. 4.

15
16
17

18
19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

31

Eccl. 8. 3.
Mic. 7. 16.
—
Oqmlu 31.
a Oap. 30. t.
b Im. 49. 15.

2

ECCLESIASTULtf.

534

Din munca mânelorii eî sădesce viîă.
Cu putere 'şî încinge copsele eî,
Şi-şî îutăresce braţîele sale la lucru.
Ea simte, că bunii este cestigulu eî;
Luminarea sa nu se stinge nicî in puterea
Ea pune manele pe furcă,
[uopţeî.
Şi degetele sale apucă fusulii.
°Ea întinde mâna sa săracului,
Da, ea întinde manele sale celui lipsiţii.
Ea nu are temă de ometii pentru casnicii şei,
Căcî toţi casnicii şei au vestminte de lâ
nă roşia.
Singură 'şî face învelitorile de păţii;
In inii subţire şi in purpură este îmbrăcată.
*Bărbatulu eî este cunoscuţii in portă,
Căcî şede alăturea cu bătrânii ţereî.
Face cămeşi, şi Le vinde,
Şi cingetorî dă neguţiătoruluî.
Femea bună descrisă şi lăudată.
Intru putere şi măreţia se îmbracă,
1 Femeă virtuosă cine pote găsi?
Şi-şî ride de diua ce vine.
Căci preţulii eî coverşesce cu mulţii pre alu Cu socotelă 'şî deschide gura,
mărgăritariloru.
Şi legea bunetăţeî este pe limba eî.
în ea se încrede anima bărbatului eî,
Ea veghieză purtarea casniciloru şei,
fi cestigulu nu-î lipsesce.
Şi nu mănâncă din pânea lenevireî.
a 'î aretă binele, şi nicî o dată reulu,
Fiii eî se scolă, fericită o numescu,
In tote dilele vîeţeî sale.
Bărbatulii eî o laudă, dicendu :
Ea caută de lână şi inii,
„Multe fete au lucraţii cu virtute,
Şi lucreză cu manele sale sirguitore.
„Dară tu pre tote le-aî întrecuta."
Ea este ca şi corabia neguţiătoruluî,
Nurii sunt amăgitori, şi frumuseţa o deşerCe de departe 'şî aduce brana sa.
tăciune;
m Se scolă, râmi n încă-î nopte,
Dară femea ce se teme de lehova, aceea
se va lăuda.
Şi "dă de mâncare casniciloru eî,
Şi împarte lucrulu de preste di servilorii eî. Daţi -î din fruptele mânelorii eî;
ia 'şi pune in gândii unu câmpii, şi-lii cumperă; Şi să o mărescă în porţi înse-şî faptele eî.

O tu, fiîulu voturiloru mele:
3 c Nu da tăria ta femeeloru,
Nici căile tale dceloru ce strică pre regi.
4
• Nu se cade regiloru, o Lemuele,
Nu se cade regiloru a be vinii,
Nici domnitorilorii aplecarea spre beuturî îmbetătore.
5 f Ca nu bendu să-şî uite legea,
Şi să frângă dreptulu tuturoru saraciloru.
6 ' Daţi beuturî îmbetătore celui aprope de peiŞi viiiu celui cu sufletu amăritu.
[re,
7 Acesta să bee, ca să uite sărăcia sa,
Şi să nu-şî mai amintescă uecasulu seu.
8 * Deschide-ţî gura pentru celu mutu,
' Pentru judecata tuturoru orfaniloru.
9 Deschide-ţî gura, •'judecă iu dreptate,
Şi * aperă pre celu apăsaţii şi lipsită.
10
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OuprinsulU şi seopulu cartei.

1 /CUVINTELE ° ecclesiastului, fiîulu lui Da\j vidu, regele in lerusalimii.
2
* Deşertăciunea deşertăcîuniloru ! dice ecclesiastulii ; deşertăciunea deşertăcîuiiiloru l
3 " tote sunt deşertăciune! d Ce folosii are omulu
din totă truda sa, cu care se trudesce supţii
4 sore ? O generaţiune trece, şi altă generaţiune
5 vine; « dară pămentulii remâne in eternii. -^86rele resare, şi serele apune; şi grâbindu-se
6 la loculu seu, resare acolo. » Ventulu bate spre
medă-di, şi se întornă la medă-nopte ; ventulu totu se întornă şi se întornă in cer
o Cap. 5. 9.
/ Osea 4. ti.
d ln-iit, 17. 17. g Ps. 104. 15.
Nem. 19. 26. A Vudî Iov 29.
Cfcp. 7. 26.
ÎS, 16.
Osea 4. 11.
i 1 Şam. 19. 4.
i: - '. 4. 16.
« Eccl. 10. 17.

j Lov. 19. 15.
Deul. 1. 16.
k Iov 29. 12.
Isa. 1. 17.
Ier. 22. 16.
( Oap. 12. i. &

18. 22. & 19.
14.
m Rom. 12. 11.
n Luc. 12. 42.
o Efet. 4. 28.
Ebr. 13. 16.

curile sale. * Tote rîurile curgu in mare, şi 7
marea nu se mai împle; la loculu, de unde
aii veniţii rîurile, acolo eră-sî se întorcu.
Tote lucrurile sunt in trudă, mai mulţii de 8
câtii pote spune omulu : ' ochîulu nu se sa
tură de privire, şi urechîa nu se mat împle
de audire. Tote i cele ce aii foştii, acele 9
e'râ-sî vorii fi ; şi cele ce s'au făcuţii, acele eră-si se vorii face; da, nimica nu este nou supţii
sore. Aii este ce-va, de care s'arii pute dice? 10
„Ecce, acesta este nou!" acesta a foştii deja
in timpulu de demultu, ce a foştii înaintea
p Cap. 12. 4.
EOCLESIAST .
Oajmiu 1.
a Ven. 12.

Cap. 7. 27. *
12. 8, 9, 10.
b Ps. 89. 5, 6. &
62, 9. 4144. 4.
Cap. 12. 8.
c Hora. 8. 20.

d Cap. 2. 2i. 4.
3. 9.
< P>. 104. 5. &
119. 90.
/ P«. 19. B, 6.

g loan S. 8.
A Iov 38. 10.
P«. 104. 8, 9.
i Prov. 27. 20.
j Cap. 3. 15.

CAP. l, 2.
11 de noî. Cumu nu este nicî o aducere-aminte de lucrurile trecute, aşa nu va fi nici o
aducere-aminte de lucrurile, ce voru fi, la
cei ce voru veni in urma lorii.
Esperienţa autorului în căutarea fericiret.

12 * Eii ecclesiastulu fost'amu rege presto Isra13 elu în Ierusalimu. Şi îndreptatu-mi-amii ani
ma in a cerceta şi a adunca cu înţelep
ciune tote ce se făcu suptu ceriu ; * acesta
trudii grea dat'o-a Dumnedeii fiilorii ome
niloru, ca să se muncescă cu ea.
14
Privit'amu tote ce se făceau suptu sore ; şi
ecce, tote erau deşertăciune şi venare de
15 veutii! m Ce este strâmbii nimenea nu pote în
drepta; şi lipsurile nicî unulu a le numera.
16 Vorbit'ainu cu âuima mea, dicendu : Ecce,
eu amu "mai mare şi mai multă înţelepciu
ne de cătii toţi cel ce aii foştii înainte de
mine in Ierusalimu: da, anima inea a ve1 7 dutu multă iuţelepcîune şi sciinţă. ° Şi îndreptatu-mi-amu anima mea, ca să cunoscii
inţelepcîunea, şi să cunoscu nebunia şi ne
socotinţa ; şi ;i lliit'.-i mu. că şi acesta este ve18 nare de ventu. Căci f unde este multă înţe
lepciune, acolo este $i multă scârbă; şi celu
ce îmmulţesce sciiiiţa, îmuiulţesce durerea.
2 °T\IS'AMtl iu âuiuia mea: Haide l să tern
ii cercii cu bucuria ; deci gustă binele ,•
şi ecce, b şi acesta toţii deşertăciune este.
2 "Dis'amii rîsului: Escl nebunii ! şi bucuriei:
Ce iblosescî '?
3
d Cugetat'amu iu anima mea cu vinii să
deprindă corpulu meu, şi totu-şi anima mea
să se dedee la înţelepciune, şi să iuţelegu
nebunia, până voiu vede, ce este mai bunii
pentru fiii omeniloru d'intre tote câte făcu
supţii ceriii iu tote dilele vîeţeî lorii.
4 Făcutu-mi-amu lucruri mari: ziditu-mi5 amu palaturî; săditu-mi-amii vii; Făcutu-miamii grădini şi raiuri ; şi săditu-mi-amii
intr'însele totu fellulu de pomi roditori ;
6 Fâcutu-mi-amii ezurî de apă, să adapu
7 din ele pădurea de pomi; Cumperatu-mtamu servi şi serve ; şi avut'amu servi nă
scuţi in casă ; şi avut'amu o turmă de vite
mari şi mici, mai numerosă de câtîi toţi
cei ce aii fostu înainte de mine in lerusa8 limii ; e Adunatu-mi-amu şi argintu şi auru
şi tesaurele cele scumpe ale regilorii şi ale provincieloru ; ţinutu-mi-amu cântăreţi şi
cântăreţe, şi desfătările fiilorii omeniloru:
9 femei multe. Astu-feliii •'"fost'amu mai mare
şi mai avuţii decâtii toţi cei ce aii fostu inainte de mine in Ierusalimu; şi inţelepcîu
k Vers. 1
l Fw. 3. 19.
Cap. 3. 10.
m Cap. 7. 13.
n 1 Reg. 3. 12,

1 Thes. 5. 21.
13. & 4. 30. &
p Cap. 12. 12.
10. 7, 83.
Cap. 2. 9.
o Cap. 2. 3, U.
Capul 2.
a Lac. ÎS. 19.
& 7. «3, 25.

6 I». 50. 11.
c Prov. 14. 13.
Cap. 7. 8.
d Cap. 1. 17.
e 1 Rog. 9. 28.
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nea mea cu mine a remasfi. Şi tote cele 10
ce ochii mei au ceruţii, nu le-amii indepărtatu de la ei; n'amu opriţii anima mea de
la nicî o mulţumire ; căci anima mea s'a bucuratii din totă truda mea; ?şi acesta a foştii
totă partea mea din totă truda mea. Şi apoi 1 1
privit'amii la tote lucrurile, pre cari le-au lu
craţii manele mele, şi la truda mea, cu care
m'amii truditii, ca să le făcu ; şi ecce, tote
erau A deşertăciune şi venare de ventu ; şi în
ele n'amu găsită nicî unii folosii suptu sore.
Intorsu-m'amu deci să privescu înţelepcîu- 12
nea şi •' nebunia şi prostia ; căci ce potejace
acela, care va urma pre rege ? cele ce s'au
îacuEu deja. Şi vedut'amii, că înţelepcîu- 13 s /
nea cu atâta mai de folosii este de câtu
y^,
nebunia, pe câtu lumina este mai de folosii
de câtu întunereculu. •* Inţeleptulii in capulii 14
şeii are ochii şei, dară nebunulu âuiblă in
întunerecii; dară eră-şî amii cunoscuţii, că *aceea-şî întemplare se întâmplă la toţi.
Şi d is'.-i i mi in anima mea : Ci, întâmpla-m»- 1 5
se-va ca şi celui nebunii ? Deci pentru ce să fiu
mai înţelepţii? Atunceă dis'amii in anima
mea: Şi acesta este deşertăciune. Căci nu 16
este aducere-aminte de celu înţelepţii, cumii
nu este nici de celu nebunii, in eternii ; căci
tote cele din trecuţii se vorii uita in dilele
ce vorii veni. Şi înţeleptulii more întocmai
ca şi celu nebunii l
De aceea urît'amu vîeţa; căci mi s'a fă- 17
cutii desgustii de toţii ce se face supţii sore ;
căci tote sunt deşertăciune şi venare de
ventu. Şi urît'amu tote trudele mele, cu 18
cari m'amii truditii suptu sore; fiindii-că
! trebue să le laşii celui ce va fi după mine.
Şi cine pote sci, de va fi înţelepţii seu ne- 19
bunii? Totu-şî elii va stăpâni toţii lucrulii
meii, cu care m'amii truditii şi cu care
m'amu înţelepţitu suptu sore; deci şi acesta este o deşertăciune. Şi ajuns'amu 20
în atâta, că anima mea a perdutii totu curagîulu pentru toţii lucrulii meu, cu care
m'amii truditu supţii sore. Căci sunt 6-21
meni, cari aii lucraţii cu înţelepciune, cu
sciiuţă şi cu iscusinţă, ţi cari totu-şî aii lăsatu totulu celoru ce n'aii lucraţii, ca să fie
partea lorii; deci şi acesta este o deşertă
ciune şi unu reu mare. * Căci ce are omulii 22
de totă truda sa, şi de poftele ânimeî sale,
cu cari s'a truditii supţii sore ? Căci tote 23
dilele lui nu sunt de câtu n durere, şi ostinelele lui de câtu scârbă ; nicî noptea âuima
lui nu are repausu; deci şi acesta este o
deşertăciune.
& 10. 10, 14,
21, ele.
/ Cap 1. 16.
g Cap. 3. 22. fc
5. 18. & 9. 9.

h Cap. 1. 3, 14.
i Cap. 1. 17. &
1. 25.
j Prov. 17. HI .
Cap. 8. 1.

Ic Pa. 49. 10.
Cap. 9. S, 3,
11.
i P>. 49. 10.

m Cap. 1. 3. &
3. 9.
n IOT 5. 7. &
14. 1.
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24

°Nu stă in puterea omului să mănânce şi j
să bee, şi să-şî bucure anima de lucrulu
seu. Şi vedut'amu, că si acesta vine de la
25 mâna lui Dumnedeu. Căci cine a mâncaţii
şi s'a desfătaţii maî mulţii de câta mine ?
26 Căci elu dă celui bunii înaintea sa înţelep
ciune, sciinţă şi bucuria; dară celui păcă
toşii 'î lasă ostenela d'a strînge şi a adu
na, ca să p dee celui bunii înaintea lui Dum
nedeu ; deci şi acesta este o deşertăciune şi
venare de ventu.
3 rpOTE au timpulii lorii, şi a pentru toţii luI crulii suptu ceriii este timpu:
2 Timpii este de a se nasce, şi * timpii de
a muri;
Timpii de a sădi, şi timpu de a smulge
cele sădite ;
3 Timpu de a ucide, şi timpii de a vindeca ;
Timpu de a surpa, şi timpii de a zidi ;
Timpu de a plânge, şi timpu de a rîde ;
4 Timpii de a jăli, şi timpii de a juca;
Timpii de a arunca petre, şi timpii de a
5 culege petre;
Timpii de a îmbrăţiăşa, şi * timpu de a se
depârta de îmbrăcîăşare :
6 Timpu de a câştiga, şi timpii de a perde;
Timpu de a ţine, şi timpii de a lepăda;
7 Timpii de a rumpe, şi timpu de a cose;
d Timpii de a tace, şi timpii de a vorbi;
8 Timpu de a iubi, şi timpu de a ' urî ;
Timpii de resbelu, şi timpii de pace.
9 /"'"'Ce folosii are celii ce lucreză de lucrulu,
jcu care se ostenesce?
10 »Vădut'arnu munca, pre care a dat'o Dum
nedeu fiiloru omeniloru, ca să se chinuescă
1 1 cu ea. Pe tote făcutu-le-a frumose la timpulu
lorii; şi pus'a înţelegerea in anima lorii, *fără
ca omulu sa potâ înţelege, din începutii până
in sfârşiţii, lucrulu, pre care l'a făcuţii Dum12 nedeii. 'Cunoscut'amii, că într'aceste ni
micii nu este bunii, decâtu a se bucura şi
13 de a se veseli in vîeţa lorii. Şi chîarii ->a
mânca şi a be şi a gusta toţii ornulii din
bunurile ostenelelorii sale, încă si acesta
14 este unii dara de la Dumnedeu. Sciii bine,
că totu ce face Dumnedeâ, se face pentru
totu-de-una ; * nimicii nu se pote adăugi la acesta, şi nimicii nu i se pote lua; şi Dum
nedeu face acesta, ca omulu să se temă de
15 elu. 'Ceea ce este, a foştii deja; şi ceea
ce va fi, a foştii de demultu ; şi Dumnedeu
rechîamă trecutulu.
o Cap. 3. 11,13,
*9. &fi. 18. &
8. 15.
p Iov 27. 10,17.
Prov. 88. 8.

Oapulu S.
a Vers. 17.
Cap. 8. 6.
ii Ebr. 9. 87.
c loel i. 16.
1 Cor. 7. 5.
d Arnoi 5. 13.

*
/
g
h

Loc. U. 86.
Cap. 1. S.
Cap. 1. 13.
Cap. 8. 17.
Rom 11. 3J
i Vers. 28.
; Cap. 2. 24.

k Iac. 1. 17.
i Cap. 1. ».
m Cap. 5. 8.
nBom. 2 6,7, 8.
2 Cor. S. 10.
2 Thei. 1.6,7.
o Vers. 1.

Observaţiunî asupra purt&reî omenilorii în
societate.

Şi mai m vedut'amu supţii sore, că in loculu 16
de judecată, tocmai acolo era nedreptate;
in loculu, unde trebuea să se facă dreptate,
tocmai acolo era nedreptate. Şi dis'amii 17
in anima mea: "Dumnedeu va judeca pre
celu drepţii şi pre celii nelegiuita ; căci ente
"timpii pentru totu lucrulu, şi elu ie seină
la totă fapta. Asupra vorbei fiiloru ome 18
nilorii, că Dumnedeu maî deosebita de câtii
tote î-a făcuţii, gândit'amu in anima mea, şi
vedut'amu, că ei intre ei ca vitele sunt.
p Căci sortea fiiloru omeniloru este ca şi sortea 19
vitelorfi; a amîndurora totu acea-şî sortă este:
cumii uuulii aaore, aşa inore şi celu-1-altu :
unii sufletu aii toţi; şi nimicu maî mulţii
n'are omulu de câtii vita; căci si unulu şi
altulu deşertăciune sunt. Toţi la acela-şî 20
locu se ducii: » toţi sunt din pulbere, şi toţi
se întorcii in pulbere. r Cine scie, dacă 21
sufletulii tiiloru omeniloru se sue in susii, şi
dacă sufletulii viteloru se pogore in josu la
pământii ? 'De aceea vedut'amu, că nimicu 22
nu este mai bunii, decâtu ca omulu să se
bucure de lucrurile sale ; căci 'acesta este par
tea sa ; "căci cine-lu pote aduce la aceea, ca să
se bucure de cele, ce voru fi in urma lui ?
SI vădut'amu eră-şi tote " apăsările, ce se
facii suptu sore; şi eccă, lacrimele celorii apăsaţi, celorii ce n'aii nici unii mâugăiatoru ! şi puterea este pe partea apesâtoriloru loru ; dară aceia n'aii nici unu mângăiătorii. * Atuncea amu fericiţii pre cei morţi, •2
pre cel ce deja aii muritu, maî mulţii de
câtii pre cei vii, pre cel ce trăescii încă.
c Eru maî norocită de câtii amîuduoî este celu 3
ce încă u'a foştii, care încă n'a vedutu rău
tăţile ce se făcu suptu sore.
Vedut'amu de asemenea totă ostenela şi 4
iscusinţa maîstriloru, că eu nw-l decâtu pisma unuia asupra altuia. Deci şi acesta este
o deşertăciune şi veuare de ventu.
dNebunulu încrucişeză manele sale, şi mă
nâncă însă-şî carnea sa.
* Maî bine este o mână plină in pace de câţi
amiuduoî pumnii cu ostenelă şi venare de
ventu.
Şi vădut'amu încă şi acesta deşertăciune 7
suptu sore ; anume : Este unulii, ce nu are 8
pre nimenea, cbîaru fiiii seu frate nu are,
şi totu-ţî muuca lui n'are sfârşiţii, şi /ochîulu
şeii uu se satură de avuţii ; » şi nu dice nici
cumii in anima sa : „Pentru cine mă ostep Ps. 49. 18,20.
& 73. 22.
1
Cap. 2. 16.
u
q Fac. 3. 1(1
r Cap. 18. 7.
< Vera. 18.
Cap. 2. 24. & >

5. 18. & 11. 9.
Cap. 2. 10.
Cap. 6. 12. *
8. 7. ft 10. 11.
Oajmlii 4.
Cap. 3. 16. &

5. 8.
< Prov. 15. 16,
b Iov S. 17, el».
17. & ie. s.
c Iov 3. 11, 16, / Prov. 27. !>0.
21.
1 loan 2. 1G.
Cap. 6. 3
g Pa. 3». 6.
d I'rov. 6 10. &
24. 33.
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nescu, şi lipsescu de bunătăţi sufletulii meu ?
Şi acesta este o deşertăciune şi lucru reu.
9 Mai bine duoî de câtu unulu ! căci mal
10 huna plată au pentru munca lorii. Căci
de cadu, unulu pre altulu se rădică; dară
rai de acela, ce este singurii, cândii cade,
1 1 şi nu este cine să-lii rădice ! Chîaru de
dormu împreună duoî, li este caldu ; dară
1 2 unulii singură cumu se va încăldi ? Apoi
şi dacă pre d'însulu singurii l'aru pute bi
rui care-va, dară duoî aru pute să-î stee iinpotrivă ; şi unu firu, pusu in trei, nu se
rumpe curendii.
13
Mai bunii este unii tenării săracii şi înţe
lepţii, decât unu rege bătrânii, şi nebunii,
14 care nu sufere să mai fie învăţaţii. Căci,
preeumu acela pote eşi din închisore, ca să
domnescă, aşa şi celu ce s'a născuţii rege
15 pote sărăci. Vedut'amu pre toţi vieţuito
rii, ce âuiblă supţii sore, in jurulu acelui
tenerii, < are 'î urma, si care 'î lua loculu.
16 Poporulu, înaintea căruia a stătu, era fără
numeru; totu-şî ceî ce vorii veni maî pe ur
mă, nu se voru bucura de d'însulu; cu adevăratii, că şi acesta este deşertăciune şi
venare de ventii.
5

2

3
4
5
6

7

8

căci * unu maî înalţii veghîeză preste celu
înalţii, şi alţii maî înalţi preste aceştia. Şi 9
în tote este unii folosii pentru ţeră : Regele
dedaţii lucruriloru ţereî.
Observaţiuni pentru ceî egoisticî şi sgârciţî.
Cehi ce îubesce argintulu, de argintii nu 10
se satură; nici celu ce iubesce avuţia, de
venituri; acesta eră-şî este o deşertăciune.
Gândii se îniumlţescu bunurile, îmmulţescu- 1 1
se si ceî ce le mănâncă ; şi ce folosii are
stepânulu lorii, decâtii că le privesce cu ochiî şei ? Dulce este somnulii lucrătorului, 12
de mănâncă mulţii şeii puţinii; dară pre
avuţii nu-lu lasă să dormă îinbelşugarea sa.
lMal este unu mare reu, pre care vădutu- 13
/'amu supţii sore : avuţia păstrată chîaru
spre răulii celui ce o stepa nesce. Căci per- 14
de-se acesta avuţia prin o întâmplare rea ;
şi de a născuţii elu unii fiiu, nimicii din ea
nu rămâne în mâna lui; ra Preeumu a eşitu 15
din mitra mumeî, golii se va ţi întorce, cumu
a veniţii ; şi nimicii din toţii ceştigulu seu
nu va lua să ducă cu d'însulu. Da, şi a- 16
cesta i unu mare reu : aşa, cumu a veniţii,
aşa se şi va duce ; şi " ce folosii are, ° că s'a
osteniţii în ventu? Da, tote dilele lui *a 17
mâncaţii în întunereou, şi a avuţii multă
Sfătwrî practice.
Ţ^ĂZESCE " picîorulu teu, câudu mergî in durere, grijă şi scârbă.
Eccă, vedut'amii acesta, că ieste bunu şi 18
J[ casa lui Dumnedeii ; şi apropiă-te mal
bine spre a asculta, b decâtii să aduci sacri- plăcuţii pentru omii a mânca, şi a be, şi a gus
ficiele nebuniloru ; căci cel ce astu-felu se voru ta bunurile din ostenela, cu care se ostenesce
purta nu vorii pute făptui rele. Nu te gră supţii sore, m dilele vleţeî sale cele puţine,
bi cu gura ta, şi nici anima ta să nu se câte î-a daţii Dumnedeii; r căci acesta este
pre grăbescă a cuventa înaintea lui Dum- partea sa. Căci • dacă unui omii î-a datu 1 9
ne^leu ; căci Dumnedeii este in cerîurî şi tu Dumnedeii avuţia şi bunuri, şi î-a daţii pu
pe pământii ; pentru acesta c puţine iie cu- tere să mănânce din ele, şi să-şî îee partea sa,
vintele tale! Căci cu mulţimea grijelorii ca să se bucure de osteuela sa ; acesta unii
visulu vine, şi d vocea nebunului cu/wsce-se darii este de la Dumnedeii. Căci elii nu-şî 20
din mulţimea cuvinteloru. « De ai făcuţii ie multu seină la dilele vieţeî sale ; căci
votii lui Dumnedeii, să nu întărdiî a-lu îm Uumnedeii Vă îndestuleză prin bucuria cea
plini ; căci elu nu se place cu nebunii ; f ceea de faţă a ânimeî sale.
ce ai votaţii, plătesce. 9 Mai bine este, să "TI «"Al vedut'amii sialtu reu suptu sore, şi Q
nu faci votii, decâtii să faci votiî, şi să nu llJL care ^esu se întelnesce între omeni :
plătescî. Nu învoi gureî tale să te tragă Sunt omeni, cărora lî a datu Dunmedeu avu- 2
in păcatii; şi *nu dice înaintea trămesuluî ţii, bunuri, şi ouore, * şi nimicii uu li lipIul Dumnezeu : „Că greşelii a foştii ;" pentru sesce din tote câte dorescu ; c dară Dumne
ce să se mânie Dumnezeu de vorba ta, şi deii nu lî-a datu putere să guste diutr'însesă perdă lucrulu mânelorii tale. Căci cumu le, ci altulu mânânca din ele ; ţi acesta este
iu mulţimea visuriloru sunt multe deşertă o deşertăciune şi unii niare reu. De arii 3
ciuni, aşa si in vorbele mele ; deci 'terne-te nasce uuulu din aceştia o sută de copil, şi
arii trăi ani mulţi, ori câtii s'arii prelungi
de Dumnedeii.
Cândii i vei vede apăsarea celui săracii dilele vieţei sale, dară sufletulii şeii nu s'aru
şi siluirea dreptului şi a dreptăţeî îiitr'o sătura de bunătăţi ; şi d chîaru nici îmmorprovincia, să nu te mspăîmenţî de acesta ; mentare n'aru ave ; ţlicii : e Mai norociţii de-
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câtii d'însulu <'•-•<'.••• celii născuţii înainte de
4 timpii. Căci acesta în deşerţii a veniţii, şi
în întunerecii s'a duşii, şi in întunerecii
5 s'a acoperită numele seu. Chîarii sorele
nu fa vedutii, şi nu fa cunoscuţii ; acesta
maî mulţii repausu are decâtii acela. Şi
6 chîarii de arii maî trăi de duoe ori o mie
de anî, şi totu-şî bunătăţi nu va vede ; aii
nu toţi se ducii la acelaşii locu ?
7 'Totăostenela omului este pentru gura sa,
8 şi totu-şî dorinţa sa nu se satură. Cu câtii
deci este maî mulţii celui înţelepţii decâtii ce
lui nebunii ? Cu câtii maî bine este celuî să
racii, care scie a âmbla înaintea celorii vii ?
9 Maî bună este lumina ochiloru de câtu rătă
cirea dorinţeloru ; şi acesta deci este deşer
tăciune şi veuare de ventu.
10
Ceea ce este, de mulţii s'a chîamatu cu
numele şeii ; şi ce este omulii, se cunosce ;
şi "nici se pote să se judece cu celîi ce este
11 maî puternica de câtu d'însulu. Căci de
sunt multe lucruri, cari îmmulţescii ileşer12 tăcîunea, ce folosii are omulu ? Căci cine
scie ce este maî bunii pentru omii în vîeţă
in dilele cele puţine ale vîeţeî sale, pre care
1 o petrece ca * o umbră ? Căci ' cine va spune
( omului ce va fi după d'însulu supţii sore ?
Folosufâ suferinţelorn, rebdăreî şi inţelepctunei.

2

3
4
5
6

7
8

l bunii este unii "nume bunii de câtu
oleîulii de preţii,
Şi diua morţeî de câtii diua nascereî.
Maî bine este a merge în case de jale,
decâtii a merge în case de ospeţe ;
Căci aceea este sfârşitulu fie-căruî omii,
Şi toţii muritorîulu se gândesce la elu.
/
Maî bună este mâhnirea decâtii rîsulu; V
* Căci prin mâhnirea feţei anima maî b
Ase face.
i
Anima înţeleptului este în casă de jale,
Erii anima celuî nebunii în casă de veselia.
e Maî bine este a asculta mustrarea înţe
leptului,
Decâtii a asculta cântarea celoru nebunî.
d Căci ca fâsiitulii spiniloru supţii căldare,
Aşa este şi rîsulu uobunuluî : şi acesta este
o deşertăciune.
Apăsarea chîarii şi pre înţelepţii 'Iii scote
din minte,
eŞi mituirea strică /mima.
Maî bunii este slârşitulu uiiuî lucru decâtii
începutulu şeii;
Maî bunii este f celii cu sufletu rebdătoriu,
decâtii celu cu sufletu îngâmfaţii.

/ Pror. 16. 26.
g Iov 9. 33.
Isa. 45. 9.
Ier. 49. 19
» Ps. 102. 11. &
109. 23. &
IM. 4.

Iac. 4. 14.
t ti. 39. 6.
Cap. 8. 7.
—
Capulu 7
a Prov. 15. 30.

e Enod 23. 8.
& 28. t.
b 2 Cor. 7. 10.
Deut 16. 19.
c Ve<liP8.14.15. / Prov 14 89.
Prov. 13. 18. g Prov 14. 17.
&15. 31, 32.
« Iii S».
d Ps. 118. 12.
Iac. 1. 19.
Cap. 2. 2.
A Cap. 11. 7.

9 Nu te grăbi să te mânii în sufletulii teii;
Căci mânia numai în sinulii nebuniloru se
odihnesce.
Nu dice: „Ore cumii se face acesta, că
dilele trecute maî bune erau decâtii cele
de acuuiii?
Căci nu cu înţelepciune întrebi de una ca
acesta.
Bună este înţelepciunea la unii locii cu
mosceuirea,
Şi *ceî ce vedii sorele se folosescii de ele.
Căci de adăpostii este înţelepciunea, de adăpostu sunt banii;
Totu-şî folosulii sciinţeî este : că îuţelepcîunea păstreză vîeţa celoru ce o au.
Privesce lucrulii lui Dumnedeu !
•' Cine pote îndrepta ceea ce a strîmbatu elu ?
Fiî veselii Jîn diua fericireî,
Şi păzesce-te în diua nenorocireî ;
Căci Dumnedeu a pus'o faţă cu cea-1-altă,
Ca omulii să nu afle nimicii de dinu în urma eî.
Tote le-amii vedutu în dilele deşertăcîuneî mele : * găsescu-se omeni drepţi, ce peru
cu totă dreptatea lorii ; şi sunt nelegiuiţi,
ce trăescii maî mulţii în răutatea lorii. 'Nu
fiî pre drepţii, m şi nu te face pre înţelepţii !
pentru ce să te perdî însu-ţî? Nu fiî pre
reu, şi nu fiî nebunii! "pentru ce să mori
înainte de timpulu teii ? Bine este, să te
ţii de acesta, şi să nu neîngrijescî de aceea;
căci celii ce se tenie de Dumnedeu din tote
scapă.
0 înţelepciunea dă înţeleptului maî multă
tăria decâtii dece domni puternici. pNicî
unii omii nu este pe pămentu atdtu de drepţii,
încâtii să facă numai binele şi să nu greşescă.
Nu lua seniă la totă vorba ce se vorbesce, ca bă nu auţlî, că servulii teu ~Ee T)lâsI r:n;- ; Căci anima ta scie, că şi tu aî blăstematii de multe ori pre alţii.
Tote aceste cercatu-le-amii cu iiiţelepcîune, şi q amu ţlisu : Me voiii înţelepţi ! Dară
acesta departe era de mine ; r Departe a remasii ceea ce departe era, şi * aduncii ceea
ce aduncii era, cine le pote găsi? 'ludreptatu-rn'amii pre mine şi anima mea întru a
cunosce, şi a cerceta, şi a căuta înţelepciu
nea şi mintea, şi a cunosce reutatea nebu
niei şi prostia necuminţiei. "Şi aflat'amii
mai amară decâtii mortea pre feineă ; laţii
este ea, şi o reţe anima eî, ţi cătuşe ma
nele eî ; celii ce este bunii înaintea lui
Dumnedeu, acela va scăpa de d'îusa ; erii
pecătosulu va fi prinşii de ea. Ecce, aflai Vefli Iov 12.
14.
Cap. 1. 15.
Isa. 14. 27.
j Cap. 3. 4.
Deut. 28. 47.
A Cap. 8. 14.

i Prov. 25. 16.
m Rom. 12. 3.
n Iov 15. 32.
Ps. 55. 23.
Prov. 10. 27.
o Prov 21. 2J.
& 24. B,

Cap. 9. 18, 18.
p 1 Ret 8. 46.
2 Cron. 6.36.
Prov. 20. 9.
Rom. 3. 23.
1 loan 1. 8.
-; Rom. 1. 22.
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T Iov 28. 12, 20.
1 Tim, 6. 16.
t Rom. 11. *3.
t Cap. 1. 17. &
2. 12.

u Prov. 5. 3, 1.
& 28. U.

CAP. 7, 8, 9.

t'amii acesta, dice " ecclesiastulii, cercetându
tote una după alta, ca să aflu socotela loru;
28 Ceea ce caută anima mea, dară u'a aflaţii
este acesta; x unii bărbaţii dintr'o mie amu
aflaţii ; dară o femeă din tote aceste u'amii
29 aflaţii, fiece, numai acesta amii aflaţii : »că
Dumnedeu a făcuţii pre omii fără prihană,
dară * eî caută toţii felîulii de uneltiri.
Alte esemple de valorea înţelepcîuneî.
[NE este ca celii înţelepţii ? şi cine pri
cepe înţelesulu unui lucru ? " înţelepciu
nea omului face să strălucescă faţa sa ; şi
4 asprimea fegeî sale se schimbă înainte-l.
2 -" Păzesce, dicu-ţl, cuventulii regelui, şi ccu3 ventulu jurământului lui Dumnedeii. dNu te
grăbi de a te depărta de la fac,a lui ; nu
întră în punere de rele la cale ; căci tote
4 câte le voîesce, le face ; Că puternicii este
cuventulii regelui, şi "cine-î va dice : Ce faci ?
5 Celii ce pfizesce ordinulu, nici unii reii nu
va suferi ; şi anima celui înţelepţii scie tim6 pulii şi chipulu seu. Căci 'totu lucrulu 'şî
are timpulii seu şi chipulu seu ; căci nefe7 ricirea omului este mare presto elii. » Căci
nu scie ceea ce se va întempla ; şi cuinii
se va întempla, cine 'î va spune ?
8
Precumu h unii omii nu este stăpânii * pe
ventii, ţi nu pote opri ventulu ; şi precumu
nimenea nu este stepânii pe diua morţeî, şi
precumu nici o scăpare nu este în resbelu ;
aţa nici reutatea nu va scăpa pre ceî ce
o facii.
9
Tote aceste vedutu-le-amu, şi îndreptutu-mi-amii anima mea la totu lucrulu, ce
se face supţii sore ; este unii timpii, cândii
.unii omii stepânesce pre altulii spre neno10 rocirea sa însă-şî. Şi mai vedufamii pre
ceî nelegiuiţi îmmormentaţî şi veniţi la mă
rire, eru pre ceî ce lucrară drepţii vedutui-amu depărtaţi de la loculii sânţii şi uitaţi
în cetate ; şi acesta este o deşertăciune.
11
•'Fiindii-căhotărîrea pentru fapta rea nu
• se îndeplinesce pe dată, de aceea anima
fiiloru omeniloru este plină de facere de rele.
12 * Facă pecătosulu chiarii de o sută de ori
reii, şi rabde-iw ori câtu de îndelungii va
voi Dumnedeu ; dară totu-şî sciii, că l acelora
va fi bine, cărora li e temă de Dumnedeu,
13 şi aii frică de d'însulii ; Dară bine nu va
fi celui nelegiuiţii, şi dilele nu i se voru
prelungi; ci va peri ca o umbră, pentru-că
nu s'a temuţii de Dumnedeu.
14
Mal este o deşertăciune ce se întempla
pe pămentu : că sunt drepţi, cărora m li se
» Cap. 1. 1, 3.
x Iov 33. 33.
f». 18. 1.
y Fac. 1. 87.
t Fac. S. 6, 7.
Capulii g.
a Prov. 4. 8, 9.

& 17. 24.
Vedî Fapt. 6.
ÎS.
i Deot. 28. 50.
c 1 Cron. 89. 24.
Ezec. 17. 18.
Rom. 13. 6.
d Cap. 10. 4.

e Iov 31. 18.
/ Cap. 3. 1.
g Prov. 84. 28.
Cap. 6. 12. &
9, li. & 10 14.
h P». 49. 6, 7.
< Iov. 14. 5.

; PI. io. e. &

50. 81.
Jaa. 26. 10.
k Isa. 65. 80.
Roin 2. 5.
l P». 37. 11, 18,
19.
Prov. 1. 32,
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întempla dupre faptele celorii nelegiuiţi ; şi
sunt nelegiuiţi, cărora li se întempla dupre
faptele celorii drepţi ; deci dis'amii, că şi
acesta este o deşertăciune. " Atuncea lăudat'amii bucuria ; că nimicii mai bunii are omulu supţii sore decâtu a mânca, şi a bc,
şi a se bucura; da, aceste 'Iii însoţescii în
osteuelele lui în dilele vîeţeî sale, câte i le-a
daţii Dumnedeu supţii sore.
Gândii mî-smu îndreptaţii anima mea,
ca să cunoscu înţelepciunea, şi să vedu lu
crurile ce se făcu pe pămentu : (căci sunt
unii ce nu vedu somnii îu ochii lorii nici
diua nici noptea) ; Atuncea vedufamii totu
lucrulu lui Dumnedeu, că "omulunu pote
afla lucrurile ce se făcu supţii sore ; căci
de şi s'arii osteni oniulii să le caute, dară
totu-şî nu le va afla; şi chîaru de va dice
celii înţelepţii, că le scie, p totu-şî nu le po
te afla.
DA, pusu-mi-amii în animă tote aceste,
ca să cercetezi! tote aceste : " cuinii drep
ţii şi înţelepţii şi faptele lorii sunt în mâna
lui Dumnedeu : nici iubirea nici ura omulu
nu le scie ; tote au fostă hotârîte înainte de
eî. *Şi umilii şi altulu totu o sortă aii; b
sortă are celii drepţii ca şi celii nelegiuiţii;
celii bunii şi celii curaţii, ca şi cehi necu
raţii ; celii ce sacrifică, ca şi celii ce nu
sacrifică nici odată ; celii bunii, ca şi celii
pecătosu ; celii ce jură, ca şi celii ce se
teme de jurămentu. Da, este şi acesta unii
reu pe lungă tote cele-tulte ce se făcu supţii
sore, că toţi toţii o sortă au ; pentru aceea
şi anima fiilorii omeniloru este plină de rele,
şi nebunia este îu anima lorii în vîeţa lorii,
şi apoi se ducă la ceî morţi. Aii face-se
vr'o scutire de la acesta cuî-va ? Pentru toţi
ceî ce trăescii este o speranţă ; şi unii câne
viu este mai bunii decâtu unii leu morţii.
Ceî ce trăescii celu puţină sciii, că vorii muri ;
dară ° ceî morţi nu sciii nimicii, şi nu aii nici
o resplătire ; căci chîaru şi d amintirea lorii
se uită. Şi iubirea lorii, şi ura loru, şi zelulii loru. acumii a peritu ; şi eî nu mai au
parte pentru totu-de-una din tote câte se
facii supţii sore.
Du-te deci, ' mănâncă în bucuria pânea
ta, şi be cu animă veselă vinulii teu, de are
Dumnedeu plăcere de lucrările tale de demultu. Totu-de-una vestmintele tale să fie
albe, şi pe capulii teu să nu lipsescă oleîulii.
Gustă vîeţa cu femea ce o îubescî, în tote
dilele vîeţeî tale celei deşerte, pre cari ţi
33.
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41.
m fs. 73. 14.
Cap. 2. 14. £
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le-a datu suptu sore în dilele deşertăciune!
tale ; •''căci acesta este partea ta în vîeţă şi
în ostenelele tale, cu cari te ostenesc! suptu
10 sore. Tote câte-ţî sunt la îndemâna, fâ-/e
cu totă puterea ta; căci nu este nici lucru,
nici minte, nici sciinţă, nici înţelepciune în
mormentu, unde te duci.
întrebuinţarea înţelepcîunei la feRurite împreju
rări ale vîeţeî.

11

« Vădut'amâ încă supţii sore, că nu a celoru
îuţî este alergarea, nu a puterniciloru resbelulu, nu a înţelepţiloru pânea, şi nu a
celoru cu minte avuţia, şi nu a celoru în
ţelegători charulu ; ci pre toţi 'î află tim12 pulu şi întâmplarea. Căci Anicî omulu nu-şî
cunosce timpulu seu; cumu se prindă pesciî in mreja, cumu se prindu paserile în
laţii, aşa ' se prindu fiii omului în ora cea rea,
cându vine fără de scire asupră-li.
13
Vedut'ainu şi acesta înţelepciune suptu
14 sore, şi mare mî-a păruţii: 'Era o cetate
mică, şi în ea puţini omeni ; şi veni asupră-î
unu rege mare, şi a încunjurat'o, şi a rădicaţii
1 5 asupră-î valuri mari. Dară s'a găsiţii în ea
unu omii saracu, inse înţelepţii ; şi acesta
scăpa cetatea cu înţelepciunea sa, de şi ni
menea nu gândise la acestu ornu saracu.
16 *pis'amu atuncea : Mai bună este înţelepciu
nea decâtu tăria ; chiaru de arii fi despreţuită J înţelepciunea celui sermanii, şi arii
remdne neascultate cuvintele lui.
17
Mai bune svnt cuvintele înţelepţiloru ce
se ascultu în tăcere,
De câtu strigătulii celui mai mare intre ne
buni.
18
"Mai bună este înţelepciunea, decâtu ar
mele resbeluluî;
Dară "unii singurii păcătoşii multe bunuri
strică.
10 nRECFM^ muscele m»rte facâ să se îm| puţescâ ţi să dospescă oleîulu amestecătoruluî de mirii ;
Aţa face şi o lecă de nebunia cu celu în^semnatu prin înţelepciune ţi onore.
2 Anima înţeleptului stă de u drepta sa,
Dară anima nebunului de a stânga sa.
3 Chîarii dacă celu nebunii merge pe cale,
'/ lipsesce mintea sa,
" Şi spurfe tuturoru, că ente nebunii.
4
De se va redica asupră-ţî mânia dom* Nu părăsi loculu teii ;
[nitoruluî,
Căci "liniscea alină multe greşeli.
5
Este şi acestu lucru reii ce l'amii vădutii
suptu sore ;
/ Cap. *. 10, M.
& ::. 13, 81. &
5. ig.
g Araon 2. II,
15.
Ier. 9. 83.
'» Cap. 8. 7.

i Prov. î». «.
k Pror. SI. M.
Luc. U. «0,
& iii. 5.
.S». & 17. 26,
«Jap. 7. l».
ete.
Vors. 18.
1 Tbo9. 5. 3. ( Marc. 6. 2,3
jVedi 2 Şam. m Vers. 16.
|

80. 16—M.

n Io». 1. 1, 11,

li.
—

CVl/iulu 10.

Greşelă eşindii de la domnitoriu :
d Nebunia pusă în locuri înalte,
Şi cei avuţi şedendtt în locuri de joşii ;
Vădut'amu servii «pe cai,
Şi pre mai mari mergendu pe joşii ca servii.
f Celii ce altuia sepă gropă, însu-şî va căde în ea,
Şi celu ce bortilesce zidiulu, şerpele 'Iu va
muşca.
Celii ce rostogolesce petre, singuru 'şî va
face dureri cu ele ;
Celu ce tăia lemne, însu-şî se primejduesce
cu ele.
h ni iu de este tâmpii şi nu se ascute
şeii,
Mai multă putere trebue să se pună.
Deci înţelepciunea de folosii este pentru o
bună reuşită.
Gândii muşcă şerpele, fiindu-că »nu s'a
descântata,
Atuncea descâutătorulu nu-î de nici una folosii.
* Cuvintele din gura înţeleptului svnt aducetort de cluiru,
Erii 'buzele nebunului pre elîi însu-şî 'Iii perdii;
Chiaru începutulu cuvintelorii gureî sale este
prostia,
Eru sfârşitulu cuventăreî sale este o nebuJNebuuulii spuue multe;
[niă perdetore.
Dară omulu nu scie ce se va face ;
Căci cine-î pote spune * ce se va face după
aceea ?
Pre nebuni ostenelele lorii nu făcu decâtu
a-î osteni ;
Căci între el unulu macara nu scie drumulu
de mersu în cetate.
'Vai de tine, ţeră ! cându regele teii este
copilu,
Şi cându mai marii tei se înd6pă demâueţa.
Ferice de tine, ţeră! cându regele teu este
iiiii de nemu aleşii,
Şi cându "inaî marii tei mănâncă la timpulii
cuveniţii,
Ca să se îutărescă, eru nu ca să se îmbete.
Prin multă lene se afundă clădirea,
Şi din lenevirea mâueloru plouă in casă.
Pentru petrecere se pregătescu mâncările,
şi "vinulii pre toţi inveselesce;
Erii argintulu este pentru tote.
Nici chîaru in gândulii teii ° nu vorbi de rău
pre rege,
Nici chîaru in cămărele tale de dormire nu
vorbi de răii pre celu avuţii ;
Căci o pasere a ceriului va duce vocea ta,
Şi o înaripată va spune acesta.
b Oap. 8. 3.
c 1 Şam. 25. 84,
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11 A RUNCĂ pânea ta "in zlotă,
_/Y_ b Şi după multe dile o vei afla eră-şî.
2 c Imparte-o d in şepte, ba şi in optu părţi,
' Căci nu sciî ce nenorocire va cade preste
pământii.
3 Gândii nuoriî s'aîi împlutii, eî reversă ploiă
pe pămentu,
Şi cându cade arborele spre medă-di şeii
spre medă-uopte,
în cotro cade arborele, acolo reinâne.
4 Celii ce se uită la ventu nu va semena,
Şi celu ce caută la nuorî, nu va secera.
5 Cumii •''nu şeii, care este calea veutuluî,
» Nici cumu se făcu osele in mitra celei ingreunate,
Aşa nu sciî lucrările luî Dumnedeii, care pre
tote le-a făcuţii.
6 Demâneţa semână-ţî semînţa,
Nici sera nu lăsa să se odihnescă manele
tale;
Căci nu sciî, care va reuşi, acesta şeii
aceea,
Seu dacă amînduoe vorii f de o potrivă bune.

Si de ce să se întorne nuoriî îndată după
înainte de ce păzitorii caseî, (manele), să
tremure,
Şi să se incovoie cele târî, (picUrele),
Şi înainte de ce cei ce macină, (dinţii) să înceteze, fiindu-că s'au împuţinata,
Şi înainte de ce cei ce caută prin ferestre,
(ochit), să se întunece.
Şi înainte de ce uşele, (buzele), de din afară
să se închidă,
Gândii vocea macinătoriloru slăbesce,
Şi se redică la vocea uneî paseri ;
Şi se plecă tote ' fiicele cântăreî, (sunetele) ;
Si înainte de ce să-ţî fie temă de ori- re inălţime,
Şi să to spăimenţî pe cale.
înainte de a-ţî înflori niigdalulu ni perl albi,
Şi să ţi se facă snpărătore locusta ;
Şi înainte de ce să-ţî trecă poftele;
Căci omulii păşesce spre d casa sa eternă,
Şi 'bocitorii 'Iii încunjură in afară,
înainte de ce să se rumpă funia de argintii,
Şi să se sfărâme vasulu de aurii ;
Şi ulcîorulii să se strice la fontână,
Fotosulii înţelepcîunei in pregătirea omului ptntrtt Şi rota puţului să se sfărâme ;
îtctrânefă, mârte şi judecată.
Şi 'să seîntorcă acesta pulbere in pămentu,
precumu a foştii,
7
Dulce este lumina,
o Şi sufletulu să se îutorne înapoi la DumŞi plăcutu este ochilorii * a vede sorele.
8 De arii trăi omulu orî-câtu de mulţi anî, nedeu, * care l'a datu.
totă să se bucure de tote;
Conclusiunea trasa din toţii argumentiilit.
Şi să-şî amintescâ dilele întunereculuî,
Cari multe vorii fi ;
' Deşertăciunea deşertăcîuniloru, dice ecclesiastulu, tote sîînt deşertăciuni l
Totulu ce are să vină, deşertăciune va fi..
9
Bucură-te, tenere, in copilăria ta,
Şi afară de acesta, ecclesiastulu fiindii înŞi anima ta să se veselescă in dilele tenă- ţeleptîi, mai înveţa pre poporulii sciinţă, cer
ceta şi căuta, şi •'făcu proverbîe multe. Ecreţeî tale,
' Şi âmblă in căile ânimeî tale,
clesiastulii căuta să găsescă cuvinte plăcute,
Şi in căutările ochilorii tei:
şi ceea ce s'a scrisu era adeveratu : cuvin
tele adevărului. Cuvintele înţeleptiloru svnt
Dară să sciî că pentru tote aceste,
•fDumnedeu te va duce la judecată.
nisce ghimpi, şi ca nisce piroue înfipte. Ele
au foştii date de unii învăţătorii pentru 610 *Depărteză deci scârba din anima ta,
meniî adunăreî. Şi afară de acesta, fiîule,
Şi inlătureză durerea din corpulii teu ;
1 Căci şi copilăria şi tenereţele deşertă păzesce-te; facerea multoru cărţi nu are
sfârşita, şi * pre multă cetire este obosire
ciuni sunt.
J2 "TiARĂ "adu-ţî aminte de Făcetorîulu teu corpului.
Să ascultămii sfarşitulu a toţii lucrulu:
X/ in dilele tenereţeî tale;
înainte de ce să vină dilele cele rele,
'Teme-te de Dumnedeii, şi păzesce ordinele
luî! căci acesta este totă detona omului.
Şi să sosescă anii,
6 De cari aî să dicî : Nu amii plăcere de eî ; Căci m totă fapta o va aduce Dumnedeii îna2 înainte de ce să se întunece sorele şi lumina, intea judecatei, cu tote cele ascunse, fie bu
Şi luna şi stelele,
[ploiă. ne seu rele.
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CÂNTAREA CÂNTAR ILORG.
Dorulu miresei după mirulă eî.

1 a /CÂNTAREA cântărilorii lui Solomouii.
2 \^t
Să me sărute cu sărutările gureî salel
6 Căci maî plăcute sunt desmerdările tale de
câtîi vinulu.
3 Plăcute sîint mirosului aromele tale;
Aromă revărsată este numele teii ;
De aceea fecîorele te îubescu.
4 cTrage-me după tine! dsă alergămu!
* ' Dusu-m'a regele in cămărele sale;
Dară ne vomu veseli şi ne vomii bucura
numai in tine ;
Aminti-ni-vomii desmerdările tale cele maî
dulci de câtu vinulu ;
Tote cu dreptate te îubescu.
5
Negră sunt, dară plăcută, fiîceloru Ie
rusalimului !
Negră ca corturile Kedaruluî, frumosă ca
covorele lui Solomonii.
6 Nu ve uitaţi, că sunt negră;
Căci sorele m'a priviţii;
Mâniatu-s'au pre mine fiii mumei mele;
Pusu-m'aii păzitore preste vii ;
Dară viîa frumuseţeî mele n'amu păzitii.
7 Spune-mî, tu, pre care îubesce sufletulu meu,
unde păşunezî,
Unde poposescî ticnele tale la tmedă?
Căci de ce să rătăcescu pe la turmele soţiloru tei?
8
De nu sciî tu, -^cea maî frumosă d'intre
Eşî pe urmele oilorii,
[femei,
Şi pasce-ţî ediî aprope de colibele păstori9
Te asemenii, ' scumpa mea,
[lorii !
* Cu caii carului lui Faraonii !
10 Câtu de frumoşi sunt 'obrajii tei cu lânţujele,
Şi gâtulii teu cu şiruri de mărgăritare!
11 'Ţi vomii face deci lânţujele de aurii,
Cu stropiturî de argintii.
12
Gândii regele stă la mesă,
Nardulu meu 'şi respândesce niirosulu seu.
13 lubitulu meu plăcuţii 'mî este, ca săculeţulii
de mirii
Ce se odihnesce pe sinulii meu.
14 lubitulu meu plăcută 'mi este, ca strugurele
de cipru
Din viîele Enu-Ghedeî.
OAKTABEA.
Copul 1.
a 1 Reg. 4. 3».

b Cap. 4. 10.
c Osea 11. 4.
loan 6. 44. &
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d FIlip. 3. 12.

13, 14.
e Pa. 49. 14, 15.
loan 14. 2.
Ere». 8. 6.
/ Cap. 3. 9. Ic
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S Cap. 2. t, 10,
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& 5. 2. & S. 4.
loan 15. 14,

^Ecce, frumosă escî, scumpa mea,
fiece, frumosă escî cu ochii tei de porumbiţă.
Ecce, frumoşii şi plăcuţii escî, îubitulu
Verdeţa este aşternutulu nostru,
[meii!
Cedrii sunt bârnele casei nostre,
Şi bradiî boitele nostre.
ROŞA Şaronuluî,
Crinulii văiloru sunt eu.
Ca crinulii între spini,
Este scumpa mea între fecîore.
Ca merulii între arborii pădureî,
Este îubitulu meii între cei tenerî ;
'Mi place umbra lui, supţii ea petrecu;
Si dulce este "fruptulu seu ceriului gureî mele.
Dusu-m'a in casă de ospeţu,
Şi iubirea sa a fostu o flamură preste mine.
Intăriţi-me cu mustii de struguri;
Recoriţi-me cu mustii de mere l
Căci sunt bolnavă de iubirea lut.
b Stânga lui fie supţii capulii meii !
Şi drepta sa să me îmbrăgiăşeze !
Fete ale Ierusalimului, « ve jurii
Pe gazele şi pe căpriorele câmpului,
Nu treziţi şi nu desceptaţî iubirea ; căci de
sine va veni.
Audă vocea iubitului meii l
Ecce, elu vine sărindu preste munţi,
Sâltândii pe colini l
dCa gazela, ca puîulii de cerbii este iubitulii mea;
Ecce-K! stă in dosulii zidîuluî nostru,
Prin ferestră se uită, pr'intre gratii caută :
lubitulu meu luat'a cuventulu, şi mî-a disii!
" „Scolă-te, amica mea, frumosă mea, şi vino !
„Căci ecce, ierna a trecuţii,
„Trecut'au, trecut'au cu totulu ploîele ;
„Pe câmpii s'aii aretatu florile,
„Timpulu cântăreî păseriloră a sosita,
„Şi vocea turturiceî se aude in ţerâna nostră;
„Smochinulu împle cu aromă smochinele
sale încă verdî;
Viţa infloresce, si respândesce mirosulii seu ;
•''„Scolă-te, amica mea, frumosă mea, şi vino!
„Porumbiţa mea, ce staîin crepăturele stanIn adunciturele prăpăstieloru,
[celoru,
15.
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» „Lasă-me să vedu faţa ta, lasâ-me să audu
vocea ta;
Căci dulce este vocea ta şi plăcută este fa
ţa ta.
Prindeţi-ne h vulpele, vulpele cele micii, ce
strică vilele,
Căci viiele nostre înflorescii.
' Alu meii este îubitulu meu, şi eii a lui sunt,
Elu pasce pr'intre crini.
•> Până la recorea dileî, cându umbrele fugii,
Intorce-te, îubitulu meu, alergă *ca gazela,
ca puîulii de cerbii,
Presto munţii despărţirei.
ŢN patulu meu "noptea
[meu,
J_ Căutat' amu pre celu ce îubesce sufletulu
Căutatu-l'amu, dară nu l'amu găsiţii.
Deci sculatu-m'amu,
Şi amu cutrieratu cetatea,
Stradele şi uliţele,
Şi amu căutaţii pre celu ce îubesce sufletulu
meu ;
Căutatu-l'amu, dară nu l'amu aflaţii.
Aflatu-m'au 6 păzitorii, ce âmblă prin cetate,
ţi l-amu întrebată:

N'aţî vedutu pre celii ce îubesce sufletulu
meu?
4 Şi abie amii trecuţii pe lângă eî,
Şi amu aflaţii pre celu ce îubesce sufletulu
Apucatu-1'amu, şi nu l'amu lăsatu,
[meii,
Până ce nu l'aiau duşii in casa mumei mele,
In cămara celei ce m'a născuţii.
5 Fete alo Ierusalimului, cve jurii
Pe gazele şi pe căpriorele câmpului,
Nu treziţi, şi nu desceptaţî iubirea ; căci de
sine va veni.
Sosirea regelui Solomonă cu mare pompă.
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7
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d Ce este acesta ce se redică din deşerţii ?
Aceşti stâlpi de fumu,
Parfumaţi cu mirii şi tămăiă,
Şi cu tote dresurile neguţîătorilorii de arome?
Ecce, pătaşca lui Solomonu !
Şese-decî de viteşî 'Iu încunjuru din cei mai
tari ai lui Israelu;
Toţi încinşi cu săbii, deprinşi la resbelu,
Fie- care cu sabia sa la copsă, de tema nopţeî.
Făcutu-şi-a regele Solomonu acesta pătaşca
din lemnulu Libanului;
Stâlpii eî făcutu-i-a de argintii,
Acoperinientulu eî de aurii, şi şedetorea eî
de purpură,
Lă-'mtrulu eî frumoşii împodobiţii de fetele
Ierusalimului.
Eşiţî, fetele Sionuluî, şi priviţi la regele
Solomonu,

a Cap. 8. 13.
h P*. 80. 13.
Ezec. 13. 4.
Lac. 13. 33.
i Cap. 6. 3. *

7. 10.
j Cap. 4. 6.
k Ver«. 9.
Cap. 8. U.

CapulA 3.
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a Isa. 26. 8.
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—
b Cap. 5. 7.
Copulu 4.
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Cu cununa, cu care l' a încununaţii mumă-sa,
In diiia cununiei sale,
Şi in diiia înveselireî ânimeî lui.
Regele Solomonu caută o dobendi miresa.

ECCE, ° frumosă escî, amica mea, ecce, fru- 4
mosă escî!
Ochii tei supţii velulii teii funt ca ochii de
porumbiţă;
Perulii teu este ca o 'turmă de capre,
Ce poposescu pe muntele Galaadu;
c Dinţii tei ca o turmă de ol tunse,
2
Ce esii din scăldătore,
Cari tote născu gemeni,
Şi intre cari nici o sterpă nu se găsesce.
Ca firulii de purpură sunt buzele tale,
3
Şi gura ta plină de dulceţă ;
Ca bucăţele de mere-grânate are'/ă-se d obra
jii tei supţii velulii teu;
•Gutulu teii ca tumulii de marmură alu lui 4
Davidii, zidiţii pentru 'paza armeloru sale,
De care atârnă o mie de scuturi,
Tote scuturi de viteşî.
" Cele duoe ţiţe ale tale sunt ca diioî pui de 5
gemeni ai unei gazele,
<e pascii intre crini.
/ * Cătră recorea dilel, cându umbrele fugu, 6
Veni-voiu la tine, munte de miru, şi colină
de tămâia l
''De toţii frumosă escî, amica mea,
7
Şi nici unii defectu nu este in tine.
De pe Libanu vino cu mine, miresa mea,
8
Cu mine de pe Libanu !
Caută de pe verfulu muntelui Amâna,
De pe verfulu muntelui Şeniru i şi Hermonii,
Din vizuniele leiloru si din munţii panterilorii l
Răpitu-mi-aî anima, sora mea, miresa mea! 9
Răpitu-mi-aî anima numai cu o căutătură a
ochiloru tei,
Numai cu unii lanţujelii alu gutuluî teii l
Câtu de dulci sunt desmerdările tale, sora 'l O
mea, miresa mea !
* Cu câtu mai plăcute de câtu vinulu sunt des- !
merdările talei
Şi mirosulu parfumuriloru tale de câtii tote
aromele I
Miresa mea, fagurii picură din buzele tale, 11
'Miere şi lapte este supţii limba ta,
Şi mirosulu vestmintelorii tale * ca mirosulu
Libanului.
Grădină închisă escî, sora mea, miresa meal 12
Escî unii isvorii închişii, o fântână sigilată.
Vlăstările tale sunt o grădină de mere-grâ- 13
nate cu frupte plăcute:
b Cap. 6. 5.
| j
c Cap. 6. 6.
d Cap. 6. 7.
< Cap. 7. 4.
i 'i
/ Keem. 3. l». |

Ve^i Prov. 5. | i Efes. 5. 27.
19.
! ;' Deut. 3. 9.
Cap. 7. 3.
| t Cap. 1.2.
Cap. 2. 17.
I Prov. 24. 13,

|
14.
l
Cap. 5. 1.
\ m Fac. 27. 27.
j
Oiea ]4. 6 7
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14 Chiparoşi şi narde, narde şi şofranii,
Trestia inirositore şi scorţişoră, cu toţii so-i
iulu de tufarî şi tăinăiă,
Mirii şi aloe, cu tote aromele cele alese:
15 Fântână a gradinei, isvoru de "apă viii,
Ce curge din Libanii.
Eespunsulu miresei.

16 T\ESCEPTĂ-TE, criveţule! şi redică-te,
l y ventele de medă-di!
Aburesce grădina mea,
Ca să curgă aromele sale l
"Viîe îubitulu meu in grădina sa,
Să mănânce fruptele sale cele plăcute.
Respunsulu lui, Solomonil.

5 "TTENIT'AMtT in grădina mea, sora mea,
Y miresa mea,
Smuls'amu smirna mea cu plantele mele
mirositore.
* Mâncat'amii fagurii mei şi mierea mea,
Beut'amii vinulu meii cu laptele meii;
Mâncaţi, e amiciloru, şi beţii ; şi imbetaţi-ve,
îubiţiloru !
O cercetare a mirelui.

3

4
5

6

7
8
9

ORMIT'AMtT, dară anima mea veghîa;
^ Vocea iubitului ! d elii bate, fi face :
„Deschide-mî, sora mea, amica mea, porum
biţa mea, neprihănita mea!
„Căci capulu 'mî este plinii de rouă,
„Buclele mele pline de picurăturele nopţeî,"
Dară m'amîi despoiaţii de vestminte, dicc ea,
Cumu să me îmbracii eră-şî?
Spălat'amu picîorele mele ;
Cumîi să le fescelescu eră-şî?
[mâna sa,
Intins'a îubitulu meii prin crepătura uşeî
Şi toţii lă-întrulu meu s'a mişcaţii pentru
d'însulu.
Sculatu-m'amu, să deschidii îubituluî meu,
Şi picurat'aii smirnă manele mele,
Şi degetele mele smirna cea plăcută pe mânerulu zăvorului.
Deschis'amii îubituluî meii;
Dară îubitulu meii se dusese, fugise.
Sufletulu meu se topîa, cândii elu vorbîa.
e Căutatu-ramu, dară nu l'amu aflaţii,
Chîămatu-1'amu, dară nu mî-a respunsu.
Aflatu-m'au păzitorii, ce cutrierau cetatea,
Bătutu-m'aii, şi m'au rânitu,
•'Păzitorii zidîuriloru velulu niî-au rupţii.
Fete ale Ierusalimului, ve juru,
De veţi afla pre îubitulu rneîi, spuneţi-î,
Că sunt bolnavă de iubire.
Ce, ore îubitulu teii este maî mulţii decâtu unu altulfi?

n loan 4. 10. & l
Capuln 5.
7. 38.
o Cap. 5. 1.
a Cap. 4. 16.
b Cap. 4. 11.

c Luc. 15. 7, 10.
loan 3. 29. &
15. l*,
d Apoc. 3. 20.

« Cap. 3. 1.
f Cap. 3. 3.
g Cap. 1. 8.

O tu cea maî frumosă d'intre femei !
Be, ore îubitulu teu este maî multu decâtii
unu altuia,
De ne juri ast-feliii?
Albii şi rumenii este îubitulu meii,
Aleşii între deci de mii!
Capulu şeii este ca aurulii celii mai curaţii,
Buclele sale ea ramurele de palmieri, ne
gre ca corbulu;
* Ochii seî sunt ca porumbii la curgerile apeScăldaţi in lapte, puşi in ferecaturi ; [lorii,
Obrajii lui srint ca straturile de Aon mirositore, ca tufariî înalţi, plini de aromă;
Buzele sale ca crinii, ce picură smirna ce
se reversă;
Manele sale ca unii sulu de auru, ferecaţii cu
crisolitu.
Corpulu lui ca unii chipu de fildeşii acoperiţii
cu safirii;
Şelele lui ca stâlpi de marmură, puşi pe
pedestalu de aurii curaţii ;
Privirea sa ca Libanulu, unii leneru aseme
nea cedrului;
Dulce de toţii este gura sa, cu totalii plăcutii este elu;
Aşa este îubitulii meii,
Aşa este amiculii meii,
Fete ale Ierusalimului!
UNDE s'a duşii îubitulu teii,
" O tu, cea maî frumosă d'între femei ?
In cotro s'a înturnatii îubitulu teii ?
Ca să-lîi căutămu cu tine.
Pogorîtu-s'a in grădina sa îubitulu meii,
La straturile de flori mirositore,
Să pască in grădini, şi se culegă crini.
*A iubitului meu sunt eii, şi îubitulu meu
alii meu este,
Elu pasce între crini.

10
11
12
13

14

15

16

6

2
3

Solomonil caiităaduoa oră a dobendi miresa.

Frumosă escî, iubita mea, ca Tirza,
Plăcută ca lerusalimulu, si 'cumplită ca cei
ce se .MI l un ii in jurulii steguriloru !
Intorce ochii tei de la mine,
Căci eî me turbură ;
Perulii teu este dca o turmă de capre,
Ce poposesce pe Galaadii ;
'Dinţii tei ca o turmă demeîore,
Ce esu din scăldatore;
Ce tote născu gemeni,
Şi între cari nicî o sterpă nu este.
•''Ca bucăţele de mere-granate are'tă-se obrajiî tei supţii velulu teii.
Şese-decî de regine şi optu-decî de coucubine amii,
Şi fecîore nenumărate;
A Cap. 1. 15.&
4. 1.

Capidii (î.
a Cap. 1. 8.

b Cap. 2. 16. & d Cap. 4. 1.
7. 10.
t Cap. 4. 2.
c Vers. 10.
| f Cap. 4. 3.

4
5

6

7
8
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eŞi elu de mine doresce.
Haide, îubitulu meu, să eşimu la câmpii,
11
Să petrecemu in satul
Demâneţa ne vomii duce la viîă,
12
-''Să vedenia, de a înfloritii viţa,
De s'aii deschisă florile, ţi de au înflorită
mere-granatele.
Acolo 'ţi voia da desmerdările mele.
» Mandragorele respândescu mirosulu loră, 13
Şi la uşa nostră h este totă felîulu de frupte
alese, noăe şi vechi,
Ce ea, îubitulu meu, ţî-amă păstrată.
D de al fi fratele meu,
$
Care a suptă ţiţa mumei mele !
In uliţă de te-aşu găsi, te-aşî săruta,
Şi nimenea nu m'aru ţine de rea ;
Te-aşi duce si te-aşă aduce in casa mumei 2
mele;
Care m'aru înveţa, să te adapă cu "vină aromată,
Vorba miresei.
Si
cu mustulă din mere-granatele mele.
AU doră veţi privi la mine, Şulamita, ca
O,
de aru fi * stânga lui suptă capulă mea, 3
la fecîorele ce dânţuescii in choru ?
Şi drepta lui m'ară îmbrâcîăşa!
O fete ale Ierusalimului, cve jurul
, 4
Urmarea pefireî regelui.
7 /"1ÂT0 de frumoşi sunt paşii tei cu încăl- Nu treziţi, şi nu desceptaţî iubirea, căci de
|^4 ţiămintele tafo, "fccîoră alesă l
sine va veni.
Rotundulu copseloru tale este ca colanulu,
Sfărşitulu. Iubirea cea tare şi nestrămutata,
Lucru de mână de meşteră;
a miresei.
2 Buriculu teii ente cu o cupă rotundă,
Căreia nu-î lipsesce uicî o dată vinulu;
^/"^INE-i acesta, ce se urcă din deşertă? 5
\j( Rădămată pe îubitulu ei ? dicendu :
Pântecele teii ca unii snopii de grâu,
încinsu cu crini ;
Deşteptatu-te-amă de suptă mărulă,
3 * Cele diioe ţiţe ale tale,
Unde te născu mumă-ta,
Unde te-a făcută ceea ce te-a, născută.
Ca diioî pui gemeni de gazelă ;
6
4 ° Gutulu teii este ca unii turnu de fildeşii ; ePune-me ca una sigila pe anima ta,
Ochii tei ca ezurile din Heşbonu, lungă por Ca una sigulu pe bragîulă tea ;
ta Batu-Rabbimului ;
Căci tare ca mortea este iubirea ;^
i
Nasulu teii, ca tumulii Libanului, ce caută Puternică c,ţ. infernulă gelosia el ; J
''y
Jărateculă eî una focă, o flacără a luî Dumspre Damascu;
5 Capulu teu pe tine ca Carmelulii,
nedeă.
Perulii capului teu ca purpura;
Ape puternice nu potă stinge iubirea,
7
Unu rege este încătuşaţii in buclele tale !
Nici torentele a o înneca;
\6
Câtu de frumosă şi câtîi de plăcută" escî 'De ară da cine-va şi totă avutulă casei sale
tu, iubito, in nuri!
pentru iubire,
Nimenea nu î-ară ţine socotelă.
7 Statura ta semenă cu palmierulii,
s Mică este sora nostră, diseserăfraţiî ei, 8
Ţîţele tale cu strugurii.
8 Gândit'amu : O, de m'aşii pute sui in pal- Ţiţele încă-î lipsescă ;
Să apucii ramurele sale,
[mierii ! Ce vomă face cu sora nostră,
In (j : ii.-i , cându voru peţi-o ?
Şi fire-arii ţiţele tale ca strugurii viţei !
Mirosulu respirare! fcile este ca de mării,
De ară fi zidiu, ama zidi una paiaţă de 9
9 Cerîulu gureî tale ca vinulu plăcuta,
argintă pe ea;
De arii fi uşă, ama închide-o cu scânduri
Ce lunecă uşorii
Vorba miresei.
de cedru.
10
în gutulii iubitului meu, Sunt zidiă, şi ţiţele mele ca turnurile ;
Şi face să vorbescă buzele colorii adormiţi. De aceea fost'amă in ochii şei ca una ce
10
dEu sunt a iubitului meu;
află charu.
9 Dară numai acesta este porumbiţa mea, nenrihănita mea;
lUna este la mumă-sa,
iCea mai alesă a celei ce a născut'o.
Fecîorele au vedut'o, şi au fericit'o ;
Reginele şi concubinele au vedut'o, şi au lăudat'o, fâcndu:
Cine-I acesta, ce se aretă ca o auroră,
Frumosâ ca luna, curată ca sorele,
Şi ' cumplită ca cei ce se adunu in jurulu
i steguriloru 'i
1 1 sK pogorisemii in grădina cu nuci,
Ca *să vedu florile din vale;
Să vedu, de înverdesce viîa,
Şi de înflorescii mcre-granatele ;
12 Şi fără să sciu, iubirea mea m'a prefăcută
ca pre carele lui Aminadabu.
Intorce-te, întorce-te, Şulamitol
13 Intorce-te, întorce-ta, să te vedeam!

g Vera. 4.
A Cap. 7. li.

Capulu 7.
a P>. 44. 13.
b Cap. l. S.

c Cap. 4. 4.
i / Cap. 6. 11.
d Cap. 3. 16. & g Fac. 30. 14.
6. S.
h Mat. 13. 52.
< Pi. 45. 11.

Capuiu S.
a Prov. 9. ».

fr Cap. 9. 6.
.- Cap. S. 7. &
3. 5.

d (Jap. 3. 6.
e Isa. 49. 16.
Ier. 82. 24.

Hag. 2. 23.
/ l'rov. 6. 35.
g Ezec. 23. 33.
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ISAIA

11

Solomonu avea o viîă la Baalu-Hamonu ;
*Dat'a păzitorilorii viîa,
Ca fie-care să-I aducă pentru rodele ei o
mie de arginţi.
/ 127 Viîa mea este a mea pentru mine:
j Ale tale, Solomone, fie cele una mie de
arginţi,

Şi duoe auto celora ce păzescîi rodele ei l
O, tu, cea ce locuescî in grădinii !
Soţii asceptă vocea ta ;
' Lasă-me s'o audu !
J'Pornesce răpede, îubitulu meii,
*Iute ca gazela, ca puîulu de cerbii pe mun
ţii de aromatei

13
14

CARTEA LUI ISAIA.
Pecatele şi suferinţele lut Israelu; sfaturi fi făgăduinţă.

1 ° T 7ISIUNEA lui Isaia, fiîulu lui Amozu, pre
V care o vădu despre Iuda şi lerusalimu
in dilele lui Uzia, ale lui lotamu, ale lui
Aha/u ^' ale lui Hezekia, regî ai lui Iuda.
2 6Audiţî, cerîuriloru, şi ascultă, pămentule !
Căci lehova vorbesce, dicendu:
cFiî amu hrăniţii şi amii crescuţii,
Dară eî necredincioşi mî-aii foştii.
3 dBoulu cunosce pre stăpânulii seu,
Şi asinulu eslele domnului şeii,
Eru Israelu «nu m'a cunoscuţii,
Poporulii meii •/'nu ie aminte la mine,
4 Vai, naţiune păcătosă, poporii încărcaţii de
nedreptăţi,
» Semînţă de făcători de rele, fii stricaţi !
Au părăsiţii pre lehova,
Aii despreţuitii pre Sântulii lui Israelu,
S'aii întorşii îndărăptii.
5
* Pe ce parte vă va mai bate ?
Voi şi mai mulţii ve veţi rescula;
Totu capulii este bolnavii, totă anima mo
leşită ;
6 De la talpa piciorului până la capii nu este
într'însulu nimicii întregii,
Numai rână, vînetăî, şi plăgi prospete,
Ce încă ' nici s'aii storsu, nicî s'aii legaţii,
Nici s'aii muiaţii cu oleiii.
7 •'Pămentulii vostru este pustiita,
Cetăţile vostre arse de focii;
Pămentulu vostru vi-lii mănâncă străinii în
Este pustiita, stricaţii de străini.
[faţă,
8 Şi fota Sionuluî a rămaşii * ca o colibă în viîă,
Ca unu pătulii într'unii câmpii de curcubete,
'Ca o cetate împresurată.
9 "' De nu nî-aru ii lăsata lehova, D-dculu oştirilorii, o mică rămăşiţă,
h Hat. 21. 33.
i Cap. S. 14.
j Vedi .\ ,,..,-.•:•.
17, *0.
* Cap. t. 17.
ISAIA
—
Ggpulu 1.
a Num. 12. S.

b Deat. 32. 1.
g Cap. 57. 3,4. 2 Ier. 4. 17.
Mat. 3. 7.
Ier. 2. 12. «t
m Plan. 3. 22.
6. 19. & 2>. 29. h Cap. H. 13.
Rom. 9. 89.
Ezec. 3«. 4.
Ier. î. 30. & n Fac. 19. 24.
Mic. 1. 2. &
o Ueut. 32. 32.
5. S.
6. 1, 2.
i lut. 8. 22.
Ezec. 16. 46.
<• Cap. 5. 1, 2.
jDcut. £8. 81, p l Şam. 15. 24.
d Ier. 8. 7.
PB. M>. 8, 9. &
52.
f Ier. 9. 3, 6.
k Iov 17. 18.
51. 1G.
/ Gap. 5. 12.
Plin. 2. 6.

Amii fi ca "Sodoma,
Ne-amii asemeua cu Gomorra.
Ascultaţi cuventulu lui lehova, domni °aî
Sodomeî !
Luaţi in urechi legea Dumnedeuluî nostru,
poporii alu Gomorreî!
Ce-mî trebue mulţimea p sacrificieloru vostre ?
dice lehova:
Sătulii sunt de olocaustele de berbeci şi
de grăsimea îngrăşateloru ;
Şi nu mal voîescii sângele tauriloru, alii
mneilorii şi alu cjiapilorii.
Gândii veniţi «să vă arătaţi înainte-mî,
Cine cere acesta de la voi,
Ca să călcaţi curţile mele V
Să nu-mî mai aduceţi T daruri deşerte;
In urîcîune-mî este tămâia,
Luna nouă şi sabatulii şi ' dilele sânte ;
Nu potu suferi fără-de-legea şi serbătorirea.
'Luuele vostre cele noue şi » serbătorile vostre le urăsce sufletulii meu :
Făcutu-mi-s'aii sarcină ;
"Nu mai potii a le purta.
De aceea, *cândii veţi întinde manele vostre,
Ascunde-voiu ochii mei de la voi ;
y Chîarii de veţi face multe rugăciuni, uu le
voiţi asculta :
Căci manele vostre simt pline de * sânge.
"Spălaţi-ve decî, ţi curăţiţi-ve,
Depărtaţi răutatea fapteloru vostre de d'inaintea ochilorii mei;
b încetaţi de a face reu ;
învăţaţi-vă a face bine ;
c Căutaţi dreptatea, ajutaţi pre celii apăsaţii,
Faceţi dreptate orfanului, ţi apăraţi drept.tilii veduvpî.
Prov. 15. 8.&
21. 87.
Oap. Cfi. 3.
lor. C. 20. &
7. 21.
A mo» 5. 81, 22.
Mic. 6. 7.
•/ Eiod. 23. 17.

& 34. as.

r Mat, 15. 9.
> loel 1. U. &
2. 15.
t Num. 28. 11.
u Lev. 21. 2,
ete.
Plan. S. 6.
r Cap. 43. 24.
x IOT 27. 9.

Pi. 134. 2.
l'rov. 1. 28.
Cap. 59. 2.
Ier. 14. IX.

Mic. 3 4.
y Pa. 6S. 18.
1 Tim. 2. 8.
* Cap. 59. 3.
a I«r. 4. 14.
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6 Pa. .11. 14. &
37. 27.
Amoa 5. 15.
Rom. 12. 9.
1 Pet. 3. 11.
c Ier. 22. 3, 16.
Mic. 6. 8.
Zech. 7. 9. *
8. 16.

CAP. l, 2.
18 Veniţi acumii, ''să ne judecămu, dice lehova ;
De voru fi. păcatele vostre rosti ca carmezinulu, ' face-se-vorii albe ca omătulii;
Şi de voru fi roşii ca stacoşîulu, voru ajun
ge albe ca lâna.
19 De veţi voi, şi me veţi asculta,
Veţi mânca bunătăţile pământului vostru.
20 Eru de nu veţi voi, ci ve veţi impotrivi,
De sabia veţi fi înghiţiţi ;
•''Căci gura lui lehova a vorbiţii acesta.
21
* Cetatea cea credincîosă, cumii s'a făcuţii
Era plină de drepţii ;
[meretrice !
Dreptatea locuia într'însa ; eru acumii uciga22 h Argintulu teu in sgură prefăcutu-s'a, [şiî.
Vinulii teu amestecatu-s'a cu apă.
23 'Mai marii tei sunt resculătorî, j părtaşi furiloru :
* Fie-care îubesce mita, şi âmblă după plată,
'Orfanului dreptate nu făcu,
Şi judecata văduvei nici nu ajunge până la ei.
24
De aceea dice lehova, Domnulu oştiriAtotu-puterniculu lui Israelii :
[lorii,
Vai l ™ pedepsi-voiu pre împotrivitoriî mei,
Şi resbuna-mă-voiu asupra neamiciloru mei ;
25 Si voiu întorce mâna mea asupra ta,
"Şi voiu curaţi, ca cu leşiă, sgura ta,
Şi voiii depărta din tine totă arama ta :
26 Voiu restatornici judecătorii tei, "camaî'naŞi consiliarii teî, ca şi la începutu ; [inte,
Şi apoi p te vei numi,
Cetatea Dreptăţeî, Cetăţuiă Credincîosă.
27 Sionulu se va rescumpera prin judecată,
Şi cei re'nturnaţi ai lui prin dreptate.
28 Dară « derîmarea celoru fără de lege şi a
păcătoşilorii toţii atuncea se va face,
Şi cei ce aii părăsiţii pre lehova se voru
nimici.
29 Căci vă veţi ruşina de r dumbravele de stejari,
pre cari acumii le iubiţi,
* Şi ve veţi roşi de gradinele, pre cari acumii
vi le alegeţi.
30 Că veţi fi ca stejarulu, care-şî lepădă frunŞi ca grădina, în care nu este apă.
[dele,
31 Şi 'celii mal tare va ajunge "ca câlţulu,
Şi lucrulu şeii ca scînteiă;
Şi amînduoî voru arde împreună,
Şi nu va fi cine să-î stingă.
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" Se va întempla 6 in dilele de pe urmă,
" Că muntele casei lui lehova
Se va întemeia pe verfulu munţilorii,
Şi se va înălţa preste colini ;
"*Şi voru curge la d'însulu tote naţiunile.
Multe popore se voru duce, şi voru dice :
'„Veniţi, să ne suimii pe muntele lui lehova,
„La casa Dumnedeuluî lui lacobu ;
„Şi ne va învăţa căile lui, şi vomii âmbla
în cărările lui."
^ Căci din Sionu va eşi legea,
Şi cuventulu lui lehova din lerusalimii.
Şi elu va judeca între naţiuni,
Şi va hotărî între popore multe ;
Si-şî » voru fauri săbiele lorii în fere de plugu,
Şi lăncile loru în cosore ;
Poporii asupra altul poporii nu-şî va mal
rădica sabia sa,
*Nicî se voru mai deda resbeluluî.
Casă a lui lacobu, veniţi !
Să ' âmblămu în lumina lui lehova !
Căci ai părăsiţii pre poporulu teu, pre casa
lui lacobu,
Pentru-că s'aii împlutu •'de idololatria resărituluî,
Şi ksunt predicatori de timpii, ca Filistenii,
1 Şi s'au uniţii cu fiii străiniloru.
m Implutu este pămentulii lorii de argintii şi
Şi tesaurele lorii n'aw sfârşiţii ;
[de aurii,
Şi împlutu este pămentulii loru de cai,
Şi n'ait sfârşitu carele lorii ;
Şi "împlutu este pămentulu lorii de idoli,
S'au închinata la lucrulu mâneloru lorii,
La ceea ce făcură degetele loru.
Deci omulii se plecă,
Şi bărbatulu se umilesce,
Şi tu nu-î ierţi pe ei.
0 întră în stâncă, şi ascunde-te în pulbere,
De arătarea înfricoşată a lui lehova şi de
mărirea măreţiei sale ;
Căci p ochii cei mândri ai omului se voru urniŞi trufia bărbaţilorii se va pleca ;
[li,
Şi lehova singuru se va înălţa «în diiia aceea,
Căci diiia lui lehova, D-deulu oştiriloru,
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Preste totu celu mândru şi înalta,
Preste totu celu falnicii; şi elu se va umili ;
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ce voru preceda, filele acelea.
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Şi preste tote colinele cele falnice ;
15 Preste totu tumulii înalţii,
Şi preste toţi zidîulu întărită ;
16 'Preste tote corăbiele Tarşişuluî,
Şi preste tote lucrurile de plăcere.
17 " Mândria omuluî se va plena,
Trufia bărbaţiloru se va umili,
Şi lehova singurii se va înălţa "în diua aceea.
18 Şi idolii 'î va perde lehova de totu.
19 Şi vorii întră înzpescerele stâncelorii,
Şi in crepăturele pământul uî,
* De arătarea înfricoşată a luî lehova si de
mărirea măreţiei sale,
Cându se va scula, * ca să înspăimânte pămentulu.
20
"în diua aceea omulii va arunca idolii şei
de argintii şi idolii şei de aura,
Pre cari î-a făcuţii, ca să li so închine,
La cârtiţe şi la lilieci :
21 *Ca să între în găurele stânceloru,
Şi în crepăturele petreloru,
" De arătarea înfricoşată a luî lehova şi de
mărirea măreţiei luî,
[mentulu.
Gândii se va scula, ca să înspăimânte pă22
d Lăsaţi deci pre omu, " în ale cărui nări
este suflare ;
Căci în ce se pote ţine socotelă de elu ?
3 /"^ĂCl, eccă, lehova, Domnulu oştiriloru,
\^ "Va depărta Ierusalimulu şi Iuda
Din totă 'susţinerea şi sprijiuulu.
Susţinerea de pane, şi susţiuerea de apă :
2 • Pre cei viteşî şi pre bărbaţi de resbelu,
Pre judecătorii, pre profeţii, pre divinătorii
şi pre bătrânii,
3 Pre inaî marele preste cincî-decî şi pre totu
omulu cu însemnătate,
Pre consiliaru, pre celu cunoscătorii în vrăjbî,
şi pre descâotâtorulu iscusiţii;
4 Şi li voiu da, face lehova, dtânerî drepţii gu
vernatori,
Şi copiii voru domni preste d'înşiî.
5 oi poporulu va fi apăsaţii,
Omu de cătră ocau, şi fie-care de apropele seu;
Celu tâneru se va suireţi asupra bătrânului,
Şi celu despreţuitu asupra celui onoraţii.
6 Că se va apuca omulu de fratele şeii, din
casa părintelui seu, dicendu :
„Tu ai vestmentu, deci fii domnii preste noi,
„Şi ruina acesta ,/fe suptu mâna ta !"
7 Dară elii se va jura în diua aceea, dicendu:
„Nu voiu să fiii lecuitorii ;
„Că în casa mea nu este nici pane nici
vestmentu ;
„Nu me fă de.cl domnii preste poporii
«
n
»
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Căci « Ierusalimulu este ruinata, şi Iuda
este cădutu,
Pentru- că limba lorii, şi faptele lorii sunt
împotriva luî lehova,
întăritându ochii mărireî luî.
însă-şî privirea feţei lorii mărturisesce asupră-li :
Şi vedescu păcatulii lorii ca t Sodoma ; nu-/»*
ascundu.
Vai de sufletulii lorii ! căci ei lorii însi-şî 'şî
făcu răii.
Spuneţi celui drepţii, ' că bine ""l va fi;
* Căci vorii mânca fruptele fapteloru loru.
Vai de celu nelegiuiţii ! •' răii 'l ra fi ;
Căci resplătirea mânelorii luî i se va face.
Câtu pentru poporulu meii, J'copiii svnt apăsătoriî şei,
Şi femeele domnescu preste elii.
Poporulu meu! * conducătorii' tei ferătăcescu,
Şi strică urmele căiloru tale.
lehova s'a pusu 'să perescă,
Şi stă să judece poporele.
lehova va întră în judecată
Cu bătrânii poporului şeii şi cu mai marii
Căci voi aţi mâncaţii m viîa,
[seî ;
Şi ceea ce aţi răpitu de la celusaracii este
în casele vostre.
Ce socotiţi, de "sdrobiţî pre poporulu meu,
Şi răşniţî faţa saracilorii ?
ţ)ice lehova, Domnulu oştiriloru.
lehova mai dice încă:
Fiindu-că fetele Sionuluî s'au mândritu,
Şi âmblă cu gutulii întinsa,
Si făcu semne cu ochii,
Âmblă mănunţelu,
Şi cu glesnele lorii facii să sune verigele
L)e aceea Domnulu va "pleşuvi
[lorii;
Crescetulu feteloru Sionuluî,
Şi lehova va ' goli ruşinea lorii.
In diua aceea Domnulu li va rădica podobele verigeloru glesneloru loru,
Sorişoriî şi » lunişorele,
Cercei, braţîarele şi vălurile ;
Legăturele de capii, lânţujelele şi brîiele,
Cutiele de parfumu şi amuletele,
Ânelele şi cerceii de naşii;
Vestmintele de serbătorî şi eşarpele,
Mantiele şi pungele ;
Oglindele şi cămăşele,
Tiarele şi vălurile lungi.
Atuncea va fi, că în locu de mirosii plăcută
va fi putore ;
în locii de cingătore, funia ;
în locu de peru încreţi tu, rpleşuviă;
în locu de vestmlntu largii, sacii ;
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Şi înferarea în locu de frumuseţă.
25 Bărbaţii teî vorii cade de sabia,
Şi puterea ta, în resbelu.
26 Şi * portele fiicei Sionulul vorii plânge, şi
voru jăli,
Şi singuratică fiindu, * va şede pe pămentu.
l ° în diua aceea şepte femei se voru apuca
e unu singurii bărbaţii, dicendu :
„Vomu b mânca pânea nostră,
„Şi ne vomu îmbrăca cu vestmintele nostre:
„Numai să fimu numiţi dupre numele teu ;
„Depărteză " ocara nostră."
2
In diua aceea d odrasla lui lehova va fi
întru frumuseţă şi mărire,
Şi fruptulu pământului întru măreţia şi stră
lucire,
Pentru cei scăpaţi ai lui Israelu.
3 Şi va fi, că colii lăsaţii în Siouu,
Şi celu rămaşii în Ierusalimu,
' Se va numi sânţii,
Fie-care 'scrisu spre vieţă în Jerusalimii :
4 Cându " Domuulu va spăla peta feteloru Sionuluî,
Şi va storce sângele Ierusalimului din mediloculu luî,
Prin spiritulu judecatei şi prin spiritulu stri
căciune!.
5 Atunci lehova va crea preste totă întinde
rea muntuluî Sionu,
Şi preste adunările lui,
*Nuoru şi fumu diua,
Şi ' lucire de focu înflăcărată noptea ;
Căci preste totă mărirea va fi, adăpostire.
6 Şi diua va fi o colibă de adumbrire în con
tra căldureî,
De ' adăpostii şi scăpare din vijelia şi ploiă.
5

2

3

4

De ce dară, cându mă aşteptamii să facă
A fâcutu. struguri sălbatici V
[struguri,
Şi acumii să vî spuuu
Oe voiii face viîeî mele :
d Lua-voiu gardulu ei, şi se va păscîuna ;
Suipa-voiii zidîulu eî, şi va fi călcată ;
Şi o voiii pustii,
Şi va fi netăiată şi nesepată:
Ca să resară în ea scai şi spini ;
Şi voiii ordiua nuoriloru
bă nu reverse ploiă preste ea.
Căci viîa luî lehova, D-faulii oştiriloru, este
casa luî Israelu,
Şi bărbaţii luî Israelu planta cea plăcută a sa;
Şi elu ascepta judecată, dară ecce apăs» rea !
Accepta dreptatea, dară ecce strigarea !
Vai de cei ce înşiră ' casă lungă casă,
Şi lipcscu câmpii cătră câmpii,
Până ce nu mai remâne locii,
Şi ajungeţi de a fi singuri locuitori aî ţereî.
•''In audulii meu fos'a lehova, D-deulu oştiriloru :
Cu adevăraţii multe case vorii rămâne pustii,
Case mari şi frumose, fără locuitori ;
Da, dece pogone de viîa vorii da nvmaî
unu "bătu,
Şi unu homerii de semînţă va da numai o efă.
*Vaî de cei cari, sculându-se de demânetă, alergă după băuturi îmbătătore,
De cei ce sedii până târdiii noptea, până
ce-i îmferbeută vinulu;
' Şi citară şi harpa, timpaua şi âautulu, şi
jinulu sunt la ospetele lorii;
Erii •'lucrarea luî lehova uu privescu,
Şi la lucrulu mâneloru luî nu îeu semă.
*De aceea poporalii meu este dusu în capvitate, ' pentru lipsa de cunosciuţă :
Parabola cu viîa; şi însemnarea ei.
Fruntaşii luî suferii de fome.
Şi mulţimea luî se topesce de sete.
/^ÂNTA-voiii acumu iubitului meii
\ A Cântarea iubitului meii de ° viîa sa.
De aceea se lârgesce iufeniulu,
Viîă avea îubitulu. meu
Şi deschide gurw sa cea fără de margini;
Şi mărirea lorii, mulţimea lorii, şi vuetulu
Pe o câmpia inânosă forte ;
lorii,
Elu a sepat'o, de petre a curăţit'o,
Şi ceî ce S'HU desfătaţii se cobor» într-înŞi a sâdit'o cu viţele cele mai alese ;
Aşa mse va pleca omulii,
[sulii.
Zidit'a şi turnii în medîloculii ei,
Bărbatulii se va umili,
Şi tescu sepat'a într'însa ;
Şi ochii celoru mândri se vorii umili ;
'Atunci a aseeptatu să facă struguri;
Dară lehova, D-$eulu oştiriloru, se va iuălDară ea făcut'a struguri sălbatici.
Şi acumu, locuitoriloru Ierusalimului şi băr- ţa prin judecată,
Şi sântulu Dumnedeu se va sânţi prin dreptate.
baţilorii luî Iuda !
" Judecăţi, rogu-vă, fiice lehova, între mine şi Şi ecce, mncii vorii pasce ca din păsciuviîa mea :
nea lorii,
Ce puteamii să mai facii pentru viîa mea, Şi străinii se vorii hrâni din locurile pustiite
ale "avuţilorii.
Şi ce nu î-amu făcută ?
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Val de cel ce tragu nedreptatea cu funiele mincîuneî,
Şi păcatulu, ca cu frânghiele de carii!
° Ce dicii : Să se grăbescă elii, să facă iute
lucrulii şeii,
„Ca să-Iu vedemii;
„Şi hotărîrea Sântului luî Israelii apropie-se,
şi să viîe,
„Ca să o aflanm.
Vai de ceî ce reuluî dicii bunii, şi bine
lui reii,
Ce făcu întunereculii lumină, şi lumina întunerecu,
Ce făcu amarulii dulceţă, şi dulceţa amarii !
Vai de ceî ce sunt f înţelepţi în ochii lorii,
Şi cuminţi numai în părerea lorii!
«Vai de ceî tari la beutulu de vinii,
Şi de bărbaţii viteşî la amestecarea băuturelorii îmbătătore!
Cari * indreptăţescii pre celii nelegiuiţii pen
tru daruri,
Şi dreptatea celui drepţii o răpescu de
la elii.
De aceea, ' precumu foculii mistue mirescea,
Şi flacăra mistue paiele,
Aţa ' rădăcina lorii ca putredicîunea va fi,
Şi florea loru se va rădica ca pulberea;
Fiindu-că aii lepădaţii legea luî lehova,
D-deulu oştiriloru,
Şi aii despreţuitu cuvântulii Sântuluî luî
Israelii.
"De aceea mânia luî lehova s'a aprinşii asupra poporului seu,
Şi a întinsa mâna sa asupra luî ;
Şi l'a lovitu, de " s'aii cutremurata munţii,
Şi stârvurile luî s'aii prefăcuţii ca tină în
uliţă.
z Şi totuşi mânia sa nu se întorce,
Şi mâna luî toţii întinsă stă.
y Şi va rădica stegu poporeloru îndepărtate,
Şi li va zfluera de la ° marginea pământului,
Şi eccă, 6 vorii veni jute, în pripă;
Nici umilii d'într'înşiî nu va fi obosiţii, nici
unulu şovăindă:
Nimenea nu va dormi, şi nici va dormita,
Nici nu-şî va deslega 'cingătorea copselorii sale,
Nici 'şi va rumpe cureiia încălţiămintelorii sale.
d Săgeţele lorii sunt ascuţite,
•Si tote arcurile loru întinse;
Copitele cailoru lorii asemenea cu petră,
Şi rotele carelorii lorii, ca furtuna.

o Cap. 69. 5.
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Mugetulu loru este ca a leului,
29
Da, mugescii ca puii de leii ;
Mugescu, şi prindii preda,
O îeu cu <P inşii, şi nimenea nu scapă.
în diua aceea vorii mugi asupră-li, ca mu- 30
getulă măreî;
Vorii ' căuta la pămentu, şi eccă întunerecu
si strîmtorare,
Şi lumina se va întuneca in niiorî trişti.
Visiunea lui Isaia şi misiunea sa ca profeţii.

IN anulu morţeî " regelui Uzia * vădut'amu
pre Domnulii şedendii pe unii tronu înalţii
şi rădicaţii, şi polele luî împlură templulii.
Serafimii stăteau dosupra luî ; câte şese aripî avea fie-care; cu duoă 'şi acoperîa fa c,a
sa, cu duoă 'şî e acoperîa picîorele sale, şi
cu două sbura. Şi striga unulii cătră altulii, şi dicea:
d„ Sânţii, sânţii, sânţii este lehova, D-faulu
oştiriloru; .
* „Toţii pămentulii este plinii de mărirea lui."
Şi se cutremurau uşîoriî uşeî de vocea
celui ce striga, şi -^casa se împlu de furnii.
s Atuncea dis'amii : Vai mie, căci sunt perdutu; căci sunt omii necuraţii la buze, şi
locuescu în medîloculii unui poporii necu
raţii la buze ; căci ochii mei aii vedutii pre
lehova, regele oştiriloru. Atuncea sburâ
spre mine unulu 'din serafimi, avendii în
mâna sa unii cărbune aprinşii, ce-lu luase
cu clescele de pe A altariii. Şi-lii * atinse de
gura mea, şi dise: fiece, atingendu-se acesta de buzele tale, nedreptatea ta s'a de
părtaţii, şi împăcatu-s'a pecatulu teu.
Şi âudit'amii vocea Domnului, ce dicea :
Pre cine să trămetii ? şi cine va merge pen
tru ^'noî? Şi dis'arau: fîccă-mă, trămete-mă.
Şi elu dise:
Du-te şi spune poporului acestuia;
*Audiţî, dară nu înţelegeţi;
Şi vedeţi, dară nu cunosceţî.
îngraşă l anima poporului acestuia,
Ingreuîeză urechîele loru, şi orbesce ochii
loru:
m Ca se nu vedă cu ochii loru, nici se audă
cu urechîele lorii,
Nici să înţelegă cu anima lorii;
Ca să nu se întorcă, şi să nu se însâuetoşeze.
Atuncea dis'amii : Domne, până cândii V
Şi elii a respunsu:
"Până se vorii pustii cetăţile, rimănendu fără
locuitori,
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Şi casele fără omeni,
Cere-lii în aduncime, ori susu în înălţime.
Şi pămentulu se va pustii cu totulu;
Dară Ahazu dise : Nu voiu cere, nici vom is°Şi lehova va depărta pre omii de pe <£- piti pre lehova.
insulă,
Şi elii dise : Ascultă dară, casă a lui Davidu :
Şi pustiire mare va fi in ţeră.
Aii pre puciuîi vi este a obosi pre omeni,
ia Şi de va române într'insa chîaru numai a De obosiţi şi pre Dumnedeulii meii?
decea parte,
De aceea Domnulii însu-şî vî dă unii seninii:
Ecce, Afecîora este grea, siva nasce 'unii fiiu,
Eră-şi se va pustii;
Dară precumii terebiuteî şi stejarului la tâ- Siva chîăma numele lui, •''Emmanuelii (Dumîare iii rămâne tulpina,
neţleu este cu noi) ;
fi tulpina ei ' semînţă sântă va fi.
Uutu şi miere va mânca,
Până cândii va sci să lepede răulu şi se aProfeţii despre mântuirea lui luda de la năvălirea
legâ binele.
Sirienilor^ şi a lui Israelu, şi despre pedepsirea
lut după acesta prin Asirieni ; cu făgăduinţi de *Căcî înainte de ce va sci copilulu,
Să lepede răulu şi să alegă binele,
spre Imperăţia lui Mesia.
Va fi părăsita pămentulu,
l iu dilele lui ° Ahazii, fiîulu lui lotamu, De ai cărui ' diioî regi te îngrozesc!.
m lehova va aduce asupra ta,
tiiulu lui Uzia, regele lui Iuda, se sui
Rezimi, regele Siriei, şi Pekahu, fiîulu lui Şi asupra poporului teii, şi asupra casei pă
Remalia, regele lui Israelu, asupra Ierusa
rintelui teii,
limului, ca să-lii bată ; dară nu putură să-lu pile, asemenea cărora n'aii foştii,
'2 învingă. Şi s'a spusii casei lui Davidu, di- Din diua aceea, cândii "s'a rupţii Efraimu
cendu: Siria s'a uniţii cu Efraimu. Atun- de Iuda :
cea se cutremura anima lui Ahazu şi âniina Regele Asirieî.
poporului seu, cuinii se clatină arborii pă- Şi în diua aceea lehova va "fluera
durei înaintea veutuluî.
Musceî, ce este la marginea fluvieloru Egip
3
Şi dise lehova cătră Isaia: Eşî spre în- tului,
timpinarea lui Ahazu, tu şi * Şearu-laşubu, Şi albinei, ce este în pămentulu Asiriei ;
fiiulu teii, la marginea c apăductuluî ezuluî Şi voru veni, şi ele tote se voru aşeda
4 de susu, pe calea ţerâneî albitoruluî; Şi di-î: In văi deşerte şi în P crepăturele Btâncelorii,
le semă, şi iiî liuiscitu; nu te teme, şi â- Pe tote mărăcinile şi pre tote păşcîunile.
nima ta să nu se îmmoîe de cele duoe codi în diua aceea Donmulu va rade cu 'bricîulii,
ale acestoru tăciuni fumegătorî, de aprin Tocmiţii din d'incolo de fluviu,
derea mâniei lui Rezinu şi a Siriei şi a Cu regele Asirieî,
5 fiîuluî lui Remalia. Fiindu-că Siria, Efraimu Capulu şi părulii piciorului ;
şi fiîulu lui Remalia au sfătuiţii rele a- Şi barba o va lua.
6 supra ta, diceudu: Să ne suimu asupra
Şi in diua aceea,
lui Iuda, şi să-lii strîmtorimu, să-lii spar- Va nutri unii omu o juncă şi diioă oi;
gemii, ţi să ui-lu luămu, şi să punem rege în Şi din belşugulu laptelui ce voru da, elii va
7 elu pre fiîulu lui Tabealu ; De aceea aşa mânca untii ;
Că untii şi miere va mânca toţii celii ce va
dice lehova, Domnulii:
d Acesta nu va sta, nici va fi ;
fi rămaşii in ţeră.
Şi in diua aceea, verî-ce locii,
8 " Căci capulii Siriei este Damasculu,
în care se dă acumu o mie de viţe pentru
Şi capulu Damascului, Rezinu;
Şi în şese-decî si cinci de ani <fe antmu o mie de sicii de argintii,
Efraimu se va siărăma aţa, că nu va maî T Se va preface in spini şi scai.
Cu săgeţi şi arcuri voru veni într'acolo;
Ji unii poporii ;
Căci in spini şi scai se va preface totă ţeră.
9 Si capulu lui Efraimu este Samaria,
Şi capulu Samarieî este fiîulu lui Remalia ; Şi in toţi munţii, ce cu securea se curăţescii,
* De nu credeţi acesta, cu adevăraţii voi nu Nu te vei mal duce, de tema de spini şi
d>! scai;
vă veţi întări.
Şi lehova adause a vorbi cătră Ahazii, Că se voru preface in păscîunea pentru boi,
10
Şi in bătătură de oi.
dicendu :
11» Cere-ţî unii seninii de la lehova, Dumne- SI lehova dise cătră mine:
„le-ţî o tablă mare, şi " scrie pe d'însa cu
deulii teu;
U>;iulii T.
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condeiu de omu: Maherîi-Şalalu, Haşu-Bazu.
2 (Grăbesce-te, predă ; Iute, răpire). Şi mî-amii
luaţii marturî credincioşi, pre preutulu 6Uria, şi
3 pre Zecaria, fiîulii luî leberechia. Şi m'amu apropiatu de profetesa, care concepu şi născu
unu fiiii; şi lehova dise cătrâ mine: Chîamă numele lui: Maheru-Şalalu, Haşii-Bazu.
4 " Căci înainte de a sci copilulu să strige :
Tatălîi meii ! şi mumă-mea ! se vorii purta
davuţiele Damascului şi prădele Samarieî îna
intea regelui Asirieî.
5
Şi lehova mai vorbi cătră mine, dicendii:
6 Fiindii-că poporulu acesta despreţuesce apele cele linii-curgetore ale e Şiloahuluî,
Şi se bucură •'"de Rezinu şi de fiîulu luîRemalia ;
7 De aceea, ecce, Domnulii va face să viîe
preste d'înşiî
Apele cele puternice şi multe ale fluviului,
Pre * regele Asirieî cu totă oştirea luî;
Acesta se va sui preste tote albiele rîurilorti,
Şi va eşi din tote malurile sale;
8 Şi va străbate până la Iuda;
Va inunda, şi se va revărsa,
*Va ajunge până la gutii;
Şi aripele sale cele întinse
Voru împle lărgimea pământului teii, ' Emmanuele !
9
* Infuriaţi-ve, cdtii veţî voi, poporeloru!
voi toţii vă vetî descuragîa;
Ascultaţi voi toţi, până la marginile pămen
tuluî l
încingeţi-vă l voi toţii ve veţî descuragîa ;
încingeţi-vă l voi toţii ve veţî descuragîa.
10 * Sfătuiţi-vă l vfatulu toţii se va zadarnici;
Vorbiţi vorbe! 'ele nu vorii sta;
"Căci cu noi este Dumnedeu.
11
Căci aşa dis'a lehova cătră mine în pu
terea înspiraţiuneî,
Inveţându-me să nu âmblu în calea popo
rului acestuia,
12 Dicendii: ftu numiţi conjurare
Tote cele ce * poporulu acesta le numesce
conjurare ;
0 Şi de ceea, de care elu se teme, voi să nu
ve temeţi, nici nu ve înfricoşaţi.
13 *Pre lehova, D-deulu oştirilorii, pre d'însulii
să-lu sânţiţî ;
«Elu/e temerea vostră, elii înfricoşarea vostră.
14 Şi aşa r elii vî va fi sanctuariu ;
Va jl şi 'petră de potecnire şi stâncă de
struncinare,
Pentru amîndiioe casele luî Israelii,
i 2 Reg. 16. 10. / Cap. 7. 1, S. 6. m Cap. 7. 14.
c Vedi cap. 7, g Cap. 10. li.
Fupt. 5. 88, 39.
h Cap. 30. 28.
Rom. 8. 31.
16.
n Cap. 7. 8.
d i Reg. 15. 29. i Cap. 7. 14.
j loel X. 9, 11. o 1 Pet 3. M, 15.
& 16. 9.
Cap. 17. 8.
k Iov 5. 18.
p Num. 80. 18.
• Nooin. S. 15. { Cap. 7. 7.
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Rom. 9. 33.
1 Pet. 2. 8.
( Mat. 21. 44.

Cursă şi laţii pentru totu locuitorulii Ieru
salimului ;
Şi mulţi d'într'înşiî 'se vorii struncina, şi
voriî cade,
Se vorii sfărâma, vorii da în cursă,
Şi se voru prinde.
Legă acesta mărturia,
Sigileză acesta învăţătură între discipuliî mei ;
Şi eii asceptii pre lehova,
Care "ascunde faţa sa de la casa luîlacobu,
Şi "sperii în elu.
* Ecce, eu şi copiii met, pre cari mi î-a daţii
lehova,
y Sunt semne şi minuni în Israelii
De la lehova, D-dvulu oştiriloru, ce locuesce pe muntele Sionu.
Şi cândii vî vorii dice:
* „întrebaţi pre uecromanţî şi pre magi,
„"Ce ciripescu şi murmură:
„Să nu întrebe unii poporu pre Dumnedeulu seu?
„Cade-se să întrebe *pre cei morţi pentru
cei vii V
" La lege şi mărturia l
Căci pentru cel ce nu vorbescu dupre cuventulu acesta,
dNu li va resări nici o lumină;
Ci voru cutriera în acestu pămentu greii apăsaţi şi Hai i ian di;
Şi cândii vorii flămândi, se vorii înfuria,
Şi voru • blăstema pre regele lorii şi pre deulu lorii;
Şi de voru căuta iu susiî,
Seu de •''vorii privi pre pămentu,
Ecce, nevoia şi intunerecii ; —
Dară » îutunereculu apesâreî şi alu nopţeî se
va resipi.
CĂ nu va mal fi " întuuerecu pentru celu
apăsaţii.
In timpulu * de demultii elii a clesonoratQ
Pămfintulii luî Zabulonu şi păuientulu luî
Neftali ;
Dară cîn cele din urmă a onoraţii
Partea cea de lungă mare, d'încolo de lordanii, Galilea naţiuniloru.
d Poporulu ce âmbla în întunerecu, vede acumu o lumină mare,
Asupra colorii ce şedeau in pămentulu urnbreloru morţeî, strălucesce lumina.
Tu îmmulţescî poporulu,
Si mărescî bucuria sa;
Se bucură înaintea ta ca cu bucuria sece
rişului,
Cumu se bucură, • cândii împărţescii preda.
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CAP. 9, 10.
4 Căci jugulu celu impovoratu alu şeii,
Şi f toegulii de pe spinarea lui,
Şi bicîulu apăsătorului seu,
Le-aî sfârâmatu, ca îu diua 'Madiauuluî.
5 Câcî totă armătura resbeluitoruluî îu îiivelmăşagu,
Şi orî-ce vestmeutii tăvâlitii în sânge,
* Se va arde, ţi va fi, mâncare focului.
6 ' Câcî unu copilii ni s'a născuţii,
Unii •> fiiu ni s'a daţii,
Şi * domnia este pusă pe umerii seî ;
Şi se va chiăma numele lui :
'Minune, Sfătuitoru, m Dumnedeii Puternicii,
Părinte Eternii, B Domnii alii Păceî ;
7 Crescerea domnireî lui şi a păceî sale " nu
va ave capătii
Pe tronulu lui Davidu şi în împărăţia sa;
Ca să o întărescă şi să-o sprijinescă
Cu drepţii şi cu dreptate,
De acumii şi până în eternii.
* Zelulu lui lehova, D-fleulă oştiriloru, va face
acesta.
Pedepse reiterate precise pentru IsraelU.
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17

Cuvântii trămes'a Domuulu asupra lui
Şi a cădutu asupra lui Israelu.
[lacobii,
Şi să cunoscă, acesta toţii poporalii,
Efraimii şi locuitorii Şamarieî,
Cari vorbescii cu mândria şi trufia ânimeîloru:
„Cărămidî aii cădutu, dară noi vomii zidi
cu petre cioplite ;
„Sicomori s'aii tăiaţii, dară noi '» vomii
schimba in cedri."
Ecce pentru ce lehova va rădica pre mai
marii lui Reziuii asupra lui;
Si pre neamicii seî 'î va întărită:
Pre Sirieni din faţă, şi pre Filisteni din dosii,
Cari vorii înghiţi pre Israelu cu totă gura ;
» Şi totu-şî mânia sa nu se întorce,
Şi mâna sa toţii întinsă stă.
Dară rpoporulu nu se îutorce spre celu
ce-lu lovesce,
Şi nu caută pre lehova, D-faulu oştiriloru.
De aceea lehova va sterpi din Israelu şi
capii şi codă,
Fimculu şi rogozulu, ' într'o di.
Betrânulu şi fruntaşulu, acesta e capulii,
Şi profetulîi ce înveţă miucîuui, acesta e coda.
Căci 'conducătorii poporului acestuia '/« rătăcescu,
Şi cei conduşi de d'înşii se perdfl.
Deaceeade" tfineriî lui nu se bucură Domnulu,
Şi de orfanii seî şi do veduvele sale nu se
îndură ;
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Pentru-că * toţi sunt făţarnici şi făcători de
rele,
Şi totă gura vorbesce nebunii.
x Şi totu-şî mânia sa nu se întorce,
Şi mâna lui toţii întinsă stă.
Căci nelegiuirea ^arde ca foculii,
18
Mistue scai şi spini,
Şi aprinde desişulu pădureî,
De se înalţă stâlpi de fumu.
De mânia lui lehova, D-$eulv oştiriloru, *se 19
aprinde pămentulu acesta,
Şi poporalii se face mâncare focului ;
"Nimenea nu se îndură de altulu:
Răpesce în drepta, şi toţii flămândesce,
20
înghite în stânga, * şi totă nu se satură ;
"Fie-care mânâncă carnea braţîului şeii:
Mânase se vedică asupra lui Efraimu, şi E- 21
frairnu asupra lui Mânase,
?i amîndiioî împreună asupra lui Iuda;
-St totu-şî mânia sa nu se întorce,
Şi mâna sa toţii întinsă stă.
VAl de cei ce ° hotărescu hotărîrile ne^ 10
dreptăţeî,
Şi de scriitorii, ce scriii nefericirea;
Ca să depărteze pre săracii de la dreptate, 2
Şi să răpescă dreptulii lipsiţiloru poporului
Ca să facă veduvele preda lorii,
[meu,
Şi să despoîe pre orfani.
Şi *ce veţi face în cţHiia pedepsei,
3
Şi a peireî ce vine de departe?
La cine veţi fugi pentru ajutorii?
Şi unde veţi lăsa mărirea vostră?
Părăsiţi de mine, voru îngenunchîa între 4
Vorii cade între ucişi.
[prinşi,
d Şi totu-şî mânia sa nu se va întorce,
Şi mâna lui toţii întinsă stă.
Perderea Asiriei.

Vai de Asirienii, «toegulu mâniei mele!
Bicîulu din mâna lui este urgia mea.
Asupra unei -''naţiuni nelegiuite l'amu trămesii,
Şi asupra poporului mâniei mele » î-amu daţii
ordini,
Ca să prede prădî, şi să răpescă răpiri,
Şi să-lii calce, cu pre tina de pe uliţă.
* Dară elii nu cugetă aşa,
Şi anima sa nu gândesce astu-feliii;
Ci în anima lui este s», perdă,
Şi să sterpescă nu puţine naţiuni.
•'Căci dice: „Ore toţi mai marii mei nu
. sunt regi?
„Au nu este * Calnoulu *caşi Carchemişulii?
„Aii nu este Hamatulu ca şi Arpadulu?
Aii nu este Samaria ' ca şi Damasculii !
y Cap. 10. 17.
Mal. 4. 1.
i Oap. 8. 22.
a Mic. 7. S, 6.
» Lev. «6. ST6.
c Cap. 49. 86.
Ier. 1». 9.
d Von li, 17.
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10 „Precumu mâna mea a lovitu împerăţiele idoliloru,
„Ale căroru chipuri cioplite eraii inaî multe
de câtu ale Ierusalimului şi ale Samarieî ;
11 „Precumu amu făcuţii Samarieî şi idoli
lorii seî,
„Aii nu toţii astu-feliti voiii face şi Ierusa
limului şi chipurilorii sale?"
12
De aceea după ce Domnulu va sfârşi
toţii lucrulu seu
m în muntele Sionu şi în Ierusaliuiu,
" Voiii pedepsi gândurile îngâmfatei animi a
regelui Asirieî,
Şi trufia suraeţilorii seî ochi.
13 "Fiindii-că a disii :
„Prin puterea manei inele amu făcuţii acesta,
„Şi prin înţelepciunea mea; căci sunt cu
minte ;
„Amu strămutată hotarele poporeloru,
„Şi tesaurele lorii le-amii prădaţii;
„Amii surpatu, ca unu vitesii, locuitorii lorii;
14 „Şi p mâna mea a găsiţii, ca pro unii cuîbu,
avuţia poporeloru :
„Şi precumii se strîngii oiiele părăsite,
„Aşa amii strînsu eii toţii pămentulii;
„Şi nimenea n'a foştii, care să bată din aripi,
„Să deschidă gura, seu să cărîescă."
15 Au »fălesce-se securea asupra celui ce tăia
cu d'însa?
Au mândresce-se fcrestreulii asupra celui
ce-lu mişcă?
Ca şi eându toegulii arii mişca pre cei celu rădică!
Ca şi cândii băţulii arii rădica pre omii!
16 De aceea Domnulu, Domnulu oştiriloru, va
trămete
Uscăciune r celorii graşi ai seî,
Şi supţii mărirea lui va arde arşiţă,
Ca arşiţa focului.
17 Şi lumina lui Israelu în focii se va preface,
Şi Sântul u şeii în flacără,
•Ce va aprinde şi va înghiţi spinii seî
Şi scaii seî toţii într'o di.
18 Şi va nimici mărirea pădureî sale şi a 'mânoseî sale câmpii,
De la sufletu până la carne,
De va fi ca şi peirea bolnavului.
19 Şi rămăşiţa arboriloru pădureî sale va fi
pugină,
Aşa, că unii copilii va pute-o scrie.
20
Şi în diua aceea
" Nu se va mai rădăma rămăşiţa lui Israelu,
Şi cei scăpaţi aî casei lui lacobu,
Pe celu, ce î-a lovitu ;
Ci se vorii rădăma pe lehova,
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Sântulu lui Israelu, cu încredere.
" Remăşiţa se va întorce,
Remăşiţa lui lacobu, cătrâ puterniculu Dumnedeu.
x Cuci chîarii de arii fi poporulii teii Israelu
ca nesipulii măreî,
'J Numaî o rămăşiţă din ei se va întorce ;
Căci * nimicirea este hotărîtă, revărsătore de
dreptate.
" Căci nimicire, da, nimicire hotărîtâ, va face
lehova, Domnulu oştiriloru,
în mediloculu ţereî întregi.
Ue aceea aşa dice. lehova, Domnulu oştirilorii :
6 Nu te teme, poporulu meii, cela ce locuescî
Sionulu, de Asirienulu,
Care te lovesce cu toegu,
Şi care rădică bicîulu şeii asupra ta, dupre
chipulu «Egiptului.
d Căci, încă forte puţinii, «şi urgia mea va
înceta,
Şi mânia mea se va îndrepta spre nimici
rea lorii.
Şi va rădica lehova, D-deulu oştiriloru, J biciulii asupra lui,
Ca în bătaia » Madianuluî la stânca Horebii;
S°i * toegulii şeii 'Iu va înălţa preste mare,
upre chipulu Egiptului.
Şi în diua aceea
•Se va depărta sarcina sa de pe umărulu teu,
Şi jugulu seu de pe grumazului teii,
Şi se va sfărâma jugulu de multă J' graşi ine.
Elu a veniţii la Aiatii ; a trecuta prin
Migronii,
A lăsaţii in Micmaşii uneltele sale;
A trecuţii *trecătorea,
A masu în Gheba;
Rama se cutremură,
' Ghibea a lui Saulii fuge.
înaltă vocea ta, fiică '" a Gallimuluî !
Ascultă, B Laişo !
0 Sermane Anathotii !
f Madmeua fuge,
Locuitorii Gebimuluî fugii grămadă.
Astă-di se mai opresce q in Nobu ;
Elii * rădică deja mâna sa asupra muntelui 'fii
cei Sionuluî,
Asupra colinei Ierusalimului.
Eccă, lehova, Domnulu oştiriloru,
Va rumpe ramurele cu putere cumplită,
Şi ' cei înalţi la statură se vorii tăia,
Şi se voru umili cei sumeţî.
Cu ferii va tăia desimea pădureî,
Şi Libanulu va cade de mână puternică.
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Şi va înălţa stegu naţiuuilorii,
12
Şi va aduna pre ceî îinprăscîaţî aî lui Is
raelii,
Şi va stringe pre » ceî respândiţî aî lui Iuda
Din cele patru colţuri ale pământului.
Atuucea r pisma lui Efraimii se va depărta, 1 3
Şi neamicia lui Iuda va înceta ;
Efraimii nu va mai pisinui pre Iuda,
Şi Iuda nu va mai duşmani pre Efraimu :
Ci voru sbura pe spinarea Filisteniloru că- 14
tră apusii ;
Vorii preda împreună pre fiii resărituluî :
' Asupra Edomuluî şi Moabuluî voru întinde
mâna lorii,
Şi fiii lui Amniouii * vorii asculta de ei.
Şi lehova "va despica limba măreî Egiptului, 15
Şi va mişca mâna sa «supra Eufrateluî iu
aprinderea mâniei sale,
Şi-lu va lovi t» şepte rîurî,
Şi " vorii păşi presto (fînsttlă cu încălţăminte.
Şi x va fi o cale pentru remăşiţa poporuluiseii, 1 6
Ce va fi rămaşii, de la Asiria ;
y Precumii a foştii pentru Israelii in diua,
Gândii a eşitii din pămentulii Egiptului.
§1 vei dice "in diua aceea:
12
„Ţie-ţî mulţumescu, lehova ;
i mâniâudu-te pre mine, mânia ta s'a în
torşii de la mine,
„Şi m'aî mângâiaţii.
„Ecce, Dumnedeii 'mi este mântuirea mea,
2
„In du me încredii, şi nu me ternii:
„Căci * tăria mea şi lauda mea este lahii,
e lehova ;
„Şi elu s'a făcuţii mie spre mântuire.
Şi cu veselia veţi scote d apă do isvorele mân- 3
Şi in diiia aceea veţi dice :
[tuireî. 4
«„Mulţumiţi lui lehova,
„Chîămaţî numele lui,
f „Faceţi cunoscute faptele lui între popore;
„Lăudaţi-/*, câţi * înălţaţii este numele lui.
h „Cântaţi lui lehova, căci fapte mari a făcuţii, 5
„Cunoscute fie acestea pe toţii pămentulu l
' „Saltă, şi bucură-te, locuitore a Sionuluî, 6
„Căci mare este in medîloculii teii J'Sântulu
lui Israelii. "

H i TUNCEA " va eşi o odraslă din tulpina
_/\_ lui *Işaî,
Şi e o ramură va cresee din rădecinele lui ;
2 Şi se va repausa pe elu <* Spiritulu lui lehova,
Spiritulu înţelepciunea şi alu pricepem,
Spiritulu sfatului şi alu putereî,
Spiritulu sciinţeî şi alii temereî de lehova.
3 Şi plăcerea lui va fi in temerea de lehova,
Şi nu va judeca dupre părerea ochilorii seî,
Nici nu va hotărî dupre audirea urechîeloru sale ;
4 Ci " va judeca pre cei săraci cu dreptate,
Şi va hotărî cu ecitate pentru cei sennaui
aî ţereî ;
Va 'lovi pămentulu cu verga gureî sale,
Şi cu suflarea buzelorii sale vu ucide pre
ceî nelegiuiţi.
5 • Dreptul ea va fi cingetorea copseloru sale,
Şi credincioşia cingetorea şelelorii sale.
6
Atuncea * va locui lupulii la unu locu cu
mnelulu,
Şi leopardulu se va odihni împreună cu edulu ;
Viţelulu şi puîulu leului şi vitele îngrăşate
vorii fi la unu locu,
Şi unii copilu micii le va mâna.
7 Vaca şi ursoîca vorii pasce,
împreună se voru odihni puii lorii ;
Leulu va mânca paiu, ca şi boulii ;
8 Şi prunculu sugetorii se va juca la gura
bortei viperei,
Şi in vizunia basilisculuî va băga mâna sa
copilulu d'abie înţercatu.
9 'Nu voru face nici unu reii nici o derăpenare
pe toţii muntele meu celii sânţii ;
Căci i plinii va fi pămentulu de sciinţa lui
lehova,
Precumii apele acoperii fundulă uiăreî.
10
*Şi in diua aceea 'rădecina lui Işaî,
Ce va sta drepţii stegu alu poporeloru,
O vora căuta ™ naţiunile ;
Şi " loculii ei de repausu va fi mărirea.
11 Şi ° in diua aceea se va întâmpla,
Că Domnulu eră-şî va întinde mâna sa, de
Profeţia asupra Babilonuluî.
a doiia oră,
Ca să redobendescă remăşiţa poporului şeii, " TJ^OFEŢIA împoverătore asupra Babilo- 13
Ce va fi remasii, f de la Asiria şi de la Egiptii, J nuluî, pre care o vedu Isaia, fiîulii lui
De la Patrosii, de la Etiopia, şi de la Elamii, Amozu :
b Redicaţî stegii " pe muntele pleşii !
2
De la Şinarîi, de la Hamatu, şi de la insu
înălţaţi spre ei vocea, d faceţi cu mâna!
lele mărei.
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Ca să între in portele puterniciloru fiabilanuluî !
3 Dat'amu ordinii celoru însărcinaţi de mine;
Chiămat'amu pentru îndeplinirea mâniei mele
pre "viteşiî mei,
Pre •'cei voioşi ţi falnici ai mei.
4 Ecce ! voce de mulţime pe munţi, ca fi cea
a unui poporu numeroşii ;
Vocea vuetuluî poporeloru, adunate din mul
te teri :
lehova, D-deulu oştiriloru cerceteză oştea
gata de resbelu.
5 Eî vinu din pămentu de departe,
De la marginea cerîuriloru,
lehova şi uneltele mâniei sale ;
Ca să strice totă ţera.
6 Urlaţi, că aprope eufe f diua lui lehova ;
AEa vine ca o dărăpenare de la Atotu-puterniculu.
7 De aceea tote manele slăbescii,
Şi anima a totu omulu se topesce ;
8 Ei s'înspăimentă,
' Dureri şi chinuri 'i cuprindu ;
Sunt in durere, ca o femeâ in facere;
Cu încremenire se uită unulii la altulu ;
Feţe de flacără sunt feţele lorii.
9 Ecce ! •*' diua lui lehova vine,
Plină de groză, de urgia, şi de aprinderea
mâniei ;
Ca să prefacă pămentulu acela iu pustiiu,
Şi să sterpescă de pe elu * păcătoşii lui.
10 Căci stelele cerîuriloru şi constelaţiunile lorii,
Nu-şî voru da lumina lorii ;
Sorele se va * întuneca la resăritulu seu,
Şi luna nu va respândi lumina sa.
11 Şi voiu pedepsi lumea pentru răutatea el,
Şi pre cei nelegiuiţi pentru nedreptatea loru ;
m Voiu face să incete/e trufia celoru sumeţi,
Şi voiu umili îngâmfarea celoru puternici.
1 2 Mai rarii voiu face pre bărbaţii de câtu aurulu curaţii,
Şi pre omu decâtu aurulu de Ofiru.
13 "De aceea voiu cutremura cerîurile,
Şi se va clăti pămentulu din loculu seu,
La urgia lui lehova, D-deulu oştiriloru,
Şi in ° diua aprindc-rei mâniei lui.
14 Şi ca o căpriorâ venată,
Ca oîele, pre cari nu le aduuă nimenea,
* Se va întorce fie-care cătră poporulu şeii,
Şi va fugi fie-care cătră pămentulu seu.
15 Cine din el se va găsi, va fi străpunsă,
Şi voru cade toţi cei uniţi cu ei de sabia ;
1 6 Copiii loru voru fi « sdrobiţî înaintea ochiloru
loru, .

Casele lorii predate, şi femeele loru siluite.
rEcce! voiu descepta asupra lorii pre Medii, 17
Ce nu preţuescu argiutulu,
Şi nu au plăcere de aurii.
Arcurile lorii voru sdrobi pre tenerî,
18
Şi de fruptul u mitrei nu se voru îndura ;
Ochîulu loru nu va cruţa nici chîaru pre copii.
* Aşa Babilonulu, podoba impărâţieloru ; i 9
Mândria falnică a Chaldeiloră, va ajunge,
Ca 'Sodoma şi Gomorra, pre cari Dumnedeu
/«-a nimicită.
" în eternii, nu va trona,
20
Nu va fi locuiţii din generaţiune în gener.iţiune ;
Nu-şî va întinde acolo Arabnlu cortulu seu,
Nici păstorii voru poposi acolo turmele lorii.
"Ci ferele sălbatice ale deşerturilorii se voru 21
odihni acolo,
Şi buhne voru împle casele lorii;
Acolo voru locui struţii,
Şi caprele părose acolo voru juca.
Şi şacalii voru urla în palaturile loru,
22
Şi dragoniî în casele loru de plăcere;
z Că aprope este să vină timpulu lui,
Şi dilele lui nu se voru îndelungi.
CĂ ° se va îndura lehova de lacobii,
14
Şi *eră-şî va alege pre Israelu,
Şi-î va aşeda în pămentulu loru;
Şi "străinii se voru însoţi cu d'îuşiî,
Şi se voru lipi de casa lui lacobu.
Poporele 'î voru lua, d şi-i voru aduce la Io- 2
culu lorii;
Dară casa lui Israelu în mosceuire 'i va lua
în pămentulu lui lehova,
Ca servi şi serve;
Şi voru ţiue robi pre cei ce î-au robiţii,
• Şi voru stăpâni pre apăsătorii lorii.
Şi în diua, cândii lehova 'ţi va da repausu 3
de neciisulu teu, de turburarea ta, şi de
servitutea ta cea grea, la care ai fostu
supuşii, /llădica-vei acestu cuventu batjo- 4
coritoru asupra regelui Babilouuluî ; şi vei
dice :
fiece cuinu repauseză celii ce apăsa!
„Ecce, curmi repauseză celu »lacomu de aurii!
„lehova H. sfărămatufttoegulu nelegîuiţiloru, 5
„Sceptrulu domnitoriloru l
„Ceea ce a bătuţii popore cu urgia,
6
„Cu bătăi fără de încetare;
„Ceea ce a domniţii cu mânia presto naţiuni,
„ Ea însă şi este acumw prigonită fără contenire.
„Totu pămentulu se odihnesce, este liniscitu, 7
„Şi erumpe în strigări de bucuria.
„< :Şî rîdu de tine pinii,
8

e loel 3. 11.
/ Pt 149. 2, 5, 6.
u Zef. 1. 7.
Apoc. 6. 17.
h IOT 31. 23.
loel 1. 18.
. Pi. 48. 6.
Cap. 81. 3.

Deut. 29. 23.
Ier. 49. 18. &
50. 40.
u lor SO S, 39.
& 51. 29, 62.
<• Gap. 34. 11 15.
Apoc. 18. 2.

j Mal. 4. 1.
Marc. 13. 24.
k Pt. 104. 35.
Lnc. 21. 2.1.
ProT. 2, 28.
m Cap. 2. 17.
l Cap. 24. 21, 23. n Hag 2. 6.
Eiec. 32. 7.
o Hs. 110. 5.
loel 3. 31. *
Plan 1. 18.
3. 15.
p Ier 50. 16. &
Hat. 84. 29.
51. 9.

« P«. 137. 9.
Nah. 3. 10.
Zeob. '4 ».
r Cap. 21. 2.
Ier. Si. 11,28.
Dan. 5. 28, 31.
> Cap. 14. 4, 22.
.' Fac. 19. 24,

x Ier. 51.33.
Oapulu U.
a Vi. 102. 13
b Zech. 1. 17.
& 3. 18.

c Cap. 60. 4, 5, e Cap. 60. 14.
10.
/ Cap. 13. 19.
E fes. i. ÎS,
Eab. 2. 6.
g Apoc. 18. 16.
13, etc.
d Cap. 49. 28. h P». 125. S.
ufe 60. 9. 466. t Cap. 55. 12.
Ezec. 31. 16
20.

CAP. 14, 15.
„Şi cedrii Libanului, dicendu:
„De cându tu dormî,
„Tăîătoru nu s'a sculutu preste noi."
9
•'Infernulu de desuptu s'a cutremuraţii
pentru tine,
C» să te întimpine la venirea ta ;
Pentru tine elu a desceptatu umbrele
« Tuturora vnaî mariloru pământului ;
Elu a sculatii de pe tronurile lorii
Pre toţi regii poporeloru.
10 Toţi aceştia îeii cuventiilu, şi dicu cătră tine ;
„Cumu/facntn-te-aî şi tu neputincioşii ea noî!
„Făcutu-te-aî şi tu asemenea nouî!"
1 1 In inferau pogorîtu-s'a fula ta,
Sunetulu harpeloru tnlo ;
Vermele 'fî este aştenmtii supţii tine, şi vermiî te acoperii.
12 l'Cumu aî cădutu din ceriu,
Lucifere, fiiu alii aurorei l
Ecre-tG aruncaţii la pământii,
Călcătorule alu poporeloru!
13 Căci tu diceal in anima ta:
1 „Sui-me-voiii în ceriii,
m „înălţa-voiu tronulu meu mai pe susii decâtu stelele lui Dumnedeii;
„Şi voiu şede pe muntele întrunireî deilorv,
"„Pe nordulu celii maî depărtată;
14 „Sui-mă-voiu pe înălţimile nuoriloru,
0 „-Voiu fi asemene celui Pre-înaltu."
15 Dară 'în inferau ecce-te aruncata,
în gropa cea maî aduucă !
16 Cei ce te vădii, căutând u la tine, aţintiudu-te voru fiice :
„Ecce omului care făcu să se cutremure păm antulii !
„Care făcu să se clatine împăraţii !
17 „Care prefăcu lumea îutr'unu pustiiu,
„Si nimici cetăţile eî l
„Care nu dădea drumu prinşiloru şei."
18 Toţi regii poporeloru, da, toţi
Se repauseză în mărire, fie-care în locaşulu seu.
19 Eru tu jacî asvârlitu fără mormantu,
Ca o ramură putredită,
Avendu de vestmentu pre ceî ucişi, pre cei
străpunşi de sabia,
Ce se pogoră la petrele mormântului ;
Escî ca stervulii ce se calcă în picîore.
20 Nu te veî uni cu d'înşiî întru îmmorme'ntare ;
Căcî aî pustiita chtarîi pâmântulu teu,
Şi aî ucişii chîaru pre poporulu -teii ;
'Semînţa celoru făcători de rele renume nu
potc dobândi.
21 Pregătiţi înjunghîarea copiiloru lui,
r Pentru nedreptatea părinţiloru loru ;
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Ca să nu se scole, nici să moscenescă pa
mentulu :
Nici să maî împle faţa lumeî de turburători.
Căci fi eu mă voiu scula asupra lorii.
Dice lehova, D-deulu oştiriloru,
Şi voiu sterpi din Babilonii • numele şi ' re"Fiîulu şi nepotulu, dice lehova.
[măşiţa,
" ''Lu voiu preface în moscenire ariciului, şi
în bălţi de ape,
Şi-lu voiu mătura cu mătura nimicirei, dice
lehova, D-deulu oştiriloru.
Jurat'a lehova, D-deulu oştiriloru, dicându :
Da, cumii amii gândita, aşa se va face,
Şi precurmi amu hotărîtii, aţa va rămâne :
Că voiii sfărâma pre Asirienî în pamentulu
meu,
Şi-lu voiii călca în picîore pe munţii mei;
Atuncea *jugulu seu se va depărta de pe eî,
Şi sarcina lui se va lua de pe umerii loru.
Acesta este hotărîrea, hotărîtă asupra a totu
pamentulu,
Şi acesta este mâna cea întinsă asupra po
poreloru.
Căcî lehova, D-dtulu oştiriloru, a "hotărilu,
şi cine va zădărnici ?
Mâna lui s'a întinsa, şi cine o va întorce ?
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Profeţia asupra Filistieî.

în amilii, în care a muritu 'regele Ahazu,
fost'a acesta profeţia împovărătore.
Nu te bucura, tu, totu pamentulu Filisteniloru,
"Că s'a sfâramatu toegulii celui ce te-a loviţii;
Căcî din coda şerpeluî va eşi basilisculu,
6 Şi fruptulu seu va fi şerpe sburătoriu.
Dară âutăiu-născuţiî saraciloru vorii pasce,
Şi lipsiţii vorii repausa în siguranţă ;
Dară voiii omorî rădăcina ta cu fome,
Şi se va ucide rămăşiţa ta.
Urlă, portă! ţipă, cetate!
Tu, întregule pă-mentu alii Filisteniloru, te
veî topi ;
Căcî lumii vine de la medă-nopte,
Şi nici unii omii nu remâne singurii de ce
tele sale.
Şi ce se va respunde soliloru acestui poporii ?
Că c lehova a întemeiaţii Sionulu,
Şi în elu vorii afla adăpostii "* săracii popo
rului şeii.
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Căderea Moabuluî precisă.

ROFEŢ1A împovărătore Moabuluî.
15
Da, noptea s'a prădaţii & Arulu Moabuluî,
a peritu ;
lor 9. 13. &
83. 13.
Pa. 33. 11.
Prov. 19. 21.
& 81. 30.

Cap. 43. 13.
Dan. 4. SI. 35.
l 2 Ueg. 16. 20.
a S rv. ui ne. e.
b * Reg. 18. 8.

c Pa. 87. 1. 5.
& 101. 16.
d Zef 3 12.
Zoch. U. 11.

Capulu 16.
a Ier. 48. 1. etc.
Kzoc. 25.8-11.
Amo» 2. 1.
i Num. ÎI. 28.
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Da, noptea s'a predaţii Kirulu Moabuluî,
şi a peritu.
2 Poporulu cs'a suiţii în casa idolilorii, şi Dibonulu pe înălţimi, ca să plângă;
Urla-va Moabulu pentru perderea Nebouluî
si a Medibeî ;
dT6te capetele sunt pleşuve,
Totă barba este tăiată.
3 în uliţe se încingu cu saci ;
Cu toţii urlă epe acoperimintele lorii şi în uTopindu-se de plânsu.
[liţele lorii,
4 Se vaetă Heşbonulu, •''şi Elealulii;
Vaetulu loru se aude până la laazu ;
Pentru aceste se bocescu cei înarmaţi aî
Şi este amărîtii sufletulu lorii.
[Moabuluî,
5 «Anima mea jălesce pentru Moabu,
Aî căruia fugari alergă până la Zoaru, până
la h alii treilea Eglatu ;
Căci 'la suişulu Lubituluî plângendiise suiu,
Şi în calea Horonaimuluî înalţă strigare de
6 Apele •> Nimrimeî s'aii pustiiţii,
[nimicire.
Şi erba s'a uscaţii, verdeţa s'a duşii,
Nu mai este nimicii verde.
7 De aceea bunurile, pre cari le-aii ceştigatu,
şi averea ce au păstraţii,
Ei le ducii d'incolo de perăulii sălcielorii.
8 Strigarea lorii a încunj uraţii cuprinsulii MoaUrletulu şeii până la Eglaimii,
[buluî,
Şi urletulu seu până la Beerii-Elimu ;
9 Căci apele Dimonieî se împlu de sânge;
Căci asupra Dimonieî aducii cete noiie:
* Lei asupra celui scăpaţii din Moabu,
Şi asupra rămăşiţei ţcreî.
16 ° fTiRAMETEŢl mnelulu domnitorului ţereî,
J_ 6De la Sela prin deşerţii
Cătră muntele fiicei Sionuluî !
2 Căci, ca paserea ce se rătăcesce,
Gonită jiindu din cuîbulu ei,
Aşa sunt fiicele Moabuluî,
Cari stdndu la trecătorile ' Arnonuluî, dică :
3
„Sfătuesce-te, lucreză drepţii ;
„Ca noptea cea mal aduncă fă- ţi umbra ta
în ameda dileî ;
„Ascunde pre cei goniţi,
„Nu da faţă pre cei fugari ;
4 „Cei goniţi aî mei din Moabu rămână la tine,
„Să fii lorii 'locu de scăpare de faţa predătoruluî :
„Până va înceta apăsarea,
„Va trece dărăpenarea,
„Si va peri celii încălcătorii din ţeră :
5 „Căci prin iubire ds'a întemeiaţii tronulii teu,
„Şi şede pe elu cu credincîoşiă în cortulu
lui Davidâ,
c Cap. 16. 12.
r. Ier. 48. 38.
dVe^iLev.SI.S. / Oap. 1G. 9.
Cap. 3. "l. & g Cap. 1«. u.
28. 18.
Ier. 48. 31.
lor. 47. 5. & h Cap. 16. 14.
48. 1, 87, 38.
Ier. 48. 34.
B*ec. 7. 18.

t Ier. 48. 5.
j Num. 32. 3C.
k i Reg. 17. *5.
Oapulu ÎS.
a > Reg. 3. 1 .

li 2 Reg. U. 7.
c Num. 21. 13.
.-' Dan. 7. 14,
27.
Mic. 4. 7.
Luc. 1. 33.

«„Unii judecătorii, ce caută judecata, şi se
silesce la dreptate.
Audit'amii •''mândria Moabuluî, (că mândru
forte este,)
De fala lui, îngâmfarea lui şi mânia lui ;
9 Dară de nici unu radămunu mai sunt min
ciunile lui.
Pentru acesta Moabulu * urlă pentru sine ;
Urlă cu toţii ;
Suspinu pentru strugurii * Kiru- Haresetuluî,
întristaţi cu totulu.
Căci ' câmpiele Heşbonuluî lâncedescii,
* Viîa Sibmeî se usucă ;
Domnii poporeloru î-a nimicită viţele cele
mai alese,
Cari ajungeau până la Gazerii,
Rătăcîaii prin pustiiii,
Şi ale cărei ramuri se întinseră, trecuse
ră marea.
De aceea cuplânsulu lazerei ' te plângii si eu,
viîa Sibmeî ;
Şi te adapu cu lacrimele mele, m Heşbonule
şi Elealule ;
Căci asupra culesului frupteloru tale şi asu
pra secerişului teii
A răpeditu strigaţii de resbelii.
" S'a luaţii bucuria şi veselia clin mânosele
tale câmpii,
Şi în viîele tale nu se mat cântă cântări de
bucuria, nici se mal chiuîesce ;
Călcătorulu nu va călca vinii în linuri ;
Strigătulii culesului teii făcutu-l'amu să în
ceteze.
De aceea "memmtaîele mele făcu vuetii, ca
citară, pentru Moabii,
Şi lă-întrulii meii pentru Kiru-Hareşu.
Şi ecce, Moabulu, după- ce s'a arătaţii,
Şi s'a obosiţii pe f înălţimi,
Vine în sanctuarulii şeii, ca să se roge ;
Dară nu isbutesce.
Acesta este cuventulu, pre care l'a vorbiţii lehova despre Moabu de demultu ;
Dară acumii lehova vorbesce, dicendu :
„In trei ani, « cumii sunt anii unui năimiţii,
„Mărirea Moabuluî se va înjosi,
„Cu totă marea mulţime a lui;
„Şi rămăşiţa Iul ra fi puţină, de toţii ne
băgată în semă.
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Profeţii asupra Siriei, a lui Efraimu şi a
Asirienilorti.

ROFEŢIA împoverătore Damascului.
17
fiece, Damasculu se îea d'intre cetăţi,
Şi va fi grămadă de ruinî.
« Ps. 72. 2. & i 2 Keţ. 3. 25.
%. 13. &98. 9. j Cap. 24. 7.
/ Ier. -18. 2».
t Veri. 8.
Zef. 2. 10.
l Ier. 48. 32.
.; Cap. 28. 15.
m Cap. 15. 4.
A Ier. 48. 20.
n Cap. 24. 8.

Ier. 48. 33.
Capulii 17.
o Cap. 15. 5. ft
63. 15.
a Ier. 49. 23.
Ier. 4S. 36.
Amos J. 3.
p Cap. 15. 2.
Zech.. 9. t.
q Cap. 21. 16.

CAP. 17, 18, 19.
2 Cetăţile Aroeruluî se voru părăsi ;
Voru fi de păscîune turmeloru,
Ce se voru odihnise loculu lorii, şi *nu va
fi cine să le sparie.
3 Lipsi-va şi luî Efraimu c întăriturele sale,
Şi Damascului regatuluseu; şi remăşiţa Siriei
Va fi ca şi mărirea fiiloru luî Israelu,
Dice lehova, D-feulu oştiriloru.
4 Şi în diua aceea mărirea luî lacobu se va
micşura,
Şi d grăsimea corpului seu se va usca:
'Li va fi, ca şi secerătoruluî ce culege grâulu,
Şi seceră spicele cu braţîulii şeii;
5 Şi li se va înterapla, ca şi celui ce adună
spice în valea Refaimuluî ;
G •'Dară li va remâne bobiţătură, cumii remâne
la scuturatulu olivuluî,
Diioî seu treî simburî pe verfulu craculuî
celui maî înaltu,
Patru şeii cinci pe crengele sale cele maî
rodite,
pice lehova, Dumnedeulu luî Israelu.
7
în dîua aceea omulu * privi-va cătră Fâcetorulu seu,
Şi ochii luî se voru uita spre Sântulu luî
Israelu ;
8 Nu va maî privi cătră altarele, lucrulu mâneloru sale,
Nici nu se va uita la aceea ce au făcuţii
degetele luî,
Nici la Astarteele, nici la chipurile soreluî.
9 în diua aceea vorii fi cetăţile cele întărite
ale sale ca o pădure părăginitâ,
Si ca verfulu muntelui,
Pre care Amoreiî şi Eveil l'aii părăsiţii de
facă fiiloru luî Israelu ;
Şi va.fi pustiire.
I O Pentru-că aî uitaţii pre h Dumnedeulu mentuireî tale,
Şi nu ţî-aî adusu-aminte de stânca putereî tale,
De aceea tu poţi planta plante plfccute,
Şi poţi sădi vlăstare străine :
II Te poţî trudi diua, să crescă planta ta,
Şi te poţî sili demâneţa să 'nflorescă se
minţii ta ;
Dară secerişulii se va perde în difia durereî,
Şi a mâhnireî descurăgîătore.
12
Ah ! vuetulii multoru popore !
Ce vuescii, * ca vuetulu măreî ;
Şi mugetulii naţiuuilorii!
Ce mugescii, ca mugetulu apelorii puternice.
13 Mugescu poporele, ca mugetulu multoru ape;
Dară Dumnezeu le va •'mustra, şi vorii fugi
departe ;
6 Ier. 7. SS.
/ Oap. »4. 13.
c Cap. 7. 16. & g Mic. 7. 7.
8. 4.
h P». 68. 19.
•i Cap. 10. 16.
i Ier. 6. 83.
e Ier. 51. 33.
; P«. 9. 5.

k Ps. 83. 13.
Osea 13. S.
Caputâ 18.
a Cap. 20. 4, 5.

Ezec. 30. 4,
5. 9.
Zef. 2. 12. &
3. 10.
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* Vorii fi gonite, ca pleva munţilortt înaintea
vântului,
Şi ca pulberea vârtejului înaintea furtuneî.
In-de-seră totvlu va fi turburata,
Şi maî 'nainte de auroră nu voru maî fi;
Acesta e partea celoru ce ne-aii predaţii,
Şi sorţulu celoru ce ne-aii răpitu.
O tu, "pământii cu umbră înduoită,
Celii de presto rîurile Etiopieî!
Celii ce trămeţî soli pe mare,
Şi îu vase de papură pe ape !
Mergeţi, trâmeşî iuţi, la * poporalii acela, celii
înalţii la statură şi strălucitorii,
La acelu poporii groznicii din începutulu
seri şi până acumu,
Poporii ce me'sură cu frânghia, şi încalcă totu,
Pre alii cărui pămentu 'Iu inundă fluviele.
Toţi locuitorii lumeî, şi câţi locuiţi acestu
pămentu,
Luaţi semă, c cândii se va înălţa stegulu pe
munţi l
Ascultaţi, cândii se va sufla din trîmbiţă !
Căci aşa a disii lehova cătră mine :
Cu linisce privit'amii
Din locaşulu meu,
Ca arşiţă strălucitore pe erbă verde,
Ca nuorulii de rouă în arşiţa secerişului ;
Darii maî 'nainte de secerişu, după ce s'a
trecuţii florea,
Şi florea s'a făcuţii aguridă,
Atuncea tăîatu-s'afl ramurele cu cosorulii,
Şi s'aii îndepărtaţii viţele, tăiându-se ;
S'aii lăsatu tote pentru paserile răpitore ale
Şi pentru ferele pământului;
[munţilorii,
Ca să vereze în ele paserile răpitore,
Şi să ierneze într'însele tote ferele pămentuluî.
întimpulii acela d aduce-se-va darii luî lehova,
D-faulii oştiriloru,
De la poporulu celii înaltu la statură şi stră
lucitoru,
De la poporulu groznicu din începutulu seu
şi până acumu,
Poporii ce măsură cu frânghia şi încalcă tot*,
Pre alii cărui pămentu 'Iii inundă fluviele,
în loculu numelui luî lehova, D-fatlu oşti
riloru, în muntele Sionii.
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Preziceri de judecăţi asupra Egiptului, cu fttgăduinli de îndurare.

" pROFEŢIĂ apesătore Egiptului.
19
l Ecce, lehova * călăresce pe unii miorii
uşorii,
Şi va intra în Egiptii:
Şi c idolii Egiptului se vorii clăti d'înaintea luî,
Şi anima Egiptului se va topi în elu.
b Ver». 7.
c Cap. 3. 26.
d Vodt P». 68.
31. & 72. 10.

Cap. 16. 1.
Zef. 3. 10.
Hal. 1. U.

Capiilă ÎS.
a Ier. 46. 13
Eiec.SU, & 30.

A Pt. 18. 10. &
104. 3.
c Eiod. 12. 12.
Ier. 43. 12.
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2 Că voiu d întărită pre Egipteni asupra Egipteniloru ;
Se voru bate umilii cu altulu,
Şi fie-care cu apropele seu,
Cetate cu cetate,
Regatu cu regatu.
3 Şi va peri spiritulii Egiptului din medîloculu
Şi voiu resturna sfatulu seu.
[şeii,
Pute-vorii atuncea să * se sfatuescă cu idolii
şi cu fermecătorii /om,
Cu necromanţiî lorii şi cu magii loru \
4 Dară voiu da pre Egipteni f în mâna unui
domnii crudii,
Şi unu rege aspru 'î va domni,
ţ)ice lehova, Domnulu oştiriloru.
5 »Apele voru seca din mări,
Şi rîulu va peri, şi se va usca:
6 Fluviele voru seca :
Rîurile *Mazoruluî se vorîi deşerta, şi se vorii
Trestia şi papura se voru veşteji.
[usca,
7 Livedele din lunyulu fluviului, de la gura
fluviului,
Şi totă semenătura din lungulu fluviului,
Se voru usca, se voru spulbera, şi nu voru
8 Şi pescarii se vorii boci,
[mal fi.
Toţi cei ce aruncă cu undiţa în fluviu voru
plânge,
Şi cei ce intindii mreje asupra apeloru vorii
9 Cei ce lucreză ''inulu pestriţa,
[lâncedi.
Şi cei ce îrapletescu lese, voru fi de bat
jocură.
10 Stâlpii ţereî se vorii sdrobi,
Şi toţi cei ce lucreză pentru simbria vorii
fi ev, anima întristată.
11
Cu adevăraţii innebunit'aii mai marii
i Zoanuluî,
Sfatulu înţelepţiloru consiliari ai lui Faraonii
s'a împrostitu :
Cuinii mal diceţî deci lui Faraonii ;
„Noi suntemii fiii înţelepţiloru,
„Fiii vechiloru regi ?"
12 Dară *unde siînt înţelepţii tei, Faraonel
Spune-ţî de sciu şi ei singuri,
Ce a hotărîtu lehova, D-faulu oştiriloru,
asupra Egiptului !
13 Mai marii Zoanuluî aii înnebuniţi),
( Mai marii Nofuluî s'au amăgitu ;
Au rătăcitu Egiptulu capii seminţieloru sale.
14 lehova a turnatu într'însulu m unu spiritu de
turburare,
Şi aii rătăcitu Egiptulu în tote faptele lui,
Cumu se clatină celii beţii în vărsătura sa :
15 Şi nimicii nu va ajuta pre Egiptii
Din tdie câte le va pute face " capulu seu coda,
ramară şeii papura.
d Juilc. 7. 22.
1 Şam. 14. 16,
20.
2 Cron.
S3.

SO,

, Num. 1.1. »3.
Ezec. 30. 13. ii Cor. 1. 20.
h 3 Rog. 19. 24. i Ier. 2. 16.'
i l Reg. 10. 28. m l Keg. 22. 22.
Cap. 29. 10.
Prov. 7. 18.

e Cnp. 8. 19. & | g Ier. 51. 36.

47. 12.
/ Cap. 20. 4.
Ier. 4fi. 26.
K'""-. 29. 19.

în diua aceea Egiptenii vorii ° fi ca femeele,
Se vorii înspăimânta şi se vorii teme
De mişcarea manei lui lehova, D-feulu oş
tiriloru,
Pre pcare o va mişca asupra lorii.
Şi pămentulii lui Iuda va fi spaimă Egiptenilorii ;
Fie-care, aducendu-şî aminte de elii, se va
înfricoşa,
Pentru sfatulu lui lehova, D-ijieulu oştiriloru,
Pre care l'a hotărîtu asupra lorii.
în diua aceea cinci cetăţi voru fi în pamentulu Egiptului,
'Vorbinclu limba Canaanuluî,
Şi jurându pe lehova, D-fanlu oştiriloru ;
Una se va numi: Heliopolia, (cetatea soreluî.)
în diua aceea rva fi altaru lui lehova
în pămentnlu Egiptului;
Şi unii stâlpii la hotarele lui pentru lehova :
Şi ' va fi drepţii semnu şi mărturia
Pentru lehova, D-faulu oştiriloru, în pămeutulii Egiptului :
Căci stri gândii ei cătră lehova de reulii apăsătoriloru,
Elii li va trămete unu mentuitoru mare,
Şi-î va inentui.
Şi se va cunosce lehova la Egipteni:
Şi Egiptenii vorii cunosce pre lehova în
diua aceea,
Şi-lii * vorii servi cu sacrificiu şi cu darii de
Vorii face voturi lui lehova,
[pane,
Şi le vorîi împlini.
Lovi-va lehova Egiptulu; 'W va lovi, şi-W va
Si se vorii întorce la lehova,
[mentui ;
Care se va pleca la rugele loru, şi-î va vin
deca.
In diua aceea " va fi cale mare de la Egiptu la Asiria :
Asirieniî voru veni in Egiptii,
Şi Egiptenii in Asiria .•
Şi Egiptenii voru servi ca Asirieniî Iul lehova.
In diua (Gceea Isnielu va fi alii treilea
Cu Egiptulu şi cu Asiria,
O bine-cuventare pe pămentii :
Pre cari lehova, D-foulii oştiriloru, î-abinecuventatu, dicendu :
Fie bme-cuventatu Egiptulu, poporalii meii,
Şi Asiria, "lucrulu mânelorii mele,
Şi Israelii, moscenirea mea.
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Profeţia simbolică despre învingerea şi captivita
tea Egiptenilor^ şi a Etiopienilorti.

IN amilii, cându a veniţii ° Tartanii in Aş- 20
dodii, (cândii l'a trămesii Sargonu, rege
le Asirieî,) şi s'a luptatu asupra Aşdoduluî,
n Cap. 9. 14.
o lor. 51. 30.
Nah 3. 13.
p Cap. 11. ÎS.
« Zef. 3. 9.

r Fac. 28. 18.
Esod. 24. 4.
Ion. 22. 10,26,
27.
« Veţll Io». 4.

SO. & M. 37.
( Mal. 1. 11.
u Cap. 11. 16.
v l'i. 100. 3.
Cap. 29. U.

Osea S. 23.
Efe>. t. 10.
Capulă tO.
a S Reg. 18. 17.

CAP. 20, 21, 22.
2 şi l' a luaţii ; Toţii in acelu timpii a vorbiţii
lehova prin Isaia, fiîulu luî Amozu, dicendii :
Du-te şi deslegă * saculu de la copsa ta, şi
acote-ţî încălţiămintele tale diu picîorele tale.
Şi a făcuţii aşa, c âmblândii golii şi desculţii.
3 Şi a disu lehova : Precumii servulii meu Isaia âmblă golu şi desculţă, d drepţii semau
şi simbolu pentru cele ce se voru face in trei
4 ani asupra Egiptului şi asupra Etiopiei ; Aşa
regele Asirieî va duce pre Egiptenii captivi
şi pro Etiopienii prinşî, pre tenerî şi bătrâni,
goli şi desculţi, "chîarii şi cu şedutulu golu,
5 spre ruşinea Egiptului, f Şi se voru înspăîmenta, şi se voru ruşina locuitorii din A$dodii de Etiopia, încrederea lorii, şi de E6 giptu, fala lorii. Şi locuitorii acestui ţermu
voru dice m diiia aceea: Ecce ce este încrede
rea nostră! la care amu fugiţii întru ejutoru,
ca să ne mentuimu de regele Asirieî ; şi cumu
ne vomu meutui l
Prefaceri asupra Habilonului, a Dumei şi a Arabici.

21 T^ROFEŢIĂ apesătore deşertului de lungă
\_ mare.
Cumu " vertejele de amedă-di, ce cutrieră
deşertulu,
Aşa, vine elii din grozniculu seu pămentu l
2 Groznică visiune mi s'a arătaţii :
* Prădătorulu predă, şi răpitorulu răpesce ;
" „Urcă-te, Elame ! împresură, Media !
„jEcce, făcu să înceteze tote suspinurile loru."
3 De aceea d copsele mele s'aii împlutu de du
reri ;
Şi 'chinuri m'au cuprinşii, ca chinurile femeeî in facere ;
Sunt apăsaţii, de nu potu audi ;
Mă turburu, de nu potu vede.
4 Anima mi se rătăcesce,
Groza mă înspăimântă,
'Noptea desfătare! mele mi s'a schimbaţii in
frică.
5
»Eî pregătescu mesa, punu faţa pe ea, mânâucă şi beii ;
Sţulaţi-ve, maî mariloru l ungeţi scuturile l
6 Căci Domnulu aşa a disu cătră mine:
„Du-te, pune strajă,
„Ca să spună ce va vede."
7 *Şi a vedutu călăreţi, călărindii duoî câte
duoî,
Călăreţi pe asini, călăreţi pe cămile.
8 Şi a ascultaţii cu luare-aminte, cu multă
luare-aminte,
Şi a strigaţii ca unii leu:
„Domne, 'de strajă staii mereu diua,
„Şi la straja amu stătu tote nopţile ;
b Zecb 13. 4.
c 1 Şam. 19. 24.
Mic. 1. 8, 11.
d Cap. 8 18.
e î Şam. 10. 4.
Cap. 3. 11.

Ier. 13. 28, 26.
Mic. I. 11.
/ S Rog. 18. SI.
Cap. 30. 3. 5,
7. & 36. 6.

Capulîl 21.
a Zech. 9. 14.
b Oap. 33. 1.
c Cap. 13. 17.
Ier. 4». 34.

d Cap. 15. 5. &
16. 11.
t Cap. 13. 8.
/ Deal. S8. 67.
g Dan. 5. A.
A Vers. ».
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„Şi.ecce, într'acoce vinii bărbaţi călăreţi,
„duoî câte duoî!"
Şi profetulu a respunsu, şi a disu:
i „A cădutii, a că^utu Babilonulul
„Şi *tote chipurile cioplite ale deilorii seî au
cădiiiii, sfărâmate la pămentu,
(0, poporulu meii striviţii şi călcaţii iu picîore!
Ceea ce amu audiţii de la lehova,
Dumnedeulu oştiriloru şi alu luî Israelu,
Făcutu-ţi-amu cunoscuta.
'"Profeţia apesătoră Dumei.
Cătră mine se striga din Seiru:
Păzitorule, câtu mal este din nopte?
Păzitorule, câtu mal este din nopte?
Şi păzitorulu dise :
„Ecce, sosesce demâneţa, dară întunecată ca
noptea,
„De voiţi să întrebaţi, întrebaţi;
„Şi eră-şî veniţi.
"Profeţia apesătore Arabieî.
In pâdur«a Arabieî înoptaţî,
Caravane ale ° Dedaneiloru !
Aduceţi apă in întimpmarea celui setosii,
Locuitori ai pământului Temanii !
Şi reîntimpinaţî cu pâuî pre celii fugariu ;
Căci fugii de sabia,
De sabia scosă,
De arculu celu întinsu,
Şi de greutatea resbeluluî.
Căci aşa a disu Domnulu cătră mine:
încă unu anii, -pprecumii sunt anii unui năimiţii,
Şi va peri totă mărirea « Kedareî ;
Şi rămăşiţa numeruluî arcuriloru celorii puternicî ai fiiloru Kedareî se va împuţina;
Căci lehova, Dumnedeulîi luî Israelu, o dice.

9

10

11
12

13
14
15

16
17

Descriere profetică a împresurăret Ierusalimului ;
înjosirea luî Şebna, şi înălţarea Iul Elidkimii.

PROFEŢIA apesătore văîeî visiuneî.
22
Ce-ţî este,
De se sue toţii poporulu pe învelitorî ?
Tu cea plină de vuetu,
2
Cetatea sgomotosă, "cetate vuîosă!
Ucişii tei n'aw foştii ucişi de sabia,
Nici n'aii muritu in resbelii.
Toţi maî marii tei aii fugiţii împreună,
3
De arcurile neamiciloru sunt închişi ;
Toţi cei ce se află în tine cu toţii sunt în
chişi,
Cari din depărtare fugiseră la tine.
De aceea amu disu:
4
Intorceţi-W privirea de la mine ; * voiii plân
ge cu amarii ;
Nu vă mal osteniţi a mă mângâia pentru
dărăpenarea fiicei poporului meii.
51. 44.
i Hab. 2. 1.
j Ier. 51. 8.
J Iar. 51. 33.
m
1 Cron. 1. 30.
A poc. 14. 8.
Ier. 49. 7, 8.
& 18. a.
• Cap. 46. 1.
Ezec. 35. 2.
Ier. 60. i. &
Obad. 1.

n Ier. 49. 28.
o 1 Cron. 1. 9,
38.
p Cap. 16. 14.
q P». ISO. 5.
Cap. 60. 7.

Capuli 22.

a Cap. Si. 13.
» Ier. 4. 19. Jt.
9. 1.
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5 e Că este diiia de turbare, de strivire şi de
pustiire
A văîeî visiuneî, d de la leliova, Dumnedeulii
oştiriloru ;
ţ)iua surpăreî zidîuriloru
Şi a strigâreî, ce resbate până la munţi.
6 « Şi Elamulă portă tolba
Cu cete de bărbaţi ţi de călăreţi,
?i f Kirulu desvelesce scutulu.
ăile tale cele alese s'au împlută de care,
Şi călăreţii s'au aşedată la portele tale.
8 Atuncea s'a rădicată velulu de pe ochii lui
Iuda :
Şi te-aî uitaţii in diua aceea la armele " din
casa pădureî;
9 Şi * aţi vedutu, că spărturele cetăţeî lui Davidu sunt multe;
Şi aţi adunaţii apele ezuluî de joşii;
10 Aţi numerată casele Ierusalimului,
Şi aţi stricaţii casele, ca să întăriţi zidîulă ;
11 Şi ''«ţî făcuţii între cele duoă zidîurî şanţă,
Ca să cuprindă apele ezuluî celui vechia ;
Dară nu v'aţî uitaţii la J'Făcetorulu acestora,
Nici nu v'aţî uitată la cela ce din vechime
a pregătită acestea.
12 In ţliua aceea lebova, Domnulu oştiriloru,
v'a k chîamatu
La plânsu ţi la bocetu,
' La pleşuviă şi la încingere cu sacii ;
13 Dară eccă! bucuria şi veselia,
Injunghîarea boilorii şi tăîarea oilorii,
Mâncarea cărneî şi berea vinului !
m „Să mâncămă, şi să bemii,
„CLcî mâne vomii muri."
14 "Şi s'a descoperită urechîeloru mele prin lehova, D-deulu oştiriloru:
Cu adevăraţii, nedreptatea acesta ° nu vi se
va ierta până la mortea vostră,
Dice lehova, Domnulu oştiriloru.
15
Aşa dice lehova, Domnulu oştiriloru,
Du-te, întrb la acesta tesaurarii,
La * Şebna, q mai marele preste paiaţă,
16 Şi di: „Ce ai aci? şi pre cine aî aci?
,,Că aci ţî-aî săpată mormentulu teii" ;
rMormentu înaltă 'şi sepă,
In petră scobesce locaşulu şeii.
17 fiece, lehova te va arunca d'într'o aruncă
tură, omule,
•Apucându-te cu putere;
18 Ca pre unu ghemă te va invărti,
Şi ca pre o minge te va asverli într'unii păAcolo vei muri,
[mentă întinsă ;
Şi acolo voru ji carele tale cele frumose,
O £M, ruşinea casei domnului teu.
19 Te voiu alunga din starea ta,
& 10. 17.
c Cap. 37. 3.
ci Plan. 1. S. fc A 8 Reg. 80. 80
8 Cron. 38. 4,
3. i.
e Ier. 49. 35.
8, 30.
/ Cap 15. 1.
i Neem. .1. Ifi.
g l Reg. 7. 2. j Veţlî c«p. 37.

«6.
i \ Cor. 15.32.
k loel 1. 13.
n Cap. 5. 9.
i VeiJiEzraS. S. o l Şam. 3. 14.
Cap. IJi. 3.
EMW. 24. 13.
p a lîog. 18 37.
Mic 1. 16.
m Cap. 56. 18.
Cap. .16 S.

Si elu te va smulge din postulă teu.
Şi in diua aceea,
Voiu chiăma pre servulă meu ' Eliakimă, pre
fiîulu lui Hilchia :
'La voia îmbrăca cu vestmentulă teu,
Şi-lă voiu încinge cu cingetoren, ta;
Domnia ta o voiu da-o iu mâua lui,
Şi va fi părinte locuitoriloru Ierusalimului,
Şi casei lui Iuda.
Şi voia pune pe umerulu şeii cheîea casei
lui Davidă;
Şi va " deschide, şi nimenea nu va închide,
Şi va închide, şi nimenea nu va deschide.
'Lu voiu întări, ca pre ° una drugu pe loca tare;
Şi va fi ca unu scaunu de mărire la casa
părintelui seu;
Şi pe d'însulu voră atârna totfi mărirea caşei părintelui seu,
Pre copiii şi nepoţii seî,
Tote vasele cele mici, de la vasulă cupeloră
până la vasulă ulcîoreloră.
In diăa aceea, dice lehova, D-dfulu oştiriloru,
Drugulă, înţepenită pe locuia tare, se va
Se va tăia, şi va cade ;
[depărta,
Şi sarcina desupra lui va peri;
Căci lehova o dice.

20
'^1

'22

23
24

25

Căderea Tirului, şi restatornicirea sa după aceea.

OFEŢIĂ apăsâtore Tirului.
23
Urlaţi, corăbii ale Tarşişuluî,
Căci Tirulu s'a pustiită,
De nu va mai fi îutr'însulă nici casă nici
intrare ;
&Din pămeutulu Chitteiloră vi se va desco
peri acesta..
Amuţiţi, locuitori aî ţermuluî,
2
Pre care-lă împlură neguţiătoriî Bidonului,
Ce trecu pe faţa mărei;
Ale cărui venituri erau semînţa Sihoruluî, 3
secerişulă Nilului, adusă pe ape multe,
De c se făcu tergulă poporeloră.
Ruşineză-te, Sidone ! căci marea a vorbită, 4
Cetatea măreî, dicendă :
„Nu mal sunt in dureri de facere, nici nu
mal nască copii,
„Nici nu mai uutrescă tenerî, nici nu mal
crescu feciore."
dCându va veni scire Egiptului,
5
Scire despre Tiră, se voră cutremura.
Treceţi la Tarşişu !
6
Urlaţi, locuitori aî ţermuluî !
Au nu este elu 'cetatea vostră cea sgomotosă, 7
Ala cărui începută este din dilele vechi ?
Ecce acumu picîorele ei o ducă, să locuescă departe !
1 l Rog. 4. 6.
u Iov. 12. 14.
r Vetfi ii Şam.
Apoc. 3. 7.
18 18.
i v Kzra 9. 8.
Mat. 87. «0.
< But. 1. 8.
t 2 Keg. 18. 18. i

Amos 1. 9.
Capulu 23.
Zech. 9. 8, 4.
a Ier. 85. 22. & 6 Vere. I».
47. 4.
! c Ezec. »7. 3.
Kzec. 2ii, & j d Cap. 19. 16.
27, & 28.
| t Cap. 2i. ».

CAP. 23, 24.
8 Cine a hotărîtu acesta asupra Tirului,
'Oare împărţîa cuuunî,
Aî cărui târgoveţi eraţi cei inaî mari,
Şi ai cărui neguţiătorî erau cei mai de
semă ai pământului?
9 lehova, D-<tleu!ă oştiriloru, a hotărîtu acesta;
Ca să ruşineze mândria a totă mărirea,
Ca să înjoseseă pre toţi cei mai de semă
ai pământului.
10 Fetă a Tarşişuluî, străbate pământulu teu,
Cingetorea nu mai ente.
[ca unu fluviu,
1 1 îutins'a mâna sa asupra mărei,
Clătit'a regatele ;
lehova dat'a ordinii împotriva aeestoru CaCa să se strice cetăţile lorii.
[nanei,
12 Şi a disu : s„Nu te vei mai bucura,
„Fecîoră siluită, feta a Bidonului ;
Scolă-te, * treci la Chitteî;
Nici acolo nu vei ave repausu.
13 fiece pămentulu Chaldeilorii l
Poporalii acesta nu era nimicii ;
Asirienulu l'a întemeiaţii pentru ' cei ce locuescu deşertulu ;
Şi ei rădicară valuri asupra Tirului,
Surpară palatunle lui,
Si-lu prefăcură in ruinî.
14 i Urlaţi, corăbii ale Tarşişuluî ;
Că pustiitu-s'a cetatea vostră.
15
Şi în diua aceea,
Tirulii va remânS în uitare şepte-decî de ani,
Câtu ţinu (Jilele unui rege:
Şi la sfârşitulu celoru şepte-daci de ani se
va cânta de Tiriî ca fie o meretrice :
16 „le-ţî citară, âmblă prin cetate,
„Meretrice uitată;
„Jocă bine, cântă cântări multe,
„Pentru ca să-şi aducă aminte de tine."
17 Dară la sfârşitulu celoru şepte-decî de ani,
lehova 'şi va aminti de Tiru,
Şi elu se va întorce eră-şî la ceştigulu şeii,
Şi * va sta în legătură cu tote regatele lumeî
de pe pământii.
18 Dară ceştigulu lui şi plata lui 'se vorii con
sacra lui iehova:
Nu se voru păstra, şi nu se voru strînge ;
Ci ceştigulu lui va fi pentru cei ce locuescu
înaintea lui lehova,
Ca să mânânce, să se sature, şi să aibă vest
minte trainice.
Preziceri despre pedepsirea ludeilorti şi efectulH
fericită ala acest'îa ; făgăduinţî de mentuire şi restatornicire viitdre, şi de nimicirea neamicilordloril;
cântări de laudă pentru mila lui Dumnedeil.

24T7CCE, lehova deşertă ţera, şi o pustiesce,
|jj O restornă, şi răsipesce pre locuitorii şei!
/ Vezi Ezec. 28.
S, l*.
g Apoc. 18. M.
h Ver». 1.
i Pi. 78. 9.

î Vers 1.
Elec. 27. 2f.,
30.
t Apoc. 17. 3.
I Zecb. 14. în.

21.
CfepuZu M.
a OM* 1. 9

b Ezec. 7. 12,
ÎS.
c Fac. 3 17.
Num. 35. 33.
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Şi va fi poporului, ca şi « preutulul ;
2
Servului, ca şi domnului seu ;
Servei, ca şi domneî sale ;
* Cumpărătorului, ca şi veudetorului ;
împrumutătorului, ca şi celui împrumutata ;
Creditorului, ca şi datornicului.
Se deşertă ţera, şi se predă :
3
Căci lehova a ţlisu cuventulu acesta.
Ţera jălesce, ţi se veştejesce ;
4
Lumea lâncedesce, şi se veştejesce ;
Mai marii poporului ţereî lâncedescu.
Că c ţera s'a pângăriţii prin locuitorii şei :
5
Căci aii călcaţii legile, au schimbată aşedămentulu,
Au frântu eternulu legămentu.
Pentru acesta d blăstemulu a înghiţită ţera, 6
Si locuitorii din ea s'au pedepsita ;
Pentru acesta datu-s'a focii locuitoriloru ţeŞi numai forte puţini omeni au rămasa, [reî,
e Mustulu bocesce, viîa lâncedesce,
7
Toţi cei cu anima voiosă suspina.
Desfătarea ' timpaneloru a încetatu;
8
Vuetulu celoru ce se veselescu a contenitu ;
A încetatu desfătarea citarei.
Nu mai beii vinii cu cântece :
9
Băutura cea îmbetătore amară este celoru
ce o beu.
Cetatea cea deşertă s'a sfărămatu;
10
Tote casele s'au închişii apa, că nimene nu
mal întră vair1însele.

O strigare este în tote părţile pentru vinii;
Trecut'a orî-ce veselia, bucuria ţereî a fuPustiirea a rămaşii în cetate,
[gitu.
Şi porta cu ruinî s'a loviţii.
Căci face-se-va ţereî şi seminţieloru «a/e,
* Ca la scuturatulu ohviloru,
Ca la bobiţătură după sfârşitulu culesului ;
Puţinii aceştia ce voru remăne
Voru înălţa vocea loru, voru cânta de bucuria,
Şi cei de cătră mare voru lăuda măreţia lui
lehova.
De aceea măriţi pre lehova, cel de la resăritii,
* Numele lui lehova, Dumnedeulu lui Israelu,
cel din insulele mărei!
Din marginea pământului audit'amu noi cân„Mărire Dreptului."
[ţările :
Dară eu ^is'amu :
Mă stingu, mă stingu, val mie !
'Prădătorii predă,
Da. prădătorii predă forte.
J Groză şi gropă şi cursă
Svr.t asupra ta, locuitorule alu ţereî.
Şi va fi, că celu ce va fugi de vuetulu grozei, va cade în gropă ;
Şi celu ce se va rădica din gropă,
d Hal. 4. 6.
e Cap. 16. 8, 9.
loel 1. 10, 12.
/ Ier. 7. 34. &

Ifi. 9. & 25. 10.
Ezec. 26. 13.
Oi-ea 2. 11.
Apoc. 18. 22.

g
h
i
j

Cap. 17. R, 6.
Hal. 1. 11.
Ier S. 11.
VeoU 1 Bag.

11
12
13
14

15
16

17
18

19. 17.
Ier. 48.43, 44.
Amos 5. 19.
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Se va prinde în cursă :
Căci * stavilele ceriului s'aii deschisă,
Şi ' temeliele pământului se clătesciî.
19 "Pămentulu s'a sfărâmată,
Pămeutulu s'a îmbucăţitu,
Pământulu s'a smâncitu din loculii şeii;
20 Pământulă " se clatină încoce şi încolo, ca
celu batu,
Şi se mişcă în tote părţile ca unii legânu
spânduratu ;
Că nelegiuirea luî este grea preste elii :
Cade, şi nu se va mai rădică.
21
Şi în diua aceea,
lehova va pedepsi oştirea celoru înalţi întru
înălţime,
Şi pre ° regii pământului de pe pământii ;
22 Şi se voru aduna,
Cumu se adună încătuşaţii la gropă,
Şi voru fi închişi la închisore ;
Şi după dile multe voru fi pedepsiţi.
23 Atuncea P luna va roşi, şi sorele se va ruşina,
Căci lehova, D-faulu oştiriloru, va « domni pe
r muntele Sionu,
Şi în lerusaliinu, şi înaintea betrâniloru seî
în mărire.
25 TEHOVA, tu esct Dumnedeulii meu ;
\_ Pre tine "te înălţa, ^ilaudu numele teu;
*Că tu ai făcuţii lucruri minunate,
Şi c sfaturile tale cele de demultii aretatu-x1au
credincîose şi adevărate.
2 Căci făcut'aî d din cetăţi movile de petre,
?i ruinî din cetăţile întărite,
alaturile nearaiciloru, aşa că ele cetăţi nu
mal sunt,
Şi nicî odată nu se voru rezidi.
3 De aceea te voru « mări poporele puternice,
Şi cetăţile naţiunilorii celoru detătore de
groză se voru teme de tine ;
4 Căci tu tăria aî foştii saraciloru,
Tăria celoru neavuţî în strîmtorarea lorii,
'Locu de scăpare în contra fortunei, umbră
în contra arşiţei :
Căci suflarea mâniei grozniciloru neamicî este
ca furtuna pentru zidîurî.
5 Cumu se domolesce arşiţa în uscăciune,
Aî umiliţii fala grozniciloru neamicî ;
Ca pre arşiţa prin umbra niioruluî,
Aţa aî umiliţii fala groznioilorii neamici.
6
Şi «lehova, D-tfeulii oştiriloru, va face pe
* acestii munte ' tuturoru poporelorii
Ospeţe de vite grase, ospeţe de vinuri pe
drojdiele lorii,
De vite grase, pline de ineduvă, de vinuri
bine limpedite pe drojdiele lorii.
i Fac. 7. 11.
l Vs. 18. 7.
m Ier. 4. 23.
n Cap. 19. 14.
o P» 7fi. 1».
p Cap. 13 10.4
BO. 19.

Ezoc. 3». 7.
loel 2. 31. &
S. 15.
1 Apoc. 19.4,6.
r Ebr. Î2. 22.

Şi în muntele acesta elii va depărta
7
Acoperimentulu, ce acopere tote poporele,
Şi -1 velulii ce învelesce toto naţiunile.
Va * înghiţi mortea pentru eternii ;
8
Şi lehova, Domnulu, va 'şterge laciimele de
pe tote feţele,
Şi va depărta ocara poporului seu de pe totu
Căci lehova a vorbiţii.
[pămentulu ;
Şi în diua aceea voru (Jice :
9
„fiece, acesta este Dumnedculu nostru,
„m 'Lu asceptămii, ca să ne mân tu ă;
„Acesta este lehova;
n'Lu asceptămii ;
„" Ne vomii bucura şi ne voinii desfăta în
mântuirea luî."
Căci în muntele acesta mâna luî lehova 10
va repausa,
Şi Moabulii va fi călcaţii supţii d'îusulii,
Cumu se calcă paiele din bâlegariu.
Şi va întinde manele sale asupra luî,
11
Cumu întinde manele sale, înnotătorulu, ca
să înnote ;
Şi va umili mândria luî
l'riu încovăirea mâneloru sale.
Şi ° înaltele tării ale zidîuriloru tale le va 12
pleca,
Le va înjosi, le va arunca la pământii, în
ţerână.
IN ° diua aceea în pămentulu luî Iuda se 26
va cânta cântarea acesta :
Cetate tare avemu,
Şi Dumnezeu pus'a în ea b mântuirea sa drepţii
zidiii şi valii.
c Deschideţi portele,
2
Şi va întră în ele poporulu drepţii, ce păzesce credincîoşia «a.
Pre celîi cu cugetare statornică
3
'Lii veî păzi în pace desevârşită ;
Căcî în tine se încrede.
încredeţi-vă în lehova pururea,
4
d Căcî stâncă eternă este în Iahu, lehova.
Căcî elu înjosesce pre ceî ce locuescii întru 5
Elii plecă e cetatea cea înaltă ;
[înălţime :
Până la pămentu o plecă,
Aruncând'o în pulbere.
Pieîorulu o calcă,
6
Picîorele săracului, paşii celoru neavuţî.
Netedă este calea dreptului ;
7
f Calea dreptului' tu o neteţlescî.
Şi a în calea judecăţeloru tale, lehova, te-amu 8
iisceptatu:
Dorinţa sufletului nostru a fostu în numele
teu şi în amintirea ta.
* Din sufletii noptea te-amii doriţii ;
!1

21. 1.1.
i Dan. 7. U.
Cnpuli K.
Ier. Si. 37.
Mv. S. 11.
a E^od. 15. g.
t Apoc. 11. 13. j 3 Cor. 3. 15.
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Bfos. 4. 18.
* P». 9R. l.
q Prov 9. 2.
* Osea ÎS 14.
r. Num. 23. 19.
Mat. 22. 4.
1 Oor. 15. M.
d Cap. 21. 9. * h Cap. 2. 2, 3. |
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Da, cu spiritulu meu îu lă-întrulu meii te-amu
căutaţii ;
Căci, câudii judecatele tale sunt pe pământii,
Locuitorii lumei înveţă dreptatea.
10 'Cu celii nelegiuita chlară milă de se va face,
Elu toţii nu va învăţa dreptatea;
Ci in J pămentulu dreptate! va nedreptăţi,
Şi nu va căuta la măreţia luî lehova.
11 Mâna ta, lehovn, înalţă-se, dară *eî nu o
vedii ;
Dară vorii vede zelulu teu pentru poporulu teii,
Foculu mâniei, ce mistue pre neamicii tei ;
Şi se voru ruşina.
12 lehova, tu ni veî da pacea;
Căci tote lucrurile mari, ce ui s'aii făcuţii,
tu le-aî lucraţii.
13 lehova, Dumnedeulu nostru, * alţi domn- afară de tine au domniţii preste noî ;
Dară acumu numai pre tine singurii
fi numele teii vomu lăuda.
i sunt morţi ; iiu voru reiuvia ;
Sunt umbră ; nu se vorii scula ;
Căci tu î-aî pedepsiţii, î-aî sterpitii,
Şi aî nimicitu toţii amintirea lorii.
15 Immulţit'aî poporulii few, lehova,
Immulţit'aî poporulii teu, te-aî măriţii ;
Aî lărgiţi tote marginile ţereî luî.
16
'"îu strîmlori'.rea lorii pre tine te căutară,
lehova,
Spre tiu« reversară ruga lorii, cându pedepsa ta era iisupra lorii.
17 Ca o " îngrecată, aprope de facere,
Ce este iu dureri de facere, ?i în durerile
sale strigă,
Aşa eramu noî înaintea ta, lehova :
18 Eramu îiigrecaţ', eramu în dureri de facere;
Dară ce amu luiscutu, ventil era ;
Nici u mântuire n'amu făcutu pentru ţeră,
Nici nu cădură ° locuitorii lumeî.
l W 'Morţii tei vorii trăi,
Mortele mele corpuri se voru scula.
«Sculaţi-ve şi cântaţi, voî locuitori aîpulbereî!
Căci rouă ta este ca rouă erburiloru,
Şi pămentulu va aruuca afară pre cei morţi.
i!0
Vino, poporulii meii, r îutrâ în cămărele
Şi iuchide uşele tale după tine ;
[tale,
Ascunde-te 'pentru puţinii timpii, până să
trecă mânia mea.
21 Căci, ecce, lehova ' ese diu loculii şeii,
Ca să pedepsescă pro locuitorii pământului
pentru, nedreptatea lorii ;
Şi pămentulu va descoperi sângîurile lui,
nu va mai acoperi pre ucişii şei.

IN diua aceea va pedepsi lehova cu sabia
sa cea grea şi mare şi tare,
Pre Leviatanu, pre şerpele celu răpede,
Da, pre ° Leviatanu, pre şerpele celu ânelatii;
Şi va ucide pre * crocodilulu din mare.
îu diua aceea să c cântaţi viia dcea pla„eEu, lehova, o păzescu;
[cută:
„în totă clipa o udu ;
„Ca nimenea^să, nu o vetăme,
„Noptea-diua o păzescu.
„Urgia nu mal este îu mine;
„O de s'arii lupta f spinii şi scaii ei cu miuc!
„M'aşî răpedi asupră-li, pre toţi î-aşî arde.
„ Dară mai bine apuce-se » de mine, tăria lorii,
„* Facă pace cu mine ;
„Pace facă cu mine."
în dilele viitore lacobu ' va prinde radeIsraelu va îmboboci, va înflori,
[cină,
Şi va împle faţa lumeî de frupte.
Au doră lovitu-1'a pre elu, cumii a lovită
pre cei ce-lu loviră pre d'insulu ?
Seu fost'a elii ucişii cu uciderea celoru ucişi
pentru d'însulu?
Nu, ci J cu stâmperare te lupţi cu elu,
'Lii * alungi ca cu ventu puternicii
în diiia vântului de resăritii.
Deci cu acesta pedepsire se va împăca nedreptatea luî lacobu ;
Şi acesta va fi fruptulu el: îndepărtarea a
totu pecatulu seu:
Că va sfărâma tote petrele altarului idoliloru, ca petrele de varii,
Şi Astarteele şi chipurile soreluî nu se vorii
•mai redica.
Dară cetatea cea întărită va /i singuratică,
Ca o locuinţă lăsată şi părăsită în pustiiu ;
!Pe loculii eî vorii pasce viţeii, se vorii repausa într'insa,
Şi voru mânca ramurele arboriloru crescuţi
în ea.
Cându ramurele eî se usucă, se vorii rupe;
Femeele venindu, le voru aprinde ;
Că m fâră de minte este poporulii acesta :
De aceea Făcetorulu şeii nu se îndură de
d'însulu,
Şi B Creatorulu şeii nu-lu miluesce.
Şi în diua aceea,
lehova va scutura /ruptele
De la canalulu Eufratului până la rîulu Egiptuluî,
Şi voi ve veţi aduna unulu câte unulu, voî
fiii lui Israelu.
"Şi totu în acea di P se va sufla din trîmbiţa
cea mare,
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Şi voru veni ceî gata de peire în pămen- ,,Puţinii i ci, puţinii acolo."
De aceea cu ' buze gângave, şi cu limbă 1 1
tulu Asirieî,
Va vorbi cătrâ acestu poporu
[străină,
Şi ceî răsipiţî în pămentulu Egiptului ;
Şi se voru închina înaintea lui lehova, pe Celu ce a disu: Ecce repausului daţî repa- 12
uşii celoru osteniţi;
muntele celu sânţii, în Ierusalimu.
Şi ecce recorirea!
Pedepsei celoru face seminţii, şi a celorto din Iuda Dară eî nu voiră să asculte.
ce nu se pocăescv.
De aceea cuventulii luî lehova va fi cătră eî : 13
28 T TAl de "cununa cea mândră a beţiriloru Ordinu preste ordinu, ordinu preste ordinu,
învăţătură preste învăţătură, învăţătură pre
f lui Efraimu,
A cărora * măreţă frumuseţă este ca o flore ste învăţătură,
Puţinii aci, puţină acolo,
vestejita.
De pe colinele mânoseî văi a celoru învinşi Cumu să âiuble, şi ewmu să cadă pe spate,
Cumu să se sfărâme, cumă să se încurce, şi
de vina.
2 Ecce, lehova are la în-de-mdnă unu omu cwnu să se prindă.
Pentru acesta ascultaţi cuventulu luî le- 14
tare şi puternicii,
c Care, ca ploîa, ca grândina, ca furtuna cea hova, omeni batjocoritori,
Cari cârmuiţi poporulu acesta din Ierusalirnu !
stricăcîosâ,
15
Ca curgerile cele puternice ale apeloru ce Centru că aţi disu:
„Noi amu încheiaţii legămeutu cu mortea,
înundă,
„Şi cu infernulu amu fâcutu învoelă;
O va surpa la pămentii cu inâna sa.
3 d Cununa cea mândră a beţiviloru luî Efraimu „Cându bicîulu înundărei va trece, elu nu va
Va fi călcată în picîore.
ajunge la noi;
4 Şi florea cea veştejită a «măreţei lorii frumu- „J Căci nî-amu făcuţii minciună loculu nostru
De pe colinele mânoseî loră văi,
[sete de scăpare,
Va fi ca unu fruptu timpuriu, coptu înain „Şi suptu minţire ne vomu ascunde" :
tea vereî;
Pentru acesta, aşa dice lehova, Domnulu : 16
Pre care cine-va n'apucă bine a-lîi vede,
Ecce, punu in Sionu * petră,
Şi a-lu ave în mână, fi-lu şi înghite.
Petră cercată, preţiosă, petră ungulariă, te
5
în diua aceea lehova, D-deulu oştiriloru, melia puternică:
va fi cunună frumosă,
Celu ce crede să nu se temă!
Şi diademă măreţă pentru rămăşiţa popo Şi voiu pune judecata in liniă,
17
Şi dreptatea in cumpăna;
rului seu,
6 Şi spintu de judecată pentru celu ce şede Şi grândina va mătura ' loculu de scăpare
la judecată,
alu mincîuneî,
Şi tăria la ceî ce împingu resbelulu până Şi apele vorii inunda loculu de ascundere;
la porţî.
Şi legămăntulu vostru cu morte se va rumpe, 18
7
Dară şi aceştia 'se rătăcescu de viuii, Şi învoela vostră cu înfernulu nu va sta;
Şi se clntină de băutura îmbătătore ;
Si câudu bicîulu înundărei va trece,
' Preutulu şi profetulu se rătăcescu de bău Veţi fi striviţi de d'însulu.
tura îmbătătore;
Ue câta ori va trece, vă va răpi:
19
Sunt stăpâniţi de vinii,
Căcî pe fie-care demâneţă va trece,
Se clatină de băutura îmbătătore ;
piua şi noptea ;
Se rătăcescu, cându profeţea cu,
Şi numai scirea despre venirea Iul va fi o
spaimă grozavă.
Se poticnescu, cându judecă.
8 Căci tote mesele sunt pline de vărsătură Căcî împiini-ge-wi proverbu'.u : în patulu 20
scărbosă ;
scurtu nu te poţi întinde ;
Nici unu locu nu este curaţii.
Şi cu acoperimentulu ângustu nu te poţi
9 Eldicu: „* Pre cine voîesce elu să înveţe sciinţă? înfăşură.
„Şi pre cine caută să facă să înţelegă în Căci lehova se va scula, ca în muntele " Pe- 2 1
razimu,
ţelepciune ?
„Ore pre ceî înţercaţî de la ţiţă?
Se va răpedi, ca in valea " Ghibeonuluî ;
10 „De ni dă ordinu preste ordinu, ordinu pre- Ca să facă lucrarea sa, lucrarea cea străină;
ste ordinu,
Şi să îndeplinescă fapta sa, ° fapta cea stră
„învăţătură preste învăţătură, învăţătură pre- ină firel luî.
ste învăţătură,
Şi acumii nu batjocoriţi,
22
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Ca să nu se facă mai târî lanţurile vostre;
Căci audit'ainii de la lehova, Domnulu oştirilorii,
Că sa f hotărîtu nimicire preste totă ţera.
Luaţi in urechîă, şi audiţî vocea mea ;
Ascultaţi, şi audiţî cuventulu meu !
Au doră plugarulu
ară in tote dilele, ca să
piu
semene ?
Aii doră elu necontenită brăzdeză, şi grapeza ţerâna ba?
Aii doră, după ce a neteditu faţa ei,
Nu va arunca măzerica, şi nu va presera
chiminulu :
Şi nu va pune grâulu in ronduri,
Şi nu va seniena ordulu la loculu şeii,
Şi alaculu îjuprejurulu acestuia?
Dumuedeulu seu 'î aretă ce trebue să facă,
Şi-\ii înveţă aţa.
Măzerica nu se trieră in lesă,
Nici rota carului nu se învertesce asupra
cbiminului ;
Ci cu băţulii se bate măzerica, şi chimi
nulu cu âmblecîugulu.
Graulă pentru pane se menunţesce ;
Căci trierătorulu nu vrea să-lu triere ne
conteniţii ;
Nici cu rotit carului se sfărâmă,
Nici cu caii nu se menunţesce,
Şi acesta a eşitii de la lehova, D-deuiu oş» Celu minunaţii în sfatu,
[tiriloru,
Şi mare in fapte.
Ameninţări reiterate asupra lut Iuda: cu desceptărt ţi făgăduinţa de indurări mari.

29 \T^1 de ° Arielu, de Arielii,
f De cetatea bin care a tăbărâta Davidii;
Adăugiţi anu preste anii ;
întorue-se serbătorile in cercii :
2 Totu voiu strîmtori Arielulu,
Şi va fi unu bocetu şi vaetii :
Şi-mî va fi unu Arielu adeverată (altară de
sacrificii).
3 Şi voiu tăberâ în jurulii teii,
Te voiu strîmtori cu valii,
Şi voiii rădica întărituri asupra ta ;
4 Aşa vei fi înjositii, vei vorbi ca din pămentu,
Şi vorba ta va fi slabă, ca fi cumu ară eşi
din pulbere,
Şi vocea ta va fi ca a necromantuluî, esindu
c din pămeutu,
Şi cuvântarea, ta va fi «z o şoptă din ţerâna.
5
Dară ca pulberea cea menuntă va fi mul
ţimea d neamicilorii tei,
Şi mulţimea celoru groznicî • ca pleva spul
berată :
p Cap. 10, ».
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Şi acesta se va'face într'o clipă, de odată.
» Ea va fi pedepsită de cătră lehova, D-deulu 6
oştiriloru,
Cu tunetu, cu cutremuru şi cu vuetii mare,
Cu viforu şi furtună,
Şi cu vulvore de focii mistuitoru.
Da, h mulţimea tuturora poporelorii,
7
Ce se vorii lupta asupra Ariciului,
Tote câte se vorii lupta asupra lui şi asu
pra întăririloru lui, şi-lii voru strîmtori,
Vorii fi ' ca visulu ce se vede noptea ;
8
Ta fi, cumu e visulu celui flămânda, căruia
'î pare că mănâncă,
Dară ecce, se desceptă, şi fomea lui este
neînduplecată ;
Şeii, cumu e visulu celui însetaţii, căruia 'î
pare că bea,
Dară ecce, se desceptă, şi este slabii, şi se
tea lui este neastâmpărată ;
Aşa va fi mulţimea tuturoru poporelorii,
Ce se vorii lupta asupra muntelui Sionu.
împroştiţi-vă, şi fiţi proşti, fii ai lui Juda ! 9
Orbiţi-ve, şi fiţi orbi,
Fot ce * sunteţi beţi, ' dară nu de vinii,
Voi ce ve clătinaţi, dară nu de beutură îmbătătore ;
Căci "' lehova a vărsaţii asupra vostră spi- 10
lîlit de somnii adâncii,
Şi a "închişii ochii voştri;
Preste profeţii şi preste capii voştri, preste
0 vă4etorî, a pusu vălu ;
Aşa că totă visiunea este pentru voi,
U
Ca cuvintele unei cărţi f sigilate,
Ce se dă cuî-va, ce scie carte,
Dicendu-i-se: Cetesce acesta, rogu-te;
* Şi elu respunde :
Nu | mi u, că este sigilată ;
Apoi se dă cartea celui ce nu scie carte, 12
Dicendu-i-«e : Cetesce acesta, rogu-te;
Şi elu respunde: Nu sciu carte.
De aceea dice Domnulu :
13
rFiindu-că poporulu acesta se apropia de
mine cu gura sa,
Şi mă onoreză cu buzele sale;
Dară anima lui este departe de mine,
Şi temerea lui de mine este ca unii ordinii
' învăţaţii de la omeni :
' De aceea, ecce, lucruri din ce in ce mai 14
minunate voiii sevârşi asupra poporului acestuia,
Minunate şi straşnice :
u Ca înţelepciunea înţelepţilorii lui va peri,
Şi cuminţia cuminţilorii şei se va ascunde.
"Vai de cei ce-şî ascundu aduncii planu- 15
rile lorii de lehova,
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Şi faptele cărora sunt de întunerecu;
Şi x dicii : Cine ore ne va vede ?
Şi cine ore ne va lua semă?
160, înrăutăţirea vostră !
Au doră să se socote olarulu ca lutulu ?
Au doră va dice » zidirea de celii ce a zidit'o :
Nu elu m'a zidiţii?
Seu va dice făptura de celu ce a făcut'o,
Că nu se pricepe ?
17
Aii nu încă pre puţinii timpâ,
Şi * Libanulu se va schimba in câmpia roditore,
Şi câmpia roditore se va socoti ca o pădure.
18 Şi ° in ţiiua aceea surdiîvoru audi cuvintele
cartei,
Şi ochii orbiloru voru vede din ceţă şi din
întunerecu ;
19 Şi 6 ceî blândî voruîmmulţi bucuria loru in
lehova,
Şi • ceî lipsiţi între omeni se voru desfăta in
sântulu lui Israelu.
20 Căci celu groznicu se va sfârşi, şi * celii bat
jocoritorii va peri,
Şi \toţî ceî ce ' veghîă nedreptatea, se vorii
sterpi :
21 Ceî ce condemnă pre omu la judecată,
Şi 'punii cursă celui ce mustră la portă,
Si «prin încelăcîune strică pre celu drepţii.
22 De aceea lehova, *care a mântuiţii pre Abraamu, aşa dice despre casa lui lacobu :
lacobii nu se va mai ruşina,
Şi faţa lui nu se va maî îngălbeni.
23 Căci, cându voru vede pre copiii lorii, ' lucrulu mânelorii mele,
In medîloculu loru, vorîi sânţi numele meii,
Vorii sânţi pre Sântulu luî lacobu,
Şi se vorii teme de Dumnedeulu luî Israelu.
24 Şi ceî •* rătăciţi cu spiritulii voru învăţa pri
ceperea,
Şi ceî îndărăptnicî voru primi învăţătură.
30 A 7"Al de niî neascultători, dice lehova,
Y ° Cari îeu sfatulu, dară nu de la mine ;
Şi cari facii legăminte, dară nu prin spiritulu meii,
* Ca să adaugă păcatu preste pecatu ;
2 'Cari se pogorâ in Egiptu,
d Fără să întrebe gura mea ;
Ca să se întărescă cu puterea luî Faraonu,
Şi să se încredă in umbra Egiptului l
3 'De aceea puterea luî Faraonu va fi ruşi
nea vostră,
Şi încrederea in umbra Egiptului ocara vostră.
4 Căci maî marii lorii fură trămesl in /Zoanâ,
Şi solii lorii aft ajunsii până în Hanesu.
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t Toţi se vorii ruşina de unii poporu, ce nu
putu să li folosescâ,
Ce nu pote ajuta nici folosi,
Dară li va fi de ruşine şi de ocară.
Ecce * vitele încărcate ţi gata de mereu
spre medă-di,
în pămdntulii întristăreî şi alu strîmtorăreî,
Unde se află leulu celii tare şi leulii bătrânii,
•Vipera, şi şerpele sburătoriu celu văpăîosu ;
Acolo aducii avuţiele lorii pe spinarea asinilorii,
Şi tesaurele lorii pe ghebulii cămileloru,
La unii poporu, ce nu li va folosi.
J Căci Egiptenii in deşerta şi fără folosii voru
ajuta ;
De aceea numescu pre acesta :
*Rahavu Hernii Şavetu, (plinii de fală, dară
fără ispravă.)
Acumu du-te, 'scrie acesta înaintea lorii
însemneză-o in carte,
[pe tabla,
Ca să fie pentru dilele viitore in eternii şi
perpetuu :
Că m acesta este poporu resculătoru, fii mincîunoşî,
Fii, cari nu vorii să audă legea luî lehova ;
"Cari dicii cătră vedătorî :
„Nu vedeţi;" Şi cătră profeţi :
„Nu profeţiţi pentru noi cele drepte ;
„° Cuventaţi-ni lucruri plăcute,
„Profeţiţi profeţii măgulitere:
„Depărtaţi-ve din cale,
„Daţi-ve in lături din cărare,
„Luaţi de d'inaintea nostră pre Sântulu luî
Israelu. "
De aceea aşa dice Sâutulii luî Israelu :
Fiindu-că nesocotiţi cuventulu acesta,
Şi vă încredeţî in apăsare şi viclenii,
Şi vă rădămaţî pe ele :
De aceea fi-va pentru voi acestu pecatu 'ca
spărtura unui zidiu înalţii.
Care spărgendu-se, ameninţă să cadă,
Şi a cărui prăbuşire * se face de o dată,
Şi-lii rva sfărâma,
[îiitr'o clipă.
Cumu se sfărâmă vasulii olarului,
Ce se sfarămâ fără milă,
De nu se maî găsesce nici unii hârbu in
sfărămăturele luî,
Cu ce să se eîe focii din vatră,
Şeii să se scotă apă din putu.
Căci aşa dice lehova, Domnulu, Sântulu
luî Israelă :
•Prin întorcere şi repausii aţi fi foştii mântuiţi ;
In linisce şi in încredere aru fi foştii pute
rea vostră ; ' dară n'aţî voiţii ;
e Cap. 20. S. ! i I)i>ut. 8. 15.
Ier. 37. 5, 7. ; Ier. 37. 7.
* Vna. 15.
/ Cap. 19. 11.
Cap. 7. 4.
0 Ier. 2. 36.
A Cap. 57. ».
! Hab. *. 3.
Osea 8. 9. &. m Dout. 32. 20.
12. 1.
Oap. 1. 4.

Vers. 1.
n Ier U. 21.
Amos t. 18. &
7. 13.
Mir. 2. 6.
o 1 Rog. 22. 13.
Mic. 2. 11.
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p Pi. 6!!. 3.
u Oan. 89. 5.
r Fa. 2. 9.
Ier 19. 11.
i Vers. 7.
Cap. 7. 4.
t Mat 23. 87.

CAP. 30, 31.
16 Ci aţî disii: Nu; căci vornu fugi pe cai;
De aceea veţi fugi ;
Şi eră-ţî aţi tfisu : Vomu încăleca pe cat îuţî ;
De aceea gonaşiî voştri vorii fi îuţî :
17 u O mie va fugi înaintea ameninţăm unuia,
Şi voî toţi de ameninţările a cinci veţî fugi,
Până cându veţî române ca unu stâlpii pe
verfulu unui munte,
Şi ca unii stegu redicatu pe o colină.
18
Totu-şî va aseepta lehova, ca să ve miluescă,
Şi totu-şî se va înălţa, ca să se indure de voî;
Pentru că lehova este Dumnedeu alu judecatei;
"Fericiţi toţi aceia, cari-lu asceptă.
19 Căci, poporule diii Sionu, tu celu zce locuescî in Ierusalimu,
Să nu inaî plângi ;
Că elu te va milui la vocea strigăreî tale:
Cându te va audi, 'ţî va respunde.
20 Şi Domnulu 'ţî va da
»Pâne în strîmtorare şi apă în întristare,
Şi 'învăţătorii tei nu se vorii mai ascunde:
Ci ochii tei voru vede pre învăţătorii tei ;
21 Şi urechîele tale vorii audi cuventu înapoia
ta, dicendu :
„Acesta este calea, âmblaţî in ea ;
Ori de ve veţî ° îndruma la drepta,
Ori de ve veţi îndruma la stânga.
22 6Şi veţî socoti de pângărire
Velulu chipuriloru vostreferecate cu argintii,
Şi chipurile idoliloru voştri îmbrăcate in aurii ;
Şi le vei lepăda, ca pre o stremţă necurată,
' Dicendu-li : „Afară".
23 d Atuncea elu va da ploiă pentru semînţa ta,
Cu care vei fi semănaţii ţerâna ta ;
Şi pânea venitului pământului teii
Va fi grasă şi hrânitore ;
In diua aceea vitele tale voru pasce in păscîuuî întinse.
24 Şi boii şi asinele tale, cari lucreză pămentulu,
Voru mânca paie curate,
Cernute prin ciuru şi priu veuturătore.
25 Şi se voru ivi ' pe toţii muutele înalţii,
Şi pe totă colina rădicată,
Fluvii ţi rîurî de apă:
Fi-voi-u aceste în diua învingcrei celei mari
a Asirieniloru,
Gândii turnurile vorii cade.
26 Atuncea Alumina luneî va fi ca lumina soreluî,
Şi lumina soreluî va fi de şepte ori pe atâta, ca lumiua a şepte dile,
In diua in care lehova va drege spărtura
poporului seu.
27 fiece, numele lui lehova vine de departe!
u Lov. 26. 8.
Oent. 28. 25.
& 32. 30.
loa. 23. IU.
t> Ps. 2. 12. ŞL
31. 8.
ProY. 16. 20.

Ier. 17. 7.
x Cap. 65. 9.
y 1 Beg. 22. ST.
P». 127. t.
1 l'a. 74. 9.
Arnos 8. 11.
a lot. 1. 7.

6 i Crou. 31. l.
Cap. 2. UD. &
31. 7.
<• Osen 14 8.
,/ Slat. 0. 33.
1 Tiin 4. 8
e Cap. 2. 14, 15.

& 41. 3.

/ ':«p. eo. iu,
20.
g Uap. 11. 4.
2 ThoB. 2. 8.
h Cap. 8. 8.
i Cap. 37. 19.
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Aprinsă este mânia lui, şi flacăra grea ;
Buzele lui suut pline de furia,
Şi limba lui ca foculu mistuitoriu.
Şi * suflarea lui ca rîulu înuudătoriu,
Ce ''ajunge până Iu grumazii:
Ca să ceruă naţiunile in sita peireî,
Şi să pună pe fâlcele poporeloru 'unii freu
alu rătăcireî.
Dară pentru voî va fi cântare, ca şi iu iioptea i serbătorireî unei serbări,
Şi bucuria a âuimeî, ca şi a aceluia ce mer
ge cu fluere,
Ca să vină la * muntele lui lehova, cătrâ
stânca lui Israelu.
1 Şi va face lehova să se audă vocea sa cea
măreţă,
Şi va arăta coborîrea bracjiuluî seu,
Cu aprinderea urgiei Iul, şi cu flacăra de
focii mistuitoriu,
[dină.
(7w furtună, şi cu ploiă şi cu "petre de grânCăci "prin vocea lui lehova se va dărîma
Asiria,
Pre ° care o va bate cu toegulu şeii.
Şi totă trecerea toegului seu celui hotărîtu,
Pre care lehova 'Iu va lăsa să stee asupra eî,
Cu timpane şi citare se va însemna :
Căci cu vuetulii f resbeleloru se va lupta cu
d'însa.
Căci « Tofetulu eî este de mulţii pregătita,
Da, pentru regele eî este pregătita,
Dumnezeu l'a făcuţii adânca ţi laţii ;
Rugii gătită focului cu lemnii îndestulii,
Pre care suflarea lui lehova ca unii rîii de
pucîosă 'Iu va aprinde.
VAl de cei ° ce se cobora în Egiptii pentru ajutorii,
Şi se '' radămă pe cai,
Şi se încredii in cară, pentru că sunt multe.
Şi in călăreţi, pentru că sunt puternici forte :
Şi nu se uită la Sântulii lui Israelu, c nici
pre lehova uu-lu caută.
Şi totu-şî elu este cehi ce este înţelepţii,
Elu este celu. ce a adusii relele, şi care d nu
întorce cuvintele sale ;
Ci se scolă asupra căsoi făcetoriloru de rele,
Şi asupra ajutorului colorii ce facii ne
dreptatea.
Dară Egiptenii sunt ' omeni, şi nu DumneŞi caii loru cărnuri, şi nu spiritu;
[deii,
Gândii lehova întinde mâna sa,
Atuncea celu ce ajută se poticnesce, şi celu
ajutaţii cade,
Şi amîuduoî peru împreună.
Căci aşa a disu lehova cătră mine :
j P». 4». 4
k Cap. 2. 8.
i Cap. 29. 6.
m ('ap. 23. 2. &
3>. 19.
n Uap. 87. 36.
<• Cap.10. 5, 24.

p Cap. 11. 15. &
19. 16.
q Ier. 7. 81. A
19. 6. etc.

Oapulă 31
a Cap. 30. 2. Si
36. 6.
Kzoc. 17. 15.
6 Pa. 20. 7.
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Cap. 36. 9.
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d Num. 28. 19.
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'Dupre curau leulii şeii puîulii de leu mugesce asupra prădeî,
Şi chlarii de s'a adunatu asupră-î mulţime
Nu se teme de vocea lorii,
[de păstori,
Nici nu se umilesce la strigarea lorii :
'Aşalebova, D-deulu oştirilorii, se va cobo
rî, ca să se lupte
Pe muntele Sionu şi pe colinele lui.
5 * Ca paserile sburătore pe puii lorii,
Aşa lehova, D-deulă oştiriloru, va apăra le'Apărându-/w 'Iu va mentuî,
[rusalimulii,
Cruţându-Zîî '£w va scăpa.
6
înturna,ţi-ve la acela,
De la care voî, fii aî lui Israelu, J atâta v'aţî
abătuţii.
7 Căci în diua aceea, cdndă fie-care va * lepăda
Idolii seî de argintii şi idolii seî de aurii,
Pre cari manele vostre cele ' păcătose vi î-au
făcuta :
8 Atunci Asiria va m cade de sabia, nu de omu,
Şi o sabia uu de omu, o va sfăşcîa :
Şi va fugi de sabia,
Şi teneriî eî se vorii robi ;
9 Şi de temă " va trece pe d'înaintea cetăţeî eî,
Şi mai marii seî, spăîmentându-se, vorii pă
răsi stegulu,
ţ)ice lehova, alii cărui focii este in Sionu,
Şi cuptorulu seu in Ierusalimu.
2 T?CCE, "regele va domiii cu dreptate,
jQj Şi mai marii vorii guverna dupre drepţii;
2 Şi fie-care va fi ca unu adăpostii împotriva
ventuluî,
Sica *unii locii de scăpare împotriva t'urtuneî,
Ca pereîe de apă in locuri secetose,
Ca umbra unei stânci marî pe unii pămentii
însetaţii.
3 " Ochii celorii ce veilu nu vorii fi întunecaţi,
Şi urechîele celoru ce audu vorii ti ascultătore.
4 Şi anima nesocotiţilorii va cuuosce înţelep
ciunea,
Şi limba gângaviloru se va grăhi să vorbescă curaţii.
5 Prostulu nu se va mai numi nobilii,
Nicî sgărcitulu nu se va maî numi darnicii ;
6 Căci prostulu spune prostii, şi anima lui lucreză nedreptatea,
Făptuindii răutate, şi prochifimându rătăci
re împotriva lui lehova ;
Aşa că face să lâncedescă sufletulu celui
flămânda,
Şi să lipescă adăparea la cela însetată.
7 Şi uneltele sgărcituluî sunt rele :
Elu cugetă viclenii,
Ca să perdă pre cei săraci cu cuvinte mincîunose,
/ O»ea 11. 10.
Ainos 3. 8.
g Cap. 42. 13.
A I)ent. Si. 11
P». 91. 4.
i P». 37. 40.

j Osea 9. 9.
k Uap. 2. 20. &
•M. 82.
I 1 Rog. 12. 30.
»> Vecii 2 Reg.
19. 35, 36.

Cap. 37. 36.
n Cap. 37. 37.
Caimtn 3i.
a Pi, 45. 1, etc.

Ier. 83.
Oaea. .1.
Zecb. 9.
l> Cup. 4.
25. 4.
e Cap. 29.

5.
5.
9.
6. &
18. &

Chlarii ţiatuncea câudu cei sarncî ceru drep^tulu lorii.
Eru uubilulii cugetă fapte nobile,
Şi prin fapte nobile trăesce.
Sculaţi, femei dfără grijă!
Audiţî vocea mea, fete fără temă!
Luaţi iu urechiă cuvintele mele !
Multe dile şi mulţi ani veţi fi nelinisuite,
voî cele fără teuiă;
Căci culesulii vileloru a peritii, şi secerea nu va
Tremuraţi, cele fără de grijă !
[maî veni.
Turburaţi-ve, cele iară de temă !
Desbrăcaţi-ve şi desgoliţi-ve,
Şi încingeţi cu sacu copsele
Şi ţiţele vostre; plâugeudii câmpiele cele
Viîele cele roditore ;
[plăcute,
Căci epe pămentulii poporului meu spini şi
scai vorii resări,
£>a, pe tote casele bucuriei din f cetatea cea
sgomotosă.
»Căcî părăsi-se-voru palaturile,
Sgomotulu cetăţei va înceta;
îutăritui-ele şi turnurile voru fi totu atâtea
spelunci in eternii,
Locuri de desfătare pentru asinii sălbatici,
de păşcîuue turmeloru:
Până cându * spiritulu din înălţime se va revărsa asupra nostră,
Şi ' deşerţii Iii se va preface m câmpia ro
ditore,
Şi câmpia roditore pădure se va socoti.
Atuncea judecata se va aşeda in pustiiu,
Şi dreptatea va locui in câmpia cea ro
ditore :
i Şi lucrare» dreptăţei va fi pacea,
Şi fruptulu dreptăţei linisceu şi asigurarea
iu eternii.
Şi poporulu ineii vu locui iu colibă pacîuică,
m locuinţe liuiscite şi in locuri fără grijă ;
Şi 'cetatea se va întinde până la 'polele
pa durei,
Şi până iu valea cea aduucă va fi locuită.
Fericiţi voî cei ce veţi semen* tote acele
locuri adăpate de apă,
Şi veţi da drumu m boului şi asinului.
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20

Resbunarea lui Dumnezeii asupra Asirienilură şi
celoru pecătoşî din Sionu ; fericirea ; i înălţarea
cuvioşilo-u din Sionit.

VAl ţie, ° pustiitorule, care singură u'aî 33
foştii pustiiţii !
Şi {ie, predătorule, care singură u'ai foştii
predaţii !
6 Cându vei înceta de a pustii, vei fi pustiită;
Cându voi sfârşi de a preda, vei ti prădaţii.
35. 5, 8d Amoa. 6. 1.
e Cap. 34. 13.
Osea 9. 6.
/ Cap. 22. 2.

g Oap. 27. 10.
* PB. 104. 30.
locl 2. 28
i Cap. 2!). 17. &
35. 2.

j lac. 3. 18.
* Cap. 30. 30.
{ Zecb. 11.2.
m Cap. 30. 24.

Cteputu SS.
a Cap. 21. 2.
Hab. 2. 8.
b Apoc. 13. 10.

CAP. 33, 34.
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lehova, miluesce-ne ; pre tine "te asceptămu,
Fiî ajutorulu poporului teu in tote demâneţele,
Şi mântuirea uostră in timpii de strîmtorare.
3 De vocea ta cea groznică fugit'au poporele;
Gândii tu te-aî sculatu, imprăscîatu-s'au na
ţiunile.
4 Şi preda vostra, Asirieniloru ! se culege,
cumu culege mu sită,
Şi sare preste ea, cumu sare locusta ici şi
5 d lehova s'a înălţata,
[colo.
Troneză in înălţime,
împlut'a Sionulu de judecat'i şi dreptate.
6 Şi înţelepciunea şi sciinţa sunt întărirea timpuriloru tale, Israele !
Puterea inentuireî :
Temerea de lehova este tesaurulu luî.
7
fiece, viteşiî seî strigă afară,
' Solii păceî plângu cu amarii ;
8 / Căile sunt deşerte;
Călătorii înceteză ;
»Elu a rupţii legămentulu de pace, a despreţuitu cetăţile,
Nesocotesce pre omu.
9 * Pămentulu jălesce, lâncedesce,
Libanulu se ruşineză, veştejesce ;
Şaro nulii seinenă a pustiiii ;
Şi Basanulii şi Carmelulii s'au desbrăcatu
cu totulii de. frunde.
10
* Acumu scolu-mă, dice lehova ;
Acumu mă înalţii, acumii ine redicii !
1 1 i Sunteţi îngrecaţî cu fenii, Afirieniloru ! nasceţî miresce :
Suflarea vostră es/e unii focii ce vă mistue;
1 2 Aşa că poporulii vwt-rv anle ca vanilii ;
* Ca spinii tăiaţi se ardii cu focu.
13 'Cei de departe, audiţî ce amu făcuta !
Şi voi cei de aprope, recunosceţî puterea mea !
14 Păcătoşii în Sionu se îufricoşezâ ;
Groză cuprinde pre cei nelegiuiţi, ţi el dicu :
„Cine d'intre noi pote locui cu foculu inistuitoriii ?
„Cine d'intre noi pote locui în flăcări eterne V
15
Celii ce "aâmblatu îndreptate, şi celu ce
a vorbiţii dreptate,
Celu ce a despreţuitti ceştigulu prin asupriri,
Celtice şî-a scuturaţii manele sale, ca să nu
îee mită,
Cela ce şî-a astupaţii urechîa, ca să nu audă
de vărsarea de sânge,
Şi celii n ce şî-a închişii ochii, ca să nu vedă
16 Acela locuesce pe îuălţimî ;
[reulu :
Tăriele stânceloru siînt scăparea sa ;
Pânea sa i se dă,
Apa luî este sigură.
17 Ochii tei vădii pre rege in frumuseţa lui,

Vădii o ţeră întindendu-se în depărtare.
Şi acumu anima ta cugetă la groza trecută, 18
şi dice :
„"Unde este celii ce impunea tributft?
„Unde este celii ce-lii cumpeuîa?
„Unde este celu ce număra turnurile?"
p Poporulii celii sălbatecii nu-lii mal vedî,
19
«Poporulu cu limbă încâlcită, de n'o puteai
înţelege,
Cu limba gângavă, de n'o puteai pricepe.
Eră acumu r vedî Sionulu, cetatea serba- 20
torilorii nostre;
Ochii tei vădu ' Ierusalimulu, locaşu liniscitii,
Cortii care nu se va desface;
' Drugii u căruia nu se voru strămuta nici o
dată,
Şi nici una din fuuiele luî nu se va rumpe ;
Ci lehova A-totu-puterniculu este acolo pen- 21
t ni noi;
Elii ţine loculu fluvielorii şi riurilorii late,
în uari totu-fi nu întră corăbii cu vesle,
Nici nu trece o naiâ puternică.
Căci lehova este judecătorulii nostru ;
22
lehova este " legîuitorulii nostru;
x lehova ««feregele nostru; elii ne-a mentuitu.
Funiele tale s'aii lăsaţii,
23
Nu mai apucă puternicii, de catargulii loru,
Nu maî întiudii pânzele ;
De aceea preda se împarte în aşa mulţime,
Că ft ologii se împârtăşescu diii predă.
Şi nici unuia din locuitorii Sionulul nu 24
maî dice : Sunt bolnavii ;
a Poporului ce locuesce într'însulii, 'î se iertă
păcatului şef'.
• A PROPIAŢI-vă, poporeloru, ca să audiţî ; 34
J\_ Şi naţiuuiloru, ca să ascultaţi.
4 Audă pămentulu şi plinitatea luî,
Lumea şi tote făpturele dintr'însa l
Căci mânia luî lehova este preste tote na- 2
ţiunile,
Şi urgia Iul preste tote oştirile lorii ;
Cu desevârşire le-a nimici tu,
Le-a daţii junghiâreî.
Şi ucişii loru şi cadavrele loru se aruncă, 3
" Putorea lorii se rădică,
Şi munţii se topescii de sângele loru.
dT6tă oştirea ceriului pere,
4
Cerîui ile ' se îufăşură ca o carte ;
f Si totă oştirea loru cade,
Cuinii cade frunda de viţă,
Si ca 'frunda. veştejită din smochina.
Căci A sabia mea s'a adăpaţii în cerîurî;
5
fiece, asupra Ed omului •' se cobora,
Şi asupra poporului blăstemuluî meii, la judeca,tă.

c Cap 25. 9.
d P». 97. 9.
e 2 Rug. 18. 18,
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m Pa. 15. S. ft
21. 4.
n I1». 119. 37.
0 1 Cor. 1. 80.
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Cap. 54. 2.
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6 Sabia lui lehova este plină de sânge,
S'a îngrăşată cu grăsime,
Cu sângele mneilorii şi alii ţiapiloru,
Cu grăsimea reruncluloru berbeciloru ;
Fiindu-că J lehova are sacrificii în Bozra,
Şi junghiare mare în pămentulu Edomuluî.
7 Şi la unu locii cu rinocerii se coborii
Viţei şi tauri;
Şi pămentulu lorii se adapă de sânge,
Şi ţerâna lorii se îngraşă de grăsime.
8 Căci este diua * resbunăreî luî lehova,
Amilii resplâtiriloru luptei Sionului.
9 ' Şi rîurile luî se prefăcu în smolă,
Şi ţerâna luî în pucîosă;
Şi ţera luî se face smolă ce arde ;
10 Şi nu se va stinge nici noptea, nici diiia;
"Fumulu eî se va sui în eternii,
n Din generaţiune în geucraţiune va remâne
deşertă ;
Nimenea nu va trece prin ea în eternu şi
perpetuu.
11 ° Ci pelicanulu şi aricîulu o vorii mosceni,
Si buhna şi corbulii vorii locui în ea ;
Şi f lehova va întinde preste ea funia de peire,
Şi cumpena deşertăciune!.
12 Chiăma-voru la regatu pre fruntaşii şei,
Dară nu se va găti nici umilii;
Că toţi mai marii eî în nimicii s'au prefăcuţii,
la Şi 'spinii vorîi resări îii palaturile eî,
Urzici şi scai în ţări el e eî,
Şi T ea va fi locaşulu şacaliloru,
Curtea struţilorti.
14 Şi ferele deşerturiloru se vorii îutelui »«</•'insa cu şacalii;
Şi satirulu va striga cătră socjiulu şeii.
15 In ea se va adăposti şi năluca iiopţoî,
Găsindu-şî locu de repausu.
în ea va cuibări corbulii de nopte, se
va oua,
Va cloci, şi-şî va aduna pui» supţii umbra sa:
Acolo se vorii însori vulturii,
Uuulii cu altulu.
16 Căutaţi iu 'cartea luî lehova, şi cetiţi:
Nici una din aceste un va lipsi,
Nici una din ele nu va da greşii ;
Căci acesta a ordinalii gura mea, şi suflarea
sa le-a adunaţii.
17 Şi elu lî-a aruncaţii sorţulii,
Şi mâna lui lî-a împărţiţii cu mesurătorea
acestii pănte'nlu ;
Şi-lu voru mosceni îu eternu,
Din generaţiune în gencraţiuue vorii locui
îutr'însulu.
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°T)USTIIULU şi uscatulu se vorîi bucura, 35
f Desertulu se va veseli, şi va înflori ca
6 Va înflori, şi se va veseli;
[roşa; 2
Da, se va veseli, şi va cânta de bucuria ;
Da-se-va luî mărirea Libanului,
Măreţia Carmelului şi a Şaronuluî;
Aceste vede-vorii mărirea luî lehova,
Mărirea Dumnedeuluî nostru.
c împuterniciţi manele slabe,
3
Şi întăriţi genunchîele cele şovăitore !
Spuneţi cătră cei slabi de animă :
4
„Fiţi tari, nu ve temeţi;
„Ecce, Dumnedeulu vostru vine cu resbunare,
„ Dumnedeu cine cu resplătire,
„Elu vine, şi ve mentue."
Atunci d ochii orbilorii se vorii deschide, 5
Si 'urechîele surdilorii se vorii destupa.
Atunci •'ologulu va sări ca cerbulu,
6
Şi * limba mutului va cânta ;
Căci în pustiîurî vorii * isbucni ape,
Şi rîurî în deşerţii.
Marea de nesipii în Iacii se va preface,
7
Şi pămentulu însetaţii în fontânî de apă ;
Loculu ''unde locuescu şacalii,
Va fi loculu trestiei şi alu papureî.
8
Şi fi-va acolo o cale şi unii drumii,
;e se va numi; Drumulii Sânţii:
i Celii necuraţii printr'însulu nu va trece, ci
fi-va elu numai pentru cei mântuiţi;
Călcătorii, chîaru si cei ce nu cunoscii ca
lea, nu se voru rătăci.
* Leii acolo nu va fi,
9
Nici fera selbuticâ nu se va sui pe d'iusulii ;
Nu se va afla pe elu ;
Ci ' cei mântuiţi voru âmbla jie d'însulu.
Si cei uientuiţî ai luî lehova se vorii înturna; 10
Vorii veni cu cântare de bucuria în Sionii,
Cu bucuria eternă pe capulu lorii;
Veselia şi bucuria voru dobândi,
firii "' păsulii şi suspinulu vorii fugi.
Năvălirea luî Senacheribă în Iuda ; rugăciunea
lui Hezekia, şi respunsulu se& atlusu prin Isaia;
nimicirea armatei Asiriene.

N alii patru-spre-decelea anii alii luî He-36
^ zekia, regele, Senacheribu, regele Asirieî,
se sui asupra tuturoru cetăţiloru întărite
ale lui luda, şi le lua.
Şi tnimese regele Asiriei pre Rabşake 2
din Lachişii la lerusaliiuu ciitră regele He
zekia cu putere mare. Şi stătu lungă apăductulu ezuluî de susîi iu calea cea mare
a ţerăneî albitoruluî. Şi eşiră la elu Elia- 3
kimu, fiîulii luî Hilkia, care era preste casă,
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CAP. 36, 37.
Şebna, secretarulu, şi loahu, fiîulu lui Asafu,
cancelarulii.
4
& Şi dise călră eî Rabşake : Spuneţi, roguve, luî Hezekia : Aşa dice regele celii mare,
regele Asirieî : Care este încrederea acesta,
5 pe care te încreţii ? Eu dicii, dicl tu, (dară
aceste nu suni decâtii vorbe) : Sfatulu şi pu
terea sunt de trebuinţă la resbelu ; p.cumu
în cine te încredî, de te-aî resculatii aau6 pră-mî. £cce, te încredî în c acelu toegu de
trestia frântă, în Egiptu ; pe care de se va
rădăma cine-va, 'şi va înţepa mâna sa, şi o
va străpunge ; aşa este Faraonii, regele Egiptuluî, cătră toţi ceî ce se încredii în elfi.
7 Eru de-mî vei dice : în lebova, Dumnedeulii
nostru, ne îucredemu ; ore nu este elu acela,
ale cărui înălţimi şi altare le depărta
Hezekia, şi dise luî Iuda şi Ierusalimului:
8 înaintea acestui altarii ve veţi încbina ? Şi
acumu dă ostatecî domnului meii, regelui
Asirieî, şi eu 'ţî voiii da duoe mii de cai,
dacă poţi din partea ta să daî atâţia cale9 reţî, spre a-î încăleca. Si cumu vei întorce
îndereptii faţa unui guvernatorii d'intre ceî
maî mici servi aî domnului meu, şi te veî în10 crede în Egiptu pentru care şi călăreţi ? Şi
acumu, ore fără lehova ra'amu suiţii eu asu
pra pământului acestuia, ca să-lu stricu ?
lehova 'mî dise : Sui-te asupra pămentuluî
acestuia, şi-lu strică."
11
Atuncea diseră EHakiniii şi Şebna şi loahu
cătră Rabşake : „Rugămu-te, vorbesce cătră
serviî teî in limba Siriană, căcî o înţelegemu ;
şi nu ni vorbi în limba ludeiloru, în ure12 chîele poporului de pe zidiu." Dară Rabşa
ke dise : „Ore domuulu meu m'a trămesu că
tră domnulu teii şi cătră tine, ca să vorbescu
cuvintele aceste ? Ore nu m'a trânwxu cătră
bărbaţii, cari sedii pe zidiu, ca să mănânce
balega lorii, şi să bee chîaru udulu lorii
cu voî.
13
Şi a staţii Rabşake, şi striga in limba lu
deiloru cu voce tare, şi dise : „Ascultaţi
cuvintele regelui celuî mare, ale regelui A14 siriei: Aşa dice regele: Să nu ve încele
Hezekia ; căcî nu va pute să ve scape. Şi
15 să nu ve mângâie Hezekia cu lebova, dicendu: lehova ne va scăpa; si cetatea acestă nu se va da în mâna regelui Asiri16 ei." Să nu ascultaţi de Hezekia; căcî aşa
dice regele Asirieî: „Faceţi cu mine împăcăcîune, cşiţî la mine, ''şi mâncaţi fie
care din viţa sa de viiă, şi fie-care din smochinulu seu, şi beţi fie-care din, apele cis1 7 ternei sale ; Până ce voiu veni, şi ve voiu
lua într'unu pămentu asemenea cu pămen
tulu vostru, pămentulu grâului, şi alii mus18 tului, pămentulu pâneî şi alu viîeî. Să nu
t * Beg. 18. 19. |

eto.
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ve amăgescă Hezekia, dicendii : „lehova ne
va scăpa. " Deiî cărui poporii scăpatu-şi-aii
pămeutulu loru din mâna regelui Asirieî ?
Unde girnt deiî Hamatuluî şi ai Arpaduluî ? 19
Unde xiînt deiî Sefarvaiirmluî? Ore scăpat'aii Suraaria din mâna mea ?
Cine d'm- 20
tre toţi deii ţerelorii acelora a scăpaţii ţera
sa din mâna mea, ca lehova să scape lerusalimulu din mâna mea V
Dară eî tăcură, şi nu -î respunseră nici 21
unii cuveiitii ; căcî ordiuulu regelui era, dicendu : „Să nu-î respundeţî."
Atunci Kliakimu, nîulii lui Hilkia, care 22
era preste casă, Şebna, secretarulu, şi loahu,
fiîulii luî Asafu, cancelarulii, veniră la He
zekia cu vestminte rupte, şi-î spuseră cu
vintele luî UAbşake.
SI "regele Hezekia audindu, 'şi rumpse vest- 37
mintele sale, se acoperi cu sacu, şi in
tra în casa luî lehova. Şi trămese pre Elia- 2
kimu, care era preste casă, pre Şebna, secretarulu, şi pre ceî maî bătrâni d'intre
preuţî, acoperiţi cu sacî, la Isaia, profetulu,
fiiiilu luî Amozu ; Şi-î diseră : Aşa dice He- 3
zekia : „pi de strâmtorare, de cercetare, şi
de blăstemii este diua acesta ; căcî pruncii
au ajunsu până la nascere, şi nu este putere,
ca să nasc». Pote, va audi lehova, Dum- 4
nedeulu teu, cuvintele luî Rabşake, pre care
regele Asirieî, domnulu seu, l'a trămesu să
blăsteme pre viulii" Dumuedeu, şi să-/w ocârescă cu cuvintele, ce le audi lehova, Dumnedeulu teîi ; de aceea înalţă rugăciunea ta
pentru rcmuşiţa ce a maî remasu.
Şi aşa veniră serviî regelui Hezekia la 5
Isaia. Şi li dise Isaia : „Aşa veţi dice dom- 6
nuluî vostru: Aşa dice lehova : Nu te teme
de cuvintele, ce le-aî auditu, cu cari serviî
regelui Asirieî me blăstemară. Ecce, eu 7
vom despuue spiritulu w«, ca elii audindu
scire, sa se întorcă în ţera sa ; şi-lu voiu
face să cadă de sabia în ţera sa."
Şi Rabşake se întorse, şi afla pre regele 8
Asirieî luptându-se asupra Libneî; căcî elu
audise, că regele a purcesu din Lachişu.
Şi -regele, cumu audi dicendu-se despre Tir- 9
haka, regele Etiopiei : Ecct, elu eşi, ca să
se lupte cu tine, Audindu acesta, trămese 10
eră-şl soli cătră Hezekia, dicândii : „Aşa
veţi spune luî Hezekia, regale luî Iuda, di
cendii : Dumnedeulii teu, în care te îucredî,
să nu te încele, dicendu : Ierusalimulu nu
se va da în mâna regelui Asirieî. fiece, tu 11
aî auditu, ce au făcuţii rcgiî Asirieî tuturoru
ţerelorii, pre cari le-au stricaţii; şi ore tu
veî scăpa ? Ore deiî poporelorii scăpară pre 12
aceia, pre cari părinţii ineî le stricară : Gozanulii, Haranulu, Rezefulii şi pre fiii EdeCapulii S7.
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ISAIA.

13 nuluî din Thelassarii? Unde este regele
''Hamatuluî, regele Arpaduluî, şi regele cetăţilorii Sefarvaiinii, Hena şi Iva?"
14
Şi luându Hezekia epistola din mâna soliloru, o ceti ; şi se sui Hezekia în casa luî
15 leliova, şi o întinse înaintea luî lehova. Şi
16 se ruga Hezekia luî lehova, dicendu: „le
hova, Dumnedeulii oştiriloru şi alu luî Isra
elu, cehi ce şedi între cherubimî, tu singurii
escî Dumnedeu alu tuturora regatelorii pămentuluî ; tu aî făcuţii cerîulu şi păineutulu.
17 lehova, cplecă-ţî urechîa, şi ascultă; deschide-ţî, lehova, ochiî, şi vedî ; şi ascultă tote
cuvintele luî Seuacheribu, care a trămesu, ca
18 să blăsteme pre Dunmedeu celu viii. în ade
verii, lehova, regii Asirieî nimiciră tote popo1 9 rele si ţerele loru ; Şi aruncară în focii pre
deiî lorii ; pentru că nu erau deî, ci făptura
mânelorii omenilorti, leînne şi petre ; pentru
20 acesta le nimiciră. Şi acumii, lehova, Dum
nedeulii nostru ! mentui-ne din mâna lui, ca
să cunoscă tote regatele păme'iituluî, că tu
escî lehova, numaî tu singurii."
2.1
Atuucea trămese Isaia, fiîulu luî Amozii,
cătră Hezekia, dicendu : Aşa dice lehova,
Dumnedeulu luî Israelu : Câte te-aî rugaţii
mie asupra luî Senacheribu, regele Asirieî,
22 le-amii aufottt. Acesta este cuventulu, ce le
hova a disu pentru d'însuiu :
Fecîora, fiica Sionuluî, te despreţuesce,
fi rîde de tine:
iîca Ierusalimului clătesce din capii d'inapoîa ta.
23 Pre cine aî înjurata şi aî blăstematii ?
Asupra cuî ai înălţată vocea?
Şi aî rădicaţii susii ochii teî ?
Asupra Sântului luî Israelu.
24 Aî înjuraţii pre Domnulu prin servii teî, şi
aî disu :
„Cu mulţimea careloru mele m'amu suiţii
„Pe înălţimea munţiloru, pe coatele Libanului,
„Şi amu tăiaţii cedrii seî ceî înalţî şi pinii
seî ceî aleşi ;
„Intrat'amu până la înălţimile sale cele maî
îndepărtate in pădurea Carmeluluî şeii,
25 „Eu amu săpaţii şi amu băuţii ape străine,
„Şi cu talpele picîoreloru mele amii secatu
tote fluviele Egiptului."
26
N'aî audiţii, că eu de demultu amii făcuţii
Şi că din vechiu amu voit'o ?
[acesta,
Acumii amu făcut'o,
Ca să fii spre prefacerea cetăţilorii întărite
în grămădi de ruiiiî.
'27 De aceea au slăbitu locuitorii lorii,
S'au înspăîmentatu, şi s'aii ruşinata ;
S'au făcuţii ca erba câmpuluî, ca verdeţa,
Ca erba de pe acoperiminte,
b Ter. 49. «3.
c Dan. ». 18.
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Şi ca grâuLu celu perlitu înainte de înspicare.
Dară amu cunoscuţii şederea ta, eşirea ta,
intrarea ta,
Şi înfuriarea ta asupră-mî.
Fiindu-că furia ta asupra mea, şi mândria
ta aii njunsii la urechiele mele,
De aceea d voiu pune veriga mea în nările tale,
ţ>i zăbalele mele în buzele tale,
Şi te voî întorce pe calea, pe care aî veniţii.
Şi acesta va fi ţie semnu :
Auulu acesta veţî mânca orî-ce cresce sin
guru de la sine ;
Şi în alu duoilea anii orî-ce va resări din
acesta :
Şi în ;; Iu treilea anii să semenaţî şi să se
ceraţi,
Să sădiţi viî, şi să mâncaţî fruptulu loru.
Şi rămăşiţa caseî luî Iuda, câtu a mal
remasu,
Eră-şî va prinde rădăcini de desuptu,
Şi de-asupra va da fruptii.
Căcî din lerusalimu va eşi o rămăşiţă,
Şi din muntele Sionu toţi ceî ce voru scăpa :
'Revna luî lehova, D-ţleulu oştiriloru, va face
acesta.
Pentru acesta aşa dice lehova de regele Asirieî :
Nu va intra în cetatea acesta,
Nicî va săgeta în ea săgeta,
Nicî va sta înaintea eî cu scutulu,
Nicî va rădica vulu asupra eî.
Pe calea, pe care a veniţii, pe aceea se va
întorce ;
Şi în cetatea acesta nu va întră, dice lehova.
Căcî eu voiu •''apăra cetatea acesta, ca să o
mentuescu,
Pentru mine, şi pentru servulii meii Davidu.
Atunci a eşitii ' ângerulu luî lehova, şi
ncise în tabăra Asirieniloru o sută optu-decî
şi cinci de rniî ; şi câud-i locuitorii s'aii sculatu demâneţa, eccă, toţi jăceau corpuri mor
te. Şi a pleca tu Senacheribu, regele Aşirieî, se duse, şi se întorse ; şi locui în Ninive. Şi a fostă, pe cându se închina in
casa luî Nisrocu, deulu seu, Adramelecu şi
Şarezeru, fiii seî, 'Iu loviră cu sabia ; şi
fugiră în pămentulu Armeniei ; ţi în loculii
seu domni Esahaddonu, nîulu seu.
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Bala şi însânetoşirea minunată a luî Hezekia ; şi
psalmulil şeii de mulţumire.

IN "dilele acele Hezekia se 'nbolnăvi de mor- 38
te ; şi veni la elu Isaia, profetulu, ii ni l n
luî Amozii, şi-î dise: Aşa dice lehova: *„Reguleză-ţî casa: câcî vei muri, şi nu vei trăi."
Atuncea 'şî întorse Hezekia faţa la părete, 2
şi se ruga luî lehova, şi dise : „O lehova, 3
g 2 Reg. 19. 35.
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e amintesce-ţî acumii, rogu-te, că amu âmblatu înaintea ta cu credinţă şi cu âuima
întregă, şi amu fâcutu ce cstn plăcuţii în ochiî tei."
Şi a plânsu Hezekia plânge
re mare.
Atuncea veni cuventulu lui lehova cîitră
Isaia, dicendii : Mergi şi di lui Hezekia :
Aşa dice lehova, Dumuedeulii lui Davidîi,
părintele teu; Audit'amu rugăciunea ta, veut'a.mu lacrimele tale ; ecce, voiii adăugi
dilele tale cincî-spre-dece ani ; Şi te
voiu scăpa pre tine şi cetatea acesta din
mâna regelui Asirieî, şi d voiii apăra cetatea
acesta. Şi acesta va fi ţie «seinnulu de la
lehova, că va face lehova lucru Iu, ce a promisu : fiece, voiu întorce înapoi cu dece
trepte umbra trepteloru, care se pogorîse
în cadranulu lui Ahazii ; şi s'a întorşii sorele
dece trepte, pe treptele pe cari se pogorîse.
Scriaorea lui Hezekia, regele lui Iuda,
cându s'a înboluăvitu, şi s'a vindecaţii din
boia sa :
Dis'amu pe la medă-diua dileloru mele:
Me voiu duce la portele infernului,
Lipsi-me-voiu de rămăşiţa aniloru meî.
Dis'amii : Nu voiii mal vede pre lehova,
Pre lehova ^în pămentulu celorii viî;
Nu voiii mai vede pre omeni, locuitorii lumeî.
«Locaşulu mi se rupe şi se mută de la mi
ne, ca unii cortu de păstori:
Tăia-se-va vieţa mea, ca fcsetura ţesătorului 4
Tăia-mă-va din iţe ;
De demâneţă până în seră 'mi va pune capetu.
Deci asceptat'amu până demâneţă, spre a vede,
De-mî va sfărâma, ca unu leu, tote osele mele ;
De demâneţă pâuâ în seră de-mi va pune
capetu.
Ca rândunica, ca cocorulii, aşa ciripîamu ;
AMe văitamu ca turturica;
Ochii meî lâncedîau, aţintindu-se în susu ;
lehova, sunt în strîmtorare, scapă-me.
Ce să dicu?
Elu mî-a promisa, şi a făcuţii ;
Duce-me-voiu în toţi anii meî in locasulu şeii,
' Cându sufletulu meu va fi amărîtu.
lehova, în aceste trăescu omenii,
Şi în tote aceste se află vîeţa sufletu
lui meu;
Căci tu m'ai întăritu, şi m'aî vindecata.
Ecce, amărîcîunea mea cea mare s'a prefă
cută în pace,
Şi tu în iubire ai scăpaţii, sufletulii meii din
gropa stricăciune! ;
Căci ai aruncatu la dosu-ţî tote păcatele mele.
Căci i nu infernulu te va lăuda,
Nici mortea te va mări;
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Nici cei ce se coboru în gropă voru ascepta
credincîoşia ta.
„Ci celii ce trăesce, cehi ce trăesce te va
lăuda, precuinu făcu eii în diiia acesta ;
„* Părintele va da în scirea fiiloru sel cre
dincîoşia ta.
„lehova a veniţii, să mă mentuescă;
„De aceea vomu cânta cântarea mea în in
strumente pe strune
„In tote dilele vîeţeî nostre, în casa lui
lehova."
Căci 'disu-Zt-a Isaia, ca ei să îee o turtă de
smochine, şi să o pună ca blesturu pe îmflătură, şi se va vindeca. Şi '"dis'a Hezekia:
Care este semnulu, că eii me voiu sui în casa
lui lehova ?

19

20

21
22

Solia din Babilonii.

IN "acelu timpii Merodacu-Baladanii, regele
Babilonuluî, trămese epistole şi dartt lui
Hezekia ; căci audise, că a fostu bolnavii,
şi s'a vindecaţii. 6 Şi s'a bucuratii de aceste
Hezekia, şi lî-a arătaţii casa lucruriloru ce
lorii preţiose ale sale : argintulii, aurulu,
aromatele, şi mirurile cele preţiose, şi întrega casă de arme, şi toţii ce se afla în
tesaurele sale ; n'a fostu nimicii în casa lui,
nici în regatulii şeii, pre care Hezekia să nu
li fi arătaţii. .
Atuncea veni Isaia, profetulii, cătră regele Hezekia, şi-î dise : Ce au spusu ome
nii aceştia ? Şi de unde aii venitu la tine ?
Şi Hezekia dise : Din pămentu depărtaţii aii
venitu ei la mine, de la Babilonii. Şi elii
dise : Ce vădură în casa ta ? Şi Hezekia respunse : Vădură toţii ce este în casa mea ; ni
micii nu este în tesaurele mele, care eu să
nu li fi arătaţii.
Atuncea dise Isaia cătră Hezekia : Asculta cuvetitulii lui lehova, Dutnnedtvlu oştirilorii: Ecce, vinii dilele, în 'caritotu ce este
în casa ta, şi toţii, ce părinţii tei au adunaţii
până în diiia de astă-di, se va duce la Ba
bilonii; nu va rămâne nimicii, dice lehova.
Şi din fiii tei ce voru eşi din tine, ce-î vei
nasce, se voru lua, şi se voru face eunuchî
în palatulu regelui Babilonuluî.
Atuncea dise Hezekia cătră Isaia : d Bunii
este cuventulu lui lehova, pre care l'aî vor
biţii. Şi mai dise : Au nu este aşa, dacă va
fi pace şi siguranţă în dilele mele.
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Israelii mângâtată prin făgăduinţă de o aretare
noăă a lut lehova ca Mentuitoră.

M

ANGĂIAŢÎ, mângâiaţi pre poporalii meu, 40
pice Uumnedeulu vostru.

6. 7.
Ps. 78. 3, 4.
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2 Vorbiţi la anima Ierusalimului, şi strigaţi cătră d insulă,
Ca timpulă oştireî lui s'a împliniţii,
Că îertatu-s'a păcatulii şeii ;
"Căci a luaţii din mâna lui Ichova
îndoită pede'psă pentru tot.o păcatele lut.
3
60 voce strigă îu pustii u :
c Gătiţi calea luî leliovn ;
dDreptă faceţi calea în deşerţii Dumnedeuluî
nostru.
4 înalte-se totă valea,
Umilescă-se toţii muntele şi totă colina,
* Dreptă facă-se orî-ce cotitură,
Şi netedescă-se locurile cele sgrebulose :
5 Ca să se arete mărirea luî lehova,
Şi totă carnea la unu loca să o vedă :
Căci gura luî lehova a vorbiţii.
6
pis'a vocea : Strigă ; şi elu a disii : Ce să
strigă?
„/Totă carnea etfe erba,
„Si totă nurulii seu ca florea câmpului.
7 „firba se usucă, florea veştejesce,
„Pentru că ' ventulă luî lehova a suflaţii
preste ea ;
„Cu adevăraţii erba este poporulii ;
8 „Erba se usucă, florea veştejesce,
„Dară * cuventulu Duranedetiluî nostru remâne în eterna."
9
Tu, cela ce aduci in Sionu scirî bune,
Urcă-te pe muntele celii înalţii ;
Tu celu ce aduci scirî bune la lerusalimii,
înalţă puternica vocea ta ;
înalţă-o, nu te teme ;
pi cetăţilorîi luî Iuda ;
„ficcă, Dumnedeulu vostru!"
10 fiece, lehova, Dumnedeulii, va veni cu putere,
Si ' braQÎulu şeii va stepâni pentru elii :
fiece, J plata luî este cu d'însulă,
Şi resplătirea luî înaintea luî.
1 1 Va * pasce turma sa ca unu păstorii,
Va strînge mneî în brac/uilii şeii,
Şi-î va purta în sinulii seu ;
Şi va conduce blândă pre ceî ce sugă.
Dumnezeirea unică a lui lehova dovedită prin lu
crurile sale ca Creatorii, Păzitorii şi Domnii aia
tuturora, şi ca protectorulii luî Israelti.

1*2 l Cine a măsuraţii apele în deşertulîi mâneî
sale,
Şi a mesur«,tă cerîurile cu palma M,
Şi a cuprinşii într'o Ktngură măsură ţărâna
pământului,
A cântărită munţii cu cânta rîulu,
Şi colinele cu balanţa ?
13 "Cine a îndreptaţii spiritulă luî lehova?
C.:pnlu 40.
a Vedî Iov 4S.
10.
Cnp. iii. 7.
6 Mat. 3. 3.
Marc. t. 3.
Lnc. 3. 4.

loan. 1. 23.
c Mal. 3. 1.
d Pi. 08. 4.
Cap. 49. 11.
« Cap. 45. S.
/ Iov 14 ».
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15.
Iac. 1. 10.
1 Pot. 1. 24.
P». 103. IC.
loan 12. 34.
1 Pet. 1. 25.
Cap. 59. 18.
Cap. 63. 11.

Apoc. 82. 12.
t Cnp. 49. 1».
Kzec. .'14. 2.1.
& 37. 84.
loau 10. 11.
Ebr. ÎS. 20.
1 Pot. 2. 25.
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Seu fiindă consiliarulă seă Pa învăţată ?
Cu cine s'a sfătuită, şi î-a dată înţelegerea,
Şi Pa învăţată calea dreptului;
Şi Pa învăţată cunoscerea,
Şi î-a arătată calea înţelepciune! ?
Ecce, poporele sunt socotite ca picăturele
Ca prafulă din balanţă ;
[din vadră,
ficcă, elă rădică insulele, ca prafulu.
Libanulă nu este în deajunsă pentru pregătirea focului.
\ Nici animalele luî nu sunt destule pentru
olocaustele sale.
Tote poporele o "nimica sunt înaintea sa,
"Mai puţină decâtă nimiculă, şi decătu de
şertăciunea socotescu-se de d'însulu.
Cu cine dară veţi p asemena pre Dumnedeă ?
Seă cu ce asemenare 'la veţi asemena ?
'Celu meşteră versă una chipă,
Şi aurarîulu 'la îmbracă cu aură,
Şi- î târnă lanţuri de argintă.
Celu pre săracă pentru aceste alege unu
lemnă ce nu putredesce,
Şi-şî caută uuă meşteră iscusită, r ca să-î
facă unu chipă, care să nu se clatine.
' Nu cunosceţî ? n'aţî audită ?
Nu vi s'a dată în scire de la începută î
N'aţî înţelesă do la întemeerea pământului ?
Acesta este cela ce şede de asupra cercului
pământului,
.Şi locuitorii luî sunt ca locustele;
Cela ce ( întinde cerîurile ca una valii,
Si le lăţesco cu unu cortă spre locuinţă;
Cela ce preface în nimica pre " domni,
Şi face în nimica pre judecătorii pământuDe abie s'aă sădită ;
[luî.
De abie s'a ii semânată ;
De abie s'a înrădăcinată în pământă tulpina loru ;
Elu suflă preste eî, şi se usucă,
Şi vârtejulu 'î smulge ca pre o plevă.
" Cu cine dară mă veţi asemena,
Ca să firnu de o potrivă ?
pice celu Sântă.
Rădicaţi în susă ochii voştri, şi vedeţi !
Cine a făcută aceste ?
Scoţendă oştirea loru dupre numără ;
1 Chiămândă tote cu numile loru ;
înaintea mărireî putereî sale, şi a mareî
Nimica nu lipsesce.
[sale tărie,
De ce dicî, lacobe, şi vorbescî, Israele :
Calea mea este ascunsă de la lehova,
Şi judecata mea se nesocotesce de Dum
nedeulii raeu ?
Apoc. 7. 17.
1 Prov. 30. 4.
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CAP. 40, 41.
28 Nu o cunoscî tu ? n'aî audiţii ?
Dumnedeulu celu eternii, lehova,
Făcetorîulu marginiloru pământului,
Klu nu ostenesce, nici nu se obosesce;
9 înţelepciunea lui nu se pote cuprinde.
V9 Elu dă tăriii celoru osteniţi.
Si cresco puterea celoru neputincioşii ;
.'50 Căci copiii ostenescu şi se obosescu,
Şi chîarii teneriî poticnescu ;
3 1 Dară ceî ce asceptă pre lehova * înnouescu
puterea lorii,
înalţă aripele lorii, ca vulturii ;
Alergii, şi nu se obosescu ;
Âmblă, şi nu ostenescu.
Dumnezeirea unică a Iul lehwa dovedită prin pre
facerile sale ji prin lucrurile sale de mentuire.

41 ° rpĂCEŢÎ înaintea mea, ţerî depărtate,
_|_ Si poporele înnouescă-ţfi puterea;
Apropie-se, şi vorbcscă;
Sa venimu împreună la judecată!
2
Cine a sculatu pro învingetorîulu * de la
resăritu ?
Cine l'a chiămatii, ca să-lii urmeze paşii
cu paşii 'f
('ine a c supuşii poporele înaintea luî,
Şi l'a făcuţii domnii presto regi ?
Prefăcendu îii prafu sabia lorii,
•J»'* arcurile lorii ca paiele, purtate de veutii.
3 Elii î-a urmăriţii, ţi a trecuţii în siguranţă,
Pe o cale, pre, care nu călcaseră picîorele
4 d Cine a lucraţii şi a făcuţii acesta,
[sale.
Chiămândii generaţiunile de la începutu ?
Eii, lehova, ' celii ânteiu,
Şi cu ceî din urmă; eii sunt.
5
Ţermurile îndepărtate vedură, şi se te
mură,
Marginile pămentuluî se cutremurară,
Se apropiară, şi veniră.
6 'A ajutaţii fie-care pre apropele şeii,
Şi a disu unulii cătră altulu:
Fii tare !
7 'Lemnarulu îmbărbăta pre argintarii,
Şi celii ce bătea cu ciocauulu pre celii ce
bătea cu ilăulu pe nicovală,
Dicendii de îmbinare: Bună este;
Şi apoi si cu cuie întărit'au idolulii, h ca să
nu se clatine.
8
Dară tu, Israele, servulii meii,
lacobe, pre care te-amii * aleşii,
Semînţa luî Abraamii, i amiculu meii ;
9 Tu, pre care te-amii luaţii din marginile pă
mentuluî,
Şi te-amu chiămatii de la hotarele luî,
z Pi. U7. 4.
« Pa. 147. S.
Roiu. 11. 33.
* Pa. 103. 5
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a Zech. î. 13.
'• Cap. 4fi. 11.
c Ve^i Fac 14.
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Şi ţî-amu disii : Tu escî servulii meii ;
Eii pre tine te-amii aleşii, şi nu te voiii lepeda.
* Nu te teme ; căci eu cu tine sunt ;
Nu te înspăimânta; * căci eii sunt Dumnedeulu
p]ii te voiu întări, şi te voiii ajuta,
[teii,
Te voiii scuti cu drepta mea cea, învingetore.
Ecce, toţi ceî ce s'aft mâniata asupra ta,
Se vorii m ruşina şi vorii roşi;
Vorii fi nimiciţi ;
Şi ceî ce ţi se voru împotrivi voru peri.
Tu-i veî căuta, dară nu-î vei găsi,
Pre ceî ce s'au certatii cu tine;
Ceî ce s'aii luptatii asupra ta
Voru fi nimiciţi, perduţî.
Căci eii, lehova, Dmnnedeulii teii, siint celii
ce ţine drepta ta,
picendu cătră tine : n Nu te teme, eii te voiii
ajuta.
Nu te teme, verme alu luî lacobii, grăniădîoră
a luî Israelii !
Eii te voiii ajuta, dice lehova,
Rescumperătorîulu teu, Sântulu luî Israelii.
Ecce, ° eu te voiii face trierâtore «scutită,
nouă, cu inulte tui u şuri ;
Veî triera munţii, şi-î veî mărunţi,
Şi veî face colinele ca pleva.
Le veî Aventura, şi veutulu le va duce,
Şi vertejulii le va resipi ;
Erii tu te veî bucura în lehova,
7 Te veî făli în Sântulu luî Israelii.
Cându săracii şi neavuţiî tel vorii căuta.
apă, şi negăsind'o,
Limba lorii se va usca de sete,
Eii lehova 'î voiii asculta,
Eii Dumnedeulu luî Israelii nu-î voiu părăsi.
Voiu deschide r fluvii pe înălţimi,
Şi fontânî în văî ;
Voiu face • deşertulii baltă de apă,
Şi pămentulii uscaţii isvore de apă;
Sădi-voiii în pustiiu cedrulu, acaţîa,
Mirulii şi olivulii ;
Voiu pune în deşerta, ciparosulii
La unii locii cu pinulii şi cu bradulu ;
'Ca să vedă, şi să cunoscă,
Să pricepă, şi să înţelegă cu toţii,
Că mâna luî lehova a făcntu acesta,
Şi că Sântulu luî Israelii a creaţii acesta.
Aduceţi judecata vostră, dice lehova ;
Apropiaţi-i>e cu dovedele vostre, dice regele
luî lacobu.
"Apropie-se, şi spună-ni ce seva întempla;
Spună cele ce ai/, foştii mai 'nainte,
Ca să ne gândimii la ele, şi ca să pricepemu eşirea loru;
10.15. & 14. 8.
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'.• Vers. 13, 14.
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Seă facă-ne să audimă cele viitore.
23 " Spuneţi cele ce se voru întempla la urmă,
Ca să cunoscemă, că sunteţi deî ;
Da, * faceţi bine seu faceţi reu,
Ca să ne mirămu şi să vedemu cu toţii.
24 fiece, v sunteţi nimicii,
Şi lucrulu vostru mat putină decâtii nimiculu ;
Urîciune este celu ce v'a aleşii.
25
Sculatu-Z'amă de la medă-nopte, şi elu
a veniţii,
De la resăritulu soreluî r a chîămatii numele
meu,
"Şi a călcaţii preste domni, ca pe Iutii,
Cumii calcă olarulă lutulii.
26 'Cine nî-a. spusii ateste de laînceputii, ca să
le cunoscemu,
Şi maî 'nainte de a se întempla, ca să dicemii: „Drepţii?"
Nimenea n'a fostu, care să /*' fi spusă,
Da, nimenea n'a fostu, care să Zi fi daţii
în scire,
Nimenea n'a fostă, care să fi audiţii cuvin
tele vostre.
27 c Eu sunt celu d' ânteiu, d care spunu Sionuluî :
fiece, ecce aceste !
Şi daii Ierusalimului unu spunetoriu de scire
bună.
28 • Căci m'amu uitaţii, şi nu era nimenea,
Da, între d'înşiî nu era nici umilii, care să-î
sfătuescă,
Care să fi respunsii unii cuventu, cându i-amii
29 •''fiece, toţi sunt deşertăciune,
[întrebata.
Lucrurile loru nimicii;
Chipurile cele cioplite ale lorii sunt ventă
şi deşertăciune.
42 T?CCE "servulu meii, pre care-lu sprijină,
_£j Alesulii meii, întru care 6bine-voîesce sufletulu meii;
c Pus'amii spiritulii meii preste d'însulu ;
Va respândi dreptulii între naţiuni.
2 Nu va striga, nici nu va rădica vocea sa,
Nici nu va face să o audă pe uliţă.
3 Trestia sdrobită nu o va sfărâma,
Nici nu va stinge muculii ce se trece;
Va respândi dreptulii dupre adeverii;
4 Nu va obosi, nici va slăbi,
Până ce va întemeia dreptulu pe păme'ntu,
Până şi d ţerele depărtate vorii ascepta înve5 Aşa dice lehova, Dumnedeu,
[ţătura lui.
'Cela ce a creaţii cerîurile, şi le-a întinsii;
/Celu cea lăţită păme'ntulu cu făpturele lui,
sCelu ce dă suflare poporului de pe d'însulu,
Şi spiritu la cei ce âmblă pe elu :
6 *Eu lehova chiăraatu-te-amu spre mântuire,
v Cap. 42. 9. &
44. 7, 8. &
45. S.
loan 13. 19
z Ier. 10. fi.
y Fa. li... 8.
Cap. 44. 9.
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13. & 53. 11.
Mat. 13. 18,

Şi voiu sprijini mâna ta;
Te voiu păstra, ' şi te voiu face legămentu
J Lumină naţiunilorii ;
[poporului,
* Ca se deschidî ochii celorii orbi,
' Ca se scoţi din închisore pre cei legaţi,
Pre cei ce sedii în mîntunereculii din prinsore.
Eu sunt lehova ; acesta este numele meii ;
Şi nu voiu da "mărirea mea altuia,
Nici lauda mea chipurilorii cioplite,
fiece, s'aii împlinită cele d'ânteiu,
Şi altele nouă vî dau în scire ;
înainte de ce ele să se areto, vî le dau în
"Cântaţi lui lehova cântare nouă, [scire.
Lauda lui, voî cel de la marginea pămentuluî,
p Voî, ce vă coborîţî pe mare, şi cele d'într'Ţerî îndepărtate şi locuitorii lorii ;
[însă,
Pustiîulu şi cetăţile loru rediee-şî vocea,
Cătunele, pre cari locuesce Kedarulu;
Să cânte locuitorii stânceî,
Răcnescă din verfulu munţiloru ;
Dee mărire lui lehova,
Şi spuie lauda sa în teri îndepărtate.
lehova ese ca unu vitesu,
Desceptă revna lorii-, ca unu luptătorii ;
Strigă i şi mugesce,
Biruesce pre iieamicii şei.
Multă timpă tăcut'amii,
Stătut'amu în tăcere,
Şi m'amu stăpânită !
Acumu voiu striga, ca femea în facere;
Voiu sfărâma, şi voiu înghiţi la-o-l-altă;
Voiu pustii munţii şi colinele,
Şi voiu usca erburile loră;
Voiu preface fluviele în pămentu uscată,
Şi haltele le voiu usca.
Şi voia conduce pre orbi pe o cale, ce nu o
sciaii,
'I voiu îndrepta în cărări, pre cari nu le
cunosceaă ;
întunereculă lumină 'Iu voiu face înaintea
Şi cele strîmbe drepte;
[lorii,
Aceste le voia face pentru ei, şi nu-î voia
părăsi.
r înturna-se-voră înapoi, ruşina-se-voru,
Cei ce se încredu în chipuri cioplite,
Cei ce dică chipuriloru turnate:
„Voi sunteţi deiî noştri."
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Unica dumnezeire a lut lehova mai dovedită prin
mustrarea şi curăţirea poporului seu, ţi prin pe
depsirea neamicilorH şei.

Ascultaţi, surdiloră!
Şi căutaţi, orbiloru! ca să vedeţi.
'Cine e*te orbu, afară de servulă mea?
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CAP. 42, 43.
Seu surdu, ca solulu meu pre care
trâmesu ?
C iue este orbii, ca celîi ascultătorii ?
Şi rine este orbii, ca servulu lui lehova ?
20 Vedî multe, ' dară nu îeî semă la ele,
Deschid! urechîele, dară nu nudî.
21 Plăcutu-i-a lui lehova, din mila sa,
Ca legea să se mărescă, şi măreţii să fie.
2 '\
Dară acosta este unii poponl jăfuitu şi
răpitii ;
Eî toţi sunt prinşi în spelunci,
Si ascunşi în închisori ;
Eî sunt de predă fără mântuitorii,
De jafâ, şi nimenea nu dice: Dă înapoi.
23 Care din voî va lua acesta în urechi?
Va asculta, şi va audi pentru viitoriu ?
24 Cine a daţii pre lacobii jafului,
Si pre Israelu predătoriloru?
Au nu lehova, asupra căruia noi amii pecătuitu ?
Căci in căile lui n'aii voiţii să âmble,
Şi de învăţătura lui n'iiii ascultaţii.
25 De aceea a reversatu clu asupra lorii
Aprinderea mâniei sale si puterea resbelului ;
"L'a aprinşii de jurii împrejura;
'' Dară olii n'a înţeleşii ;
L'a arşii, dară elu n'a luaţii la animă.
43 Ol acumii uşa dice lehova,
O ° Creatorulîi teu, lacobe.
* Şi Făcetorulu teii, Israele:
Nu te teme: ''căci cii te-amii mentuitu,
d Te-aru chiăniatu pe numele teii; alu meii escî.
2 'Cându vei trece prin ape, •''cu tine roiiifî;
Şi prin fluvii, nu te vorii acoperi;
Cându vei * âmbla prin focii, nu te veî frige,
Nici nu te va arde flacăra;
3 Căci eu, lehova, Duniuedeulu teu,
Sântulu lui Israelu, mint Mfintuitorulu teu :
h Pentru rescumperarea ta dat'amii Egiptulii
Pentru tine dat'amii Etiopia şi Şeba.
4 Fiindii-că escî scumpii în ochii mei,
Fiindu-că escî onoraţii, şi te-amii iubiţii ;
De aceea dat'amii omeni mulţi pentru tine,
Şi popore pentru vîeţa ta.
5 'Nu te teme; căcî eu sunt cu tine;
De la resăritu voiii aduce seminţia ta,
Şi de la apusuri te voiu aduna;
6 ţ)ice-voiu cătră medă-nopte: Dă;
Şi cătră medă-di: Nu-/« opri;
Adă pre fiii mei din depărtare,
Şi pre fetele mele de la marginile pămentuluî ;
7 Pre toţii celii ce se ' chîamă cu numele meii,
1 Rom. !. 31.
u a Keg. 25. 9.
v Osca 7. 9.
—
CapttlZ 43.
a. Ver«. 7.
b Veri. 21.
Cap. 44. 2, SI,

|

84.
h Prov. 11.8.4
Cap. 29. 23.
c Cap. 44. 6.
21. 18.
loan 3. 3, 5.
d Cap. 42. 6. k i Cap. 41. 10,
2 Cor. 5. 17.
45. 4.
U. & 44. î.
Efos. 2. 10.
e Ps. 66. 12. &
lor. SO. 10, 11. l Vers. 1.
91. 3, etc.
i 4fi. »7, 28. m Cap. 6. 9. £
/Dent. 31. 6,8. j Cap. 63. 19.
42. 19.
g Dan. 3. 25,
Iac. 2. 7.
Ezec. 12. 2.
27.
i: f». 100. 3.
n Gap. 41. 21,

Pre celii ce * l'amu creaţii pentru mărirea mea,
pre care ' l'amu formaţii,
Şi l'ainu făcuţii.
™ Scote pre poporalii celii orbu, ce are
Şi pre celii surdii, ce are urechi ;
[ochi,
Adune-se tote naţiunile,
Şi strîngă-se tvte poporele !
" Care d'între ele poto să ni spună acesta ?
Să ni dee în scire cele de mai 'nainte ?
Aducă pre mărturii lorii, ca să se îndrepteze,
Ca să se audă, şi să se dică : Cu adevăraţii !
"Voi sun tvţi mărturii mei, dice lehova,
p Şi servulu meii, pre care l'amu aleşii :
Ca se cunosceţî, şi să credeţi în mine,
Si să înţelegeţi că eii sunt;
« înainte de mine nid unii Dumnedeii n'a
Nici va fi după mine.
[foştii,
Eii, eu r sunt Jehova ;
Şi afară de mine mentuitoriu nu este.
Eii amii predisii, şi amu mentuitu,
Şi datuVamii în scire, pre-cândii * deu stră
inii încă nu era între voî ;
' De aceea voî sunteţi mărturii mei, dice leCă eu sunt Dumnedeii.
[hova,
"De la începerea dilclorii sunt,
Şi nu este cine să mentuescă din mâna mea:
Lucrezii, şi cine me va '' împedeca ?
Aşa dice lehova,
Rescumperătorulii vostru, Sântulu lui Israelu:
Pentru voî amu trămesu la Babilonii,
Şi amii daţii joşii tote /ăvorele lui ;
Şi cântarea de bucuria a Chaldeiloru in suspinurî amu prefăcut'o.
Eu sunt lehova, Sântulu vostru,
Făcetorulu lui Israelu, Regele vostru.
Aşa dice lehova,
Care *a făcuţii drumii prin mare,
Şi y cărare în apele cele puternice ;
Celii ce za scoşii care şi caî, armată şi
putere ;
Toţi la unii locii staii întinşi joşii, nu se
vorii mal scula,
Trecutu-s'au, stinsu-s'au, ca muculii.
"Să nu vî aduceţi aminte de cele de mai
'nainte?
Şi să nu ve gândiţi la cele din vechime?
Ecce ! făcu * unu lucru nou. ;
Curendu se va ivi ; nu-lîi cunosceţî ?
Da, " facii drumii în pustiiţi,
Fluvii în locuri secetose.
Ferele câmpului,
Şacalii şi struţii onora-me-vorii ;
Pentru că ddau ape în pustiiii,
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Fluvii în locuri secetose :
Ca să adăpu poporulu celii aleşii ala meu,
21 "Pre poporulu, pre care mi l'amu formaţii;
Elu să prochiăme lauda mea !
22
Oară tu, lacobe, nu m'aî invocaţii,
f Obositu-te-aî de mine, Israele ;
23 »Tu nu mî-aî adusu mnciî olocausteloru tale,
Nicî m'aî onoraţii cu sacrificiele tale ;
Nici nu te-amii îngreuîetii cu darurile de
pane ;
Nicî nu te-amii obosita, aduc<*ndu-mî tu tă
mâiere;
24 Tu pentru mine cu argintii trestia mirositore n'aî cumpărata,
Nici m'aî îndestulaţi din grăsimea s,iicrificîeloru tale ;
Ci îngreuîetu-m'aî cu păcatele tale,
* Obositu-m'aî cu fără-de-legile tale.
25 Eii, eu sunt celu ce 'şterge fără-de-legile tale,
•> pentru mine,
k Şi păcatele tale nu mi le voiu aminti.
26 Adă-mî aminte, să ne judecămu împreună;
Vorbesce, ca să te îndreptexî :
27 Archiereulu teu a păcătuiţii,
Şi profeţii tei aii nelegiuiţii împotriva mea :
28 Pentru aceea 'profauat'amu pre mai marii
sanctuarului,
m Şi amii daţii pre lacobîi blăstemuluî,
Şi pre Israelii ocăreî.
4 J"vARĂ acumu, ascultă, servul meu, " lacobe,
l J Şi Israele, pre care /i'-amii aleşii;
2 Aşa dice lehova, care te-a făcuţii,
*Şi te-a formaţii din mitră, care te va ajuta:
Nu te teme, servulu meii, lacobe,
Şi tu c leşurune, pre care te-amii aleşii ;
3 Căci drespândi-voiii apă pe locurile seci,
Şi fluvii pe uscată ;
Respândi-voiu spiritulii meii preste semin
ţia ta,
Şi bine-cuventarea mea presto urrmişiî tei:
4 Vorii resări ca firele din erbă,
Ca salcia lungă perăîele de apă.
5 Unulu dice-va :
Eu sunt alu lui lehova:
Şi altulu numi-w-va cu numele lui lacobii :
Şi unu altulu scrie-v a cu mâna sa : A Ivi
lehova sunt,
]
Şi se va numi cu numen lin Israelii.
6
Aşa dice lehova, regele lui Israelii,
' Şi rescumperătorulu lui, lehova,
oştirilorii :
•'Eu sunt celii d'ântăiii şi celii din urmă,
Şi afară de mine nu e.ste Dumnedeu.
7 »Şi cine potc dice, că este asemenea cu mine ?
c P». 102. 18.
Vere. 1, ţ.
Luc. 1. 74, 75
Gfei. 1. . i
f Mal. 1. ia.
0 Amoa ft. Vft

n 0«p. 1. H.
Mal. a. 17.

i c»p. m. aa. &
48. 9.
Ier. 50. «0.
Kapt 3 10.
j K»w Sli tt,
etc.
k Oap. 1. 18.
lor. 31. 34.

l Cap. 47. «.
Plan «9,6, 7.
m K». 7». 4.
Ier *t. 9.
Dan H 11.
Zwh. 8 13.

Prochtăme-se, şi spuîă, şi să înşire f<ifp câte
K'au întâmplaţii !
Apoi să spună cele viitore,
Cele ce au să fie !
Nu te teme, nici te înspăimânta!
* Aii nu ţî-amii daţii în scire din începută, şi
au nu ;«-amu spusii aceste;
''Voi sunteţi mărturii mei,
Că nu este alţii. Dumnedeu afară de mine,
J Nicî altă stâncă :
Unulu ca acesta nu-lii cunoscu.
* Făcătorii de idoli toţi mut deşertăciune,
Şi lucrurile lorii cele mai fruinose nu folosescu :
Şi apoi eî insi-şî mărturisescu asupră-li, spre
ruşinea lorii ;
Căci *nu vădii, nici nu îuţelegii.
Cine a formaţii unii deu,
Şeii a turnaţii unii chipii ciopliţii, m ce de nici
unii folosii nu este V
Eccă ! toţi soţii lui " roşescu de d'imulu !
Căci însi-şî măiestrii şei sunt omeni ;
Se adună toţi împreună, se stea,
Se ternii, {*?• se ruşineză la unu locu.
0 Unulu taîă o bucată de ferii cu maîulii,
Lucreză cu cărbuni, şi cu ciocanele 'î dă
formă ;
O lucreză cu braţiulii şeii celu tare,
Şi llaraândindi'i, slăbesce;
Nebendu apă, obosesce.
Altulu lucreză lemne, întinde dreptarulii, 'Iii
însemnexă cu coudeîulii ;
'Lu netedesce cu oblulii ;
'Lii însemueză cu compasulu,
Şi-lii face dupre chipulii unui omii,
Dupre frumuseţa omenescă ;
Ca să rămână în casă.
'Şi taîă cedri,
'Şî ie ciparosulii şi stejarulu,
Pre cari şi-î alege din arborii pădureî ;
Elii sădesce pinulu, şi ploîa 'Iu ajută să
erescă.
Şi pe urmă servesce omului de arşii;
Elu ie dintr'îusulii, şi se încăldesce;
Arde dintr'lnsulu, şi coce pane ;
Şi apoi V mai face şi unii deii. şi se în
chină lui]
'Lii face chipii cioplita, şi îngenunchîeză
înaintea lui !
O parte diutr'însulu a ars'o cu focii;
Cu cea-l-altă parte mănâncă carnea ;
Frige friptură, şi se satură;
Şi se încăldesce, diceudii :
„M'amu încălditu, vedut'amii foculu ;
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Hab. 8. 18.
n Ps. 97. 7.
Cap. 1. Si). &
4S. 17. ft J5.
16.
o Cap. 40. 19.

i 41. e.
Ier. 10. 3, etc.

CAP. 44, 45.
17 Şi rămăşiţa din elu o face deu, chipu cio
pliţii,
îugenunchîeză înaintea lui, şi i se prosterne,
i se rogă, şi dice :
„Scapă-me, căci tu exc-î deulu meii !"
18 f Ei nu cunoscii, şi nu înţelegu :
(.'aci *elu a tencuitu ochii lorii, ca să nu vedă,
Şi ânîmele lorii, ca să nu înţelegă.
1 9 şi nu '' s'au socotiţii cu sine,
Nici nu este cuuoscinţă şi înţelegere inlr'inşiî, ca să dică :
„Ars" amu o parte dintr'însulii în focii,
„Copt'amu pane pe cărbunii lui,
„Fript'amu carue, şi amii mâncat'o,
„Şi remăşiţa din elu să o facii urîcîune,
„Ingenunchîa-voiii la butuculu de lemnu."
20 Pasce cenuşă; 'anima Iul amăgită l'a rătăciţii,
Ca să nu-şî potă mentui sufletulii, nici
să dică :
„La drepta mea ore nu este minciună ?
Dumnezeirea lui lehova aretată in orânduirea şi
isbendele lui Ciru, dândtt cutezare tuturora a
căuta să se mentuescă de elu.
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Ţine minte aceste, lacobe şi Israele !
Căci ' scrvu alu meu escî:
Eii te-amii formaţii; servii alu meu escî;
Israele, nu vei fi uitaţii de mine.
"Făcut'amii să peră, ca aburii, fâră-de-legile tale,
Şi ca pre unu nuoru, pecatele tale ;
lutorce-te la mine, că " eu te-amii rescumperatii.
i Cântaţi, cerîuriloru ! căci lehova a făcuţii
Strigaţi, cele de supţii pământii!
[acesta;
Scoteţî cântare de bucuria, voi munţilorii!
Pădurilorii, şi toţi arborii din ele !
Căci lehova a rcscumperatu pre lacobii,
Şi s'a măriţii întru Israelii.
Aşa dice lehova, » Rescumperătorulii teii,
Şi 2 care te-a formaţii din mitra mumei:
Eii nvnt lehova, care a făcuţii tote ;
" Care singurii n îutinsu cerîurile ;
Care de la sine a lăţitu pămentulîi;
Care b zădărnicesce seninele c vorbitoriloru
de minciuni,
Şi dă de smiutelă pre diviuători;
Care întornă îndereptu pre cei înţelepţi,
''Şi împrostesce sciinţa lorii ;
' Care îutăresce cuvcutulu servului şeii,
Şi împlinesce sfatulu solilorii seî ;
Care ţlice cătră lerusalimii:
„Vei fi locuiţii ;"
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Şi cătră cetăţile lui Iuda:
„Ve veţi rezidi,
„Şi voiu redica ruinele lui ;"
-''Care dice cătră aduncime :
27
„Usucă-te,"
„Seca-voiu Huviele tale ;"
Care dice cătră Ciru :
28
„Acesta este păstorulîi meii,
„Care va îndeplini totă voia mea;"
Şi care dice cătră Ierusalimu :
„o Te vei rezidi :"
Şi cătră templu :
„Se voru aşeda temeliele tale."
AŞA dice lehova cătră unsulu seu,
45
Cătră Ciru, pre care 1'amii ţinutu la
" drepta ;
6 Ca să su pii u u poporele înaintea lui ;
Ca să deslegii copsele regiloru;
Ca să deschidu uşele înaintea lui ;
Şi portele să nu se închidă :
Eii merge-voiii înaintea ta,
2
c Şi netedi-voiu înălţimile cele măreţe :
d Sfârăma-voiii uşele de aramă,
Şi tăia-voiii zăvorele de ferii ;
Şi-ţi voiu da tesaurele întuuereculuî,
3
Şi avuţiele ascunse:
«Ca să cunoscî, că eîi lehova,
Care l pe nume te chiămu,
Sunt Dumnedeulu lui Israelii.
Pentru • lacobii, servulii meii,
4
Şi pentru Israelii, alesulu mey,
Te-amii chiămatii pe numele teu ;
Te-amu numiţii, de şi h nu m'ai cunoscuta.
Eii * sunt lehova, •'şi alţii Dumnezeu nu eate, 5
Afară de mine nu este alţii Dumnedeii ;
* Eu te-amii încinsu, de şi nu m' ai cunoscuţii;
' Ca să cunoscă de la resăritulii sorelui,
6
Şi de la apusu, că afară de mine nu este
nimenea ;
Eu sunt lehova, şi nu este altulii;
Celu ce face lumina, şi creeză întune- 7
reculii ;
Celu ce face pacea, şi "' creeză reulu :
Eii lehova făcu tote aceste.
" Picuraţi de susu, cerîuriloru !
8
Şi niioriloru, faceţi să curgă fericirea !
Deschidâ-se pămeutulfi, şi nască mentuirea,
Şi dreptatea resară împreună!
Eii lehova amu făcuţii acesta.
Vai celui, care se certă cu ° Făcetorulii seu, 9
Unu hîrbu d'iutre hîrburile ţerâneî :
pLutulii să dică ore cătrâ formatorulii şeii:
„Ce faci?"
Ezra 1. l,ote.
Cap. 45. 13.
—
(japuluM *5.
a Cap. 41. 13.
6 Cap. 41. •
Dan. 5. 30.
c Cap. 40. 4.

d Ps 107. 16.
e Cap. 41. 2:1.
/ Bsod. 33. 12,
17.'
Cap. 4). 1. &
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q Cap. 44 1.
h 1 Thes. 4. S.
i DouL 4. 35,
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Seu făptura ta:
„Elu n'are mâni?"
Vai celui ce dice părintelui seu :
„Ce nascî ?"
Seu cătrâ ferneă :
„La ce aî dureri de facere '?"
Aşa dice lehova,
Sâutulu lui Israelu şi Făcetorulu seu :
Aii doră intreba-me-veţî de cele viitore de
* fiii mei ?
Şi da-mî-veţi ordinu pentru rlucrulii mânelorii
mele ?
'Eu amu făcuţii pământulu,
ti ' amu creatu omulii de pe d'însulii ;
ii cu manele mele amii intinsu cerîurile,
Şi amii daţii ordinu la " totă oştirea lorii.
"Eii amii sculatu pre acela spre mântuire,
Şi voiu face drepte tote căile luî ;
Elu va x zidi cetatea mea, şi va da drumu
captivilorii meî,
» Nu pentru preţii, nici pentru daruri,
ţ)ice lehova, Dumnefaulu oştiri lorii.
Aşa dice lehova :
* Câştigulii Egiptului şi comerc.îulu Etiopiei,
Şi alu Sabeiloru, bărbaţi mari de corpii,
Voru trece la tine, Ierwalimule, şi ale tale
vorii fi ;
[trece,
Din dereptii te voru urma; ° cu lanţuri voru
Ţi se voru prosterne, şi se vorii închina inaintea ta,
Dicvndu : * Numai iu tine este Dumnedeu,
c Nu este alţii Dumnedeu afară de cCinsulu !
Cu adevăraţii tu escl Dumnedeu, tu celii dce
te ascundî,
Dumnedeu alii luî Israelu, Mentuitorulii !
Se vorii ruşina şi voru roşi cu toţii,
Voru ajunge de ruşine la unu locii
Toţi "făcătorii de idoli.
/ Dară Israelu se va meiitui priii lehova
cu mântuire eternă ;
Nu ve veţi ruşina nici veţi roşi in eternii
şi perpetuu.
Căci aşa dice lehova, celu » ce a creatu ce
rîurile,
Acestii Dumnedeu care a formaţii pămen
tulu, l'a făcuţii,
Şi l'a intemeîetu;
Nu iu zădaru elii Ta creatu, ci l'a formaţii
ca să se locuescă:
*Eu sunt lehova, şi unu altulu nu este.
N'amii vorbiţii 'iu ascunşii, in vre-unii locu
întunecosu alii pământului;
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N'amii disii cătră seminţia luî lacobu
Căutaţi-me în zădaru;
i Eii, lehova, vorbescu dreptatea, spunii cele
drepte.
Adunaţi-ve, şi veniţi!
Apropiaţi-ve impreună, voi cei scăpaţi aî
poporeloru !
* Sunt fără pricepere toţi câţi portă lemnii de
chipu ciopliţii,
Şi se rogă cătrâ unu deii ce nu- 1 pote mântui.
Spuneţi-li, şi aduceţi-î incoce ;
Şi sfâtuescă-se:
Aii doră 'cine a daţii in scire acesta din ve
chime ?
Sdu cine a spus'o de atuncea V
Aii nu eii, lehova?
m Nu este alţii Dumnedeu afară de mine :
Dumnedeu drepţii şi mântuitorii; afară de
mine unu altulu nu este,
n Căutaţi la mine, şi mentuiţi-ve, tote marginile pământului !
Căci eii sunt Dumnedeu, şi altulu nu este.
0 Pe mine insu-mî m'amii juratu ;
Mântuirea a eşitii din gura mea,
Unii cuvânta, ce nu se va inturna:
Că p toţii genunchîulii se va pleca înaintea
* Totă limba 'ml va jura ;
[mea,
Şi-mî voru dice :
„Numai in tine, lehova, este r mântuirea şi
La elii vorii veni,
[puterea i"
Şi se vorii ruşina * toţi cei ce se mânia asu
pra luî :
'Iu lehova se va îndrepta, şi "se va făli,
Totă seminţia luî Israelu.

20

21

22

23

24

25

Dumnezeirea luî lelwva aretată in resturtiarea ido-,
liloru şi a idolatoriloru din Babilonii.

BELtl "cădut'a pe genunchi, iucovăîatu-s'a 46
Nebo,
Idolii şei pusu-s'aii pe animale şi pe vite ;
Idolii, pre cari eraţi deprinşi insi-şî a-î pur
ta, le-au impovoratii;
*Eî sunt o sarcină pentru animalulu osteniţii.
Ei se incovăiă, cadu pe genunchi,
2
Nu potu scăpa sarcina ;
' Şi ei insişî sunt duşi in captivitate.
Ascultaţi-me, casă a luî lacobu,
3
Şi totă remuşiţa casei luî Israelu,
Pot, d cu cari m'amu însărcinaţii din mitra
mumei,
Voi toţi, pre cari î-amii purtaţii din sinuliî eî!
Până la betrâneţele vostre ' eu acela-şî voiu fi ; 4
Rom.l. St, 23 l n l's. 22. 27. & r Ier. 83. 5.
51. 44.
î Cap. 41. 28. 1 65. 5.
1 Cor. 1. 30. 6 Ier. IO. 5.
& 43. 9. & 14. o Fac. 22. Iţi.
s Cftii. 41. 11.
c Ier 48. 7.
7. 4 4(i. 10.
Kbr. 6. 13.
( Veri. 17.
d Esod. 17. 4
& 48. 14.
p Roiu. 14. 11. u I Cor. 1. f.
Deul. 1. 31
m Vers. 5. 14.
Fillp. 2. 10.
& :li. 11.
18.
q Fac. 31. 53.
P»
71. B.
Cfipnlu -iS.
Cap. 44. 8 &
Dout. 6. 13.
Cop 63. 9.
4f. 9. &. 48
Pi. 63. U.
a Cap. 21. 9.
« Ps IO*. 87.
3, otc.
Oap. 65. 16.
lor. 50. ». t
Hal. 3. 8.

CAP. 46, 47.
Până la peri cărunţi f eu ve voiii purta ;
Eu y'amu fâcutu, şi eii ve voiu duce,
Da, ce voiu duce, şi ve voiu scăpa.
5
"Cu cine mă veţi asemăna şi me veţi po
trivi?
Cu cine asemenându-mă, de o potrivii vomu fi?
6 * Ei versă aurulu din sacii,
Şi cumpenescu argintii cu balanţă ;
Năîmescu pre argintăria, ca să-lu prefacă
iu deu ;
Şi apoi ingeuuuchîeză, şi se închină Iul :
1 ' 'Lu rădicu pe umeri, 'Iu aducu,
&i-lu aşedă la loculu seîi, ca să stee ;
Din loculu şeii nu se mai mişcă ;
Şi i de striga care-va cătră elu, elu nu pote
respuude ;
Din nevoia sa nu pote să-lîi mentuescă.
8 Ţineţi minte acesta, şi aretaţi-ve bărbaţi,
* Luaţi-o la animă, voi cei fâră-de-lege ;
9 'Ţineţi minte cele de maî 'iiainte, din ve
chime :
Câcî eu sunt Dumnedeii, şi m altulu nu este ;
Eii sunt Dunmedeu, şi nimenea asemenea mie;
10 "Care din iuceputii spunu sfârşitulii,
Şi de maî 'uniute cele neiutemplate,
picendu : „° Sfatulu meu va sta,
„Şi voiu implini totă voinţa mea :"
1 1 Chiămându paserea răpitore f de la resăriturî,
Pre bărbatulu * sfatului meu din ţeră indepărtată ;
Da, r amu di b' o, şi o voiîi face să vină,
Amu cugetat'o, şi o voiu şi face.
12 Ascultaţi-me, voi *ceî tari de animă,
' Cei depărtaţi de la mentuire !
13 "Amii apropiaţii fericirea mea ; nu mal este
departe,
Şi mentuirea mea " iiu va întărdia ;
Voiii da Siouuluî x mentuirea,
Pentru Israelu, mărirea mea.
47 "l^OBC-RĂ-te, şi * şedî in ţerâuă, fecîoră,
|^ fetă a Babilouuluî,
Şedî pe pământii,
Fără tronu, fetă a Chaldeilorii !
Căci nu te vei maî numi mole şi gingaşă.
2 ele râşniţa, şi macină făină!
Rădică vălulii, suflecă-ţî polele !
Desgolesce-ţî şoldurile, treci rîurile!
3 d Golăcîunea ta se va desgoli,
Da, ruşinea ta se va vede ;
' Resbunare voiii lua,
Şi nu voîii cruţa pre nimenea.
4
Câtă pentru 'resbunătorulu nostru,
/ P». 48. IV &
71. 18.
• < Cap. 40. 18,
25.

h Cap. 40. 19.
& 41 6. & 44.
12, 19.
Ier. 10.3.
i Ier. 10. 5.
, Cap. 45. 20.

k Cap. 44. 19. ) f Cap. 41.2, 25.
& -17. 7.
j q Cap. 44. 28. fc
1 Dout 3K. 7.
45. 13.
m Cap. 45. 5, 21. r Num. 23. 19.
n Cap. 45. 21.
> Pa. 76. 5.
o Ps. 33. 11.
t Rom. 10. 3.
Frov. 19. 21. u Cap. 51. 5.
ft 21. 30.
Rom. 1. 17.
Fapt. 5. 39.
& 3. U.
v Uab. X. 3.
Ebr. 6. 17.

x Cap. 62. 11.
—
(Mliitlii„ 47.
a Ier. 48. 18.
b Cap. 3. 26.
c Esod. 11. 5.
Jude. 16. 21.
Mat. 24. 41.
d Oap. 3. 17. &
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lehova, D-^eulu oştirilorii, este numele luî,
Sântulu luî Israelu.
Şedî «tăcendă, şi intră in intunerecii, fetă
a Chaldeiloru !
* Căci nu te vei maî numi regina regateloru.
1 Mâniatu-m'amu asupra poporului meu,
J Profanat'amii moscenirea mea,
Şi î-amii daţii in mâna ta ;
Dară tu nu lî-aî arătaţii îndurare:
*Aî ingreuîetu forte jugulu teii chlaru şi asupra bătrânului.
Şi ai disu : „In eternii voiii fi l regină" :
Şi n'aî '" gândiţii acesta in anima ta,
"Nici ţî-aî adusu aminte de cele de pe urmă.
Acumii dară ascultă acesta, tu cea dedată
plăceriloru,
Ceea ce locuescî fără grijă,
Ceea ce dicî in anima ta ;
„° Eii sunt, şi afară de mine alta nu este ;
„f Nu voiii şede văduvă.
„Şi nu voiu cunosce perderea de copii."
Dară « amînduoă aceste voru veni asupră-ţî
T de o dată, intr'o di :
Perderea de copii şi văduvia ;
Voru veni preste tine in totă plinitatea lorii,
* Pentru mulţimea farmeceloru tale,
Şi pentru multa imbeljugare a descântecelorii tale.
(Şi aî fostu sigură in răutatea ta;
"Aî disu : „Nu me vede nimenea",
înţelepciunea ta şi sciinţa ta te-uii amăgitii ;
* Şi aî disu in anima ta :
„Eu sunt, şi afară de mine alta nu este."
Pentru aceea va veni nefericirea preste tine,
Fără să o poţi abate prin incântările tale ;
fi nevoîea va cade preste tine,
ară să pot! a o impăca ;
Şi " peirea va veni preste tine de o dată, pe
neasceptate.
Opresce-te acumu cu descântecele tale,
Şi cu mulţimea farmeceloru tale,
Cu cari te-aî muncită din tânereţele tale ;
Pote, vei trage din ele vre-unu folosii,
Pote, vei reuşi !
Ore » obositu-te-ai in mulţimea sfaturiloru
tale ?
Scole-se acumii şi să te ajute * cei ce impartu ceriulu, privitorii steleloru,
Cei ce predicii pe totă luna
De cele ce se voru intempla !
Ecce, eî voru fi a ca mirescea,
Pre care foculii o arde :
20. 4.
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Eî nu voru pute să se mentueseă de pute- l
rea flacăra,
Care cu adeveratu nu va ji ca cărbunele, cu j
care să se potă iucăldi care- va,
Nici ca jăraticulu, ca să stee care-va înaintea lui.
1 5 Aşa 'ţî voru fi aceia, cu cari te-aî osteniţii,
1 Cu cari aî avuţii a face diu tenereţele tale ;
Fie- CM re se va trage la o parte ;
Nimenea nu te va mentui.
Mustrări, îndemnări şi făgăduinfî lui Israelti.
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7
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&CULTĂ acesta, casă a lui lacobu,
Voi ceî ce ve chiămaţi cu numele luî
Israelu,
Şi voi ° ceî eşiţî din isvorele lui Iuda ;
6 Cei ce juraţii in numele luî lehova,
Şi mărturisiţi pre Dumnedeulu luî Israelu,
c Dară nu cu adeverii, nici in dreptate.
Căcî eî 'şî îeii numele d de la cetatea cea sântă,
Şi "se radămă pe Dumnedeulu luî Israelu,
Pe lehova, alu cărui nume este D-deulu oştiriloru.
t Spus'amii de demultu cele de d'iuainte ;
Eşit'aii din gura mea, şi le-amu daţii in scire ;
Pe neasceptate făcutu-w-amii, «şi s'au intemPentru că scîamu, că e«cîindereptuicu, [plaţii.
* Grumazulii teu vână de ferii,
Şi fruntea ta de aramă :
' De aceea spusu-ţi-amu de demultu aceste ;
Până a nu se face, datu-ţi-/e-amu in scire,
Ca să nu dicî : Idolulu meii le-a făcutu,
Şi chipulu meu celu ciopliţii şi chipulu meu
celu versaţii le-aii ordinatii.
Le-tâ. audiţii ; deci vedi-le tote ;
Au nu le veţi mărturisi V
Şi acuuiu e'cce ! 'ţi dau in scire lucruri iioue
Şi ascunse, pre cari nu le scîaî.
Acumu se făcură, nu de demultu,
înaintea dileî acesteia n'audişî de d'îusele ;
Ca să nu dicî : fiece, le sciamu !
Nici audişî, nici sciuseşî,
Nici de demultu uu se descinsese urechia ta;
Căcî sciamu, că cu necrediucîoşia, te porţi,
Şi că •'din mitra mumeî neasuulătoru te chiămi.
* Pentru numele meii 'amânu mânia mea,
Şi pentru lauda mea ine stepâuescii,
Să nu te sterpescii.
[ginţii ;
Kcce, m topitu-te-amu, dară n amu ajlaiii arAlesu-te-arnu in cuptorulii strîmtorăreî.
"Pentru mine, pentru iniiic făcut'ainii acesta;
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ai.
Cap.

45. 1.

Căci altu-feliu " câtii de mulţii nu s'arîi ji pro
fanată numele meu \
Dara p nu daii altuia mărirea mei».
Ascultă-me, lacobe,
l '2
Şi tu, Israele, pre care te-amii chîâmatu,
»Kii sunt: eu sunt ''celu d'âuteiii şi celu diu
urmă ;
"Mâna mea intemeîat'a cbîarii şi pămentulti, 13
Drepta mea iutins'a şi cerîurile;
Căndu 'le chîărnu, tote se înfăcîăşeză.
" Adunaţi-ve, voi toţi, şi ascultaţi:
14
Care din eî prodisu-u'a aceste V
" lehova l'a iubiţii : deci x va face voia lui asu
pra Babilouuluî,
Şi bracîulii şeii va Ji prente Chaldeî.
Eii, eu amu vorbitu ; da, » eii l'aniu chîăm-itu, 15
L'amij adusu, şi calea sa a prosperatu.
Apropiaţi-ve de mine, ascultaţi acesta : 1 6
De la inceputu * n'amu vorbitu pe ascunşii ;
Gândii vre-unu lucru s'a hotărîtii, acolo eramu.
Şi acumu ° lehova Domnulu m'a trămesu pre
mine şi pre Spiritulu seu.
Aşa dice * lehova,
17
Rescumperătorulu teii, Sântulii luî Israelu ;
Eii sunt lehova, Dumnedeulu teii, celu ce te
înveţă pentru folosulu teu,
c Celu ce te conduce pe calea, pe care să mergi :
dAhu, de ai fi ascultaţii de ordinele mele ! 18
e Atuncea pacea ta arii fi foştii ca unii fluvii',
Ş: fericirea ta ca valurile măreî ;
/Seminţia ta aru fi foştii ca nesipulii,
11)
Şi urmaşii măruntaîelorii tale ca prundişulu eî;
Numele luî nu s' arii fi sterpitii nici s'arii fi
stersii de d'îuaintea mea !
» Eşiţi diu Babilonii !
20
Fugiţi de Chaldeî !
Cu voce de cântare spuneţi, daţi iu scire acesta,
Respândiţi acesta pâuă la marginile pămentuluî ;
Spuneţi : „Ipliova a '' rescumperatu pre ser
vulii seu lacobu !"
Şi ei 'nu insetară, cându 'i conducea prin 21
deserturi ;
i Făcut'a să curgă pentru d'însiî ape din stânca
Despicat'a stânca, şi apele aii cursii.
*Pace nu este pentru ceî nelegiuiţi, dice le- 22
AUDIŢI-me, " ţereloru !
[hova.49
Şi ascult M ţî, popore indepărtate ;
* lehova ni 'a chiămatii din mitră,
Din sinulii mumeî mele a amintiţii numele meu ;
Şi a făcutu ' gura mea ca sabia ascuţită ;
'2
x Gap. 44. 28.
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Mat. 1.10,24.
Luc. 1.15.31.
loan 10. 36.
P.al. 1. 15
c Cap. 11.1. IE
51. 16.
Osea 6. 5.
l'.in

i. 12.

Apoc. 1. 16.

585

CAP. 49.
d Supţii umbra niâuei sale m'a ascunşii,
Şi m'a făcuţii cu ' o săgeta poleita ;
Iii tul ba sa m'a iuchisii ;
'A Şi a disii cătră mine :
/Tu escl servulu meii,
„Israele, » in care ine voiii mări."
4 h firii eii dis'amîi : „Iu ziidaru m'aiuu osteniţii,
„Iu deşerţii şi fără folosii mî-amii resipitu pu„Dara dreptulu meii este cu lehova,
[ttrea ;
„Şi resplătirea mea cu Duniuedeulii meii."
5 Si acumu, dice lehova,
' Care m'a făcuţii din mitră, să-î Jiu servii,
Ca să iutorcii la elu pre lacobii :
„ De şi Israelii i nu se mal striuge :
„Totu-şî voiii fi măreţii in ochii luî lehova,
„Şi Dumtiedeulii meu va fi puterea mea."
6 Şi a disu : „Este lucru puciuii, să fi'i servulu
„Cu să redicî seminţiele luî lacobu, [meii;
„Şi să intorcî pre cei scăpaţi ai luî Israelii:
„Te voiii face şi Muoiină poporelorii,
,,Ca să fiî mentuirea mea până la marginea
7 Aşa dice lehova.
[pământului."
Rescumperătorulii luî Israelii, Sâutulu şeii,
1 Cătră acela, pre care fie-ciue 'Iu despre ţuesce,
Cătră acela, pre care-lu defăima poporulii,
Cătră servulu domnilorii :
„m Regii te vorii privi, şi se vorii scula,
„Şi domnii; şi se vorii inchina ţie,
„Pentru lehova, care este credincioşii,
„Pentru Sântulu luî Israelu, care te-a aleşii."
8 Aşa dice lehova:
"In timpulu îndurăreî te-amii ascultaţii,
Şi in diua mentuireî te-amii ajutata,
Şi te voiii păzi, "şi te voiii da de legămentii
poporului :
Ca să reîntocmescî ţera, şi să fac'i să mosceuescă moscenirile pustiite ;
9 Ca să dicî » celorii închişi: „Eşiţi!"
Celoru din întunerecii :
„Aretaţi-ve."
Vorii pasce pe lungă căi,
Şi pâscîuuile lorii vorii ji pe tote înălţimile;
10 Nu vorii «flămândi, nici nu vorii înseta,
r Nu-'i va lovi nici arşiţa, nici sorele ;
Căci celii ce-i miluescu * 'î va conduce,
Şi pe lungă isvorele de apă 'i va purta.
11 'Şi voiii face toţi munţii mei căi,
Şi căile mele se vorii înălţa.
1 2 Ecce ! * aceştia vinii de departe,
Şi ecce ! aceştia de la medă-nopte şi de la
apusa,
Şi aceştia din pămentulii Sinimulul!
d Cap. Al. 16.
i Vers 1.
m IV 78. 10, 11.
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} Hat. 83. 37.
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"Cântaţi, cerîurilorii ! şi lucură-te, paScoteţî cântări, muuţilorii !
[mcntule !
Căci lehova a mângâiaţii pre poporalii şeii,
Şi pre cei strîmtoraţî aî şei î-a miluiţii.
x Dis'a Sionulu :
lehova m'a părăsiţii,
Şi domnulii meu m'a uitaţii.
Aii doră ^pute-va femea să uite pană la atata pre sugetorulii eî,
Incdtu să u'aîbă nici milă de fiiulii mitrei ei?
Şi chîarii de va uita ea,
' Dară eu pre tine nu te voiii uita.
Ecce "pe palmele inele te-amii sepatu,
Zidîurile tale totu-de-una siînt înaintea mea !
Fiii tei alergă ;
Dară b cei ce te-au surpatu şi te-aii pustiiţii
se ducii de la tine.
"înalţă îu jurii ochii tei, şi vedî :
Toţi aceştia se o dună, vinii cătră tine !
Viii nunti dice lehova,
Cutoţî aceştia, d ca cu opodobâ,te vei îmbrăca,
Şi cu eî te vei încinge, ca o miresă sculele el.
Căci deserturile tale, şi locurile cele pustiite ale tale, şi pămentulii teii celu stricaţii,
• Vorii fi acumu pre strimte pentru locuito
rii lui ;
Eru cei ce te mâncăii se vorii îndepărta
de tine.
'Fiii, pre cari 'i vei căpeta, » după perderea
ta de ceî-1-alţî,
Voru dice încă la urechfele tale :
„Strimţii este loculii pentru mine;
„Fâ-iuî locu să loeuescu."
Atuucea vei dice în amina ta ;
Cine-mî născu pre aceştia 'i
Eramu fără de copii şi sterpă,
„It6bă şi înstrăinată : cine deci a crescută
pre aceştia ?
„Ecce, remăsesemii singură ; unde erau ei V
'' Aşa dice lehova, Domnulii :
Ecce, înălţa-voiii mâna mea cătră naţiuni,
Şi redica-voiii stegulu meti cătră popore :
Şi vorii aduce pro fiii tei in brae,îe,
Şi pre fetele tale le vorii duce pe uuierî;
' Şi regii vorii fi hrănitorii copiitoru tel,
Şi reginele lorii doîcele tale,
Inchina-se-voru ţii; cu fa<;a la pământii,
Şi vorii J linge ţerâna piciorelorii tale !
Şi vei cuuosce, că eii nuitt lehova,
Şi că * ceî ce me asceptă nu se vorii ruşina.
'Pote-se lua prcdu de la celu tare,
Şeii celii prinşii să scape de la învingătorii 'i
Eru lehova aşa dico :
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25 Chîarii şi celu prinşii lua-se-va de la celu
tare,
Şi preda scăpa-se-va de la celu puternicii ;
Căci eu mS voiu certa cu cei ce se certă
cu tine,
Şi voiii mântui pre fiii teî.
26 Dară pre cei ce te-au apesatu m voiu face sâ-şî
mănânce îusă-şî carnea lorii,
Şi se vorii îmbăta, ca de mustii, cu însu-şi
"sângele loru :
Şi o va cunosce totă carnea.
Că eii, lehova, sunt Mentuitorulu teu şi Rescumperătorulu teu,
Puterniculu lui lacobu.
50 4 ŞA dice lehova:
J\_ Unde este ° cartea de despărţenia a mu
mei vostre,
Pre care ainu lepedat'o V
Şeii cine este d'intre * îuiprumutătoriî mei, la
care v'amu vendutu ?
fiece! pentru nedreptăţile vostre cv'aţî veudutu,
Şi pentru fără-de-legile vostre este lepedată muma vostră !
2 Pentru ce, cândîi amii veniţii, nu era ni
menea ?
d Gândii amii chîămatii, nu era nimenea, ca
să respundă ?
' Mâna mea este ea atâtu de scurtă, îiicâtu
să nu potâ rescumpera ?
Seu n'amu putere de a mentui ?
fiece, eii •''cu mustrarea mea ' usucu marea,
Şi h fluviele îu deserturi le prefăcu,
' Pesciî loru se împuţescu de lipsa de apă,
Şi de sete morii;
3 i Eu ceriurile cu întunerecu le îmbracu,
*Şi sacii li puuii drepţii învelişii.
4
'lehova, Dumnedeu, mî-a daţii o limbă
iscusita,
Ca să sciu, cumii să vorbescii cuvântul^ la
timpii cătră m celu obosită ;
'Mî desceptă în totă demâneţa, 'mi desceptă
urechîa,
Ca să ascultu, ca unu discipulii, inceţătura lui.
5 lehova, Domnulu, " niî-a deschişii ureclrîa,
Şi eu u' amii foştii ° neascultătorii,
Nici nu m'auiii daţii înapoi.
6 ^Dosulii meii datu-1'amu celorii ce me băteau,
Şi q fălcele mele celorii ce me smulgeau ;
Batjocureî şi scuipatului n'amii ascunşii fac,a
7 Dară lehova, Domnulu, m'a ajutaţii; [mea.
De aceea nu m'ainu ruşinata ;
m Cap. 9. K.
M Apoi-. 14. 20.
& 16. 6.
o P». U. 16.
Cap. 60. 16.
—

Capulu Jy.
a Deut. 84. 1.
Ier. 3. B.
O«e» 8. ».

i Vedl 8 Reg.
Omp. 59. 1.
4. 1.
/ Ps. 106. 9.
Mat. 1». 85.
Nah. 1. 4.
e Cap. 52. 3.
g E»od. 14. 81.
d Prov. 1. U.
h lot. 3. W.
Cap. «5. IX. i EioJ. 7. 18,
Se Ii6. 4.
11.
Ier. 7. 18. & j Bsod. IU. 21.
»5. 15.
k Apoc. 6. 12.
e Num. 11. «S.
I Eaod. 4. 11.

De aceea r făcutu-mi-amii fac,a, ca pre o creŞi sciii, că nu me voiii ruşina.
[mene,
' Aprope este celu ce me va îndreptăţi ;
Cine se va judeca cu mine ? să stârnii îm
preună !
Care este potrivniculii meu? apropie-se de
Ecce, lehova, Domuulii, me ajută! [mine!
Cine me va condernna V
'fiece toţi aceştia se vorii învechi, ca unii
" Molia 'î va mâncn.
[vestmentii ;
10
Cine intre voî se tenie de lehova,
Şi ascultă de vocea servului lui ?
Acela, chîaru şi * în întunerecu de va âmbla,
şi lumină de nu va ave,
Totu-ft x să se îucredă în numele lui lehova,
Şi să se radăme în Dumuedeulii seu.
11
fiece! voî toţi, cei ce agitaţi foculu,
fi puneţi tăciuni,
mblaţî în lumina focului vostru,
Şi în tăciunii, pre cari î-aţî aprinşii;
y Din mâna mea vi se trage acesta, ca să jăceţî * în dureri.
Cttămare la luare-aminte şi cueentări cătră le
hova şi cătră poporulă seu.

a A SCULTAŢI-me, * voî cei ce urmăriţi drep- 51
_/\_ Cei ce căutaţi pre lehova;
[tatea,
Căutaţi la stânca, din care sunteţi ciopliţi,
Şi la gaura gropeî, din care Vaţi traşii.
c Căutaţi la Abraamu, părintele vostru,
2
Şi la Sara, care v'a născută ;
d Căci eii l'amu chîăinatu, pre-cându singurii
era ;
' L'amu bine-cuventatu, şi l'amu îmmulţitu.
Căci lehova J va mâagăîa Sionulii ;
3
Va mângâia tote ruinele luî ;
Va face pustiîulu luî asemenea Edenului,
Şi deşertulu lui » asemenea gradinei luî lehova;
Afla-se-voru îutr'însulu bucuria şi veselia,
Mulţumire şi voce de cântare.
Ascultă-me, poporulu meu,
4
Şi îe în urechîa, naţiunea mea !
* Căci lege va eşi de la mine,
Şi voiu pune judecata mea '"pentru lumină
poporeiorii.
J Mântuirea mea aprope este ; fericirea mea a 5
eşitii,
* Şi braţîele mele vorii face dreptate popo'Ţerele depărtate me asceptă,
[reloru;
Şi speră m în brac.îulu meu.
" înălţaţi ochii voştri la, cerîurî,
6
Şi căutaţi la pămentii josu ;
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n Ps. 40. 6, 7,8.
, Rom. H. 32,
u Mat. 2li. 3 'J.
3t, 31.
loan 14. 31. ; « Tov 1». 28.
Pa. 102. 20.
Pilp. 2. 8.
Kbr. 10.5. etc
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CAP. 51, 52.
Căci ° cerîurile, ca fumulu, voru despăre,
' Şi pămeiitulu se va învechi, ca unu vestuientu,
Şi cei ce locuescii intr'îusulu vorii muri, ca
muscele ;
Dară mântuirea mea va fi în eternii.
Şi fericirea mea nu se va frânge.
7
«Ascultaţi-me, voi ce cuuosceţî dreptatea:
Tu poporule, r în anima căruia ette legea mea,
« Nu ve temeţi de ocara omeuiloru,
Nici ve înspăimântaţi de batjocnrele lorii ;
8 Căci * 'î va mânca molia, ca pre uuîi vestmentu,
'I va mânca vermele, ca pre lână ;
Dară mântuirea mea va ti îu eternii,
Şi fericirea mea din geueraţiune in geueraţiune.
9
"Scolă-te, scolă-te, "îmbracă- te cu putere,
tu bracjulu lui lehova!
Scolă-te, xca în dilele din vechime, ta îii generaţiuisile trecute !
y Aii nu escî tu celu ce ai tăiaţii * Raabulii,
Care aî răniţii ° crocodilului V
I O Au nu escî tu celu ce aî * uscaţii marea,
Apele aduuculuî celui mare 'i
Celii ce aî făcuţii aduucurile măreî cale de
trecuţii celoru rescumperaţî ?
I1
Astu-feliu " ceî rescumperaţî aî lui lehova
se vorii inturna,
Voru veni în cântare de bucuria îu Sionii,
Şi bucuria <M ernă va ji pe capulti lorii ;
Veselia şi bucuria vorii dobendi,
Şi întristarea şi suspinulii vorii fugi.
12 Eii, eu sunt d mângăîătorulu vostru,
Tu, cine escî, că te temi * de unu omii mu
ritorii,
Şi de fiiulu omului, care ajunge ca f erba V
ia Şi uiţi pre lehova, Fâcetorulii teii,
3 Pre celii ce a îutiusu cerîurile, şi a înteme
iaţii pămentulu ;
Şi .e temi în tote dih'le totii-de-uua
De urgia apăsătorului,
Ca şi cum ii arii fi gata să te perdă.
* Şi aii unspe este urgia apăsătorului ?
14 Celu ap eatu cureudii va fi deslegatii,
1 Şi nu va muri îu gropă,
Nici nu-î va lipsi pânea sa ;
15 Căci eu sunt lehova, Duiuneduulu teu,
J Celu ce sternescu marea,
Şi făcu să vuegcâ valurile ei ;
lehova, D-feulii oştirilorii, este nuinolo lui.
16 *Amu pusu şi cuvintele mele in gur.i ta.
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Şi ' te-amii acoperiţii cu umbra mâneî mele,
™ Ca să plautezu cerîulii, şi să îutemeîezii pămeutulu,
Şi să dicu cătră poporulu Sionului:
„Tu escî poporulu meu ?"
" Scolă-te, scolă-te, desceptă-te, Ierusalime,
Tu, care ° aî beutii din mâna luî lehova cupa
mâniei sale,
J'Beut'aî, deşertat'ai cupa cea marea ameNu este cine să-lii conducă
[ţelei!
Din toţi fiii, pre cari Î-& născuţii :
Din toţi fiii, pre cari î-a crescuţii, nici iiuulii nu este,
Care să-lii îee de mâuă.
* Veuit'au aceste diioe asupra ta;
Cine te va milui?
Derâpenarea cu sfărâmarea, şi fometea şi
'' Prin cine să te mâugâiii V
[sabia,
' Fiii tei s'aii lâuceditu,
Jacu la respântiele tuturoru căiloru, ca uuîi
taurii selbaticii prinşii îu laţuri :
Sunt plini de mânia luî lehova,
De mustrarea Dumnedeuluî teii.
Deci, ascultă acesta, tu ce escî întristata,
Şi îmbătaţii, ' dară nu do vinii :
Aşa dice Domnulu teu, lehova,
Şi Dumnedeulu teu, "care aperă dreptulu po
porului şeii :
fiece! luat'amu din manele tale cup;i anieCupa cea mare a urgiei mele :
[ţeleî,
Mai mulţii nu vei be din ea:
Ci " o voiu pune în mâna apesătoriloru tei,
zCari dib'au sufletului teii:
„Plecă-te ; căci vomii trece" ;
Şi tu aî făcuţii corpulu teii una cu pămeuCa o uliţă pentru trecetorî.
[tulu,
SC6LĂ-te, ° scolă-te, îmbracă-/e cu puterea
ta, Sione :
îmbracă vestmintele tale cele măreţe, Ieru
salime, 6cetate sântă ;
Căci ' mai mulţii nu va îutra la tine
Celu necircumcisii, d nici celii necuraţii.
* Scutură-ţî ţerâna !
Şedî drepţii, Ierusalime !
•^Deslegă legăturele de la grumazulii teii,
Fiică captivă a Sionului!
Căci aşa dice lehova :
Precvmii- "pe nimica aţi foştii venduţi,
A$a şi rescumperaţî veţi fi fără argintii.
Căci aşa dice lehova, Domuulii :
Poporulu meii coborîtu-s'a o dată îu AEgiptii,
Ca să petrecă acolo ;
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CINE "credut'a în scirea nostră?
Aşa şi Asirieniî fără cuventu î-a apesatii.
o Şi acumu ce-inî este aicea, dice lehova,
Şi * bracjulu lui lehova cui s'a desco
Că poporulu meu pe nimicii a foştii luaţii? perita v
(Jeî ce-lu stepâuescu, \a\&laelu, dice lehova, Căci "crescut'a înaintea lui ca o odraslă fra[getă,
Şi numele meu ' se blastemă totu-de-una în i Ca o rădăcină din pământii uscaţii;
i •'N'avea nici chipii nici frumuseţă;
tote dilele.
6 De aceea poporulu meu va cunosce nuine- ! Şi noi vedendu-lu,
Cvndsce-va în diiia aceea,
[le meu, Aretosii nu era, ca s;i-lu dorimu.
Că eii sunt celii ce cuventezu ; ecce, eii.
'Fu despre tuiţii şi celii mai din urmă intre
7
J Câtu de frumose sunt pe inunţî
omeni,
Picîorele celui ce dă în scire binele, celui Omulu durerilorîi şi J cunoscută cu păsuri ;
Fu ca şi celii ce -şi ascunde faţa Iul de noi ;
ce face să se audă pacea,
Celui ce dă în scire binele, celui ce face Despreţuitu-Pamu, şi ' nu l'amu socotiţii.
Dară h elii a purtaţii păsurile nostre,
să se audă mântuirea,
Celui ce dice cătră Sionu :
Şi cu durerile uostre s'a încărcaţii ;
* Dumnedeulu teii domnesce !
Dară noi socotirămu, că de la Dumnedeii
8 Vocea custo diloru tei ! eî înalţă vocea,
este bătuţii, loviţii şi chinuita.
Dară elu ' râuitu-*'a penti'u fâră-de-legile
Eî cântă cu toţii ;
Căci vedii, ochiii cătră ochiii,
uostre,
Sdrobitu-s'a pentru nelegiuirile nostre ;
Că lehova s'a întorşii iu Sionu.
9 Tresaltaţî, cântaţi cu totele,
Peclepsă, aducetore nouî de pace, era asu
Voi, ruine ale Ierusalimului :
pra lui,
' Căci lehova a mângâiaţii poporulu seu, '"a Şi pirin i râiiele lui noi ue-amii vindecaţii.
*Noî toţi rătăcitu-ne-amu, ca oile,
rescumperatii Ierusalimulu.
10 "lehova a desgolitîi sântulu şeii bragiu
Inturuatu-ne-amu fie-care în calea sa ;
înaintea ochiloru tuturoru poporeloru;
l ', MI lehova lăsat'a să-lu nimerescă fără-deŞi ° tote marginile pământului
legea nostră a tuturoru.
Vedii mântuirea Dumnedeuluî nostru.
Elii apăsaţii şi chinuiţii era,
11
* Depărtaţi-ve l depărtaţi-ve ! eşiţî d'acolo ! Şi totu-şî ' n'a deschişii gura sa ;
m Adusu-s'a ca unu muelii spre juughiare ,•
Şi de necurată să nu ve atingeţi!
Eşiţî din medîloculu lui !
Şi ca oîea mută înaintea tuudetoruluî ei,
q Curăţiţi-ve, voi toţi, cari purtaţi uneltele lui N'a deschisă gura sa.
l '2 Căci r nu veţi esi cu îuţelă,
[lehova! Răpitii a fostu de apesare şi judecată;
Nici cu fugă veţi merge :
Dară geueraţiunea lui cine o va spune V
' Căci lehova merge înaintea vostră,
Căci "sterpitu-s'a din pământul u celoru vii;
' Şi Dumnedeulu lui Israelu este cocla-aruiieî Loviţii a fostu pentru fără-dc-legea popo
vostră.
rului meii.
° Şi s'a făcuţii mormentulu şeii cu nelegiuiţii,
Profeţia despre servul» celii drepţii aliiliti lehova ; Şi cu celii avuţii a fostu, îînmornientarea lui ;
arătarea, suferinţele şi resplătirea sa.
De şi nedreptate n'a făcuţii,
Nici s'a aflatu ^vicleşugu în gura lui.
13
fiece, "servulu meu va prospera,
" Se va redica, şi se va înălţa, şi va fi înalţii Dară plăcutu-i-a lui lehova să-lu lovescă,
Să-lu întristeze ;
forte !
Dară după ce sunetulii şeii se va aduce
14 Precumu mulţi îngrozitu-s'au de tine,
(Atâta era zfac.a lui stricată mai mulţii de- q sacrificiu pentru vină,
câtu la ori-care,
Vede-va urmaşi, ' îudelungi-se-voru dilele Iul,
Şi chipulu seu mai mulţii decâtii alii fiilorii Şi • voinţa lui lehova va prospera în mâna lui.
omeniloru ;)
Vede-va /ruptele durereî sufletului seu, jt se
15 y Aşa trage-va la sine popore multe ;
va sătura ;
' Prin cunoscerea lui " servulu " meu celu
* Regii vorii astupa gurele lorii asuprâ-î ;
Că vorii vede "ceea ce încă nu li se spusese, dreptu pre mulţi va x îndrepta;
Şi vorii înţelege ceea ce încă nu audiseră. •' Căci purtat'a fără-de-legile loru.
i Kiec. 36. 20,
23.

Rum. 2. 24.
; Nah. 1. 15.
Rom. 10. 15.
k f». 93. 1. &
06. 10. & 97. 1.
( Cap. 51. 3.
m Oap. 48. 20.
n Pi. 98. 2, 3.
o 1,111-. 3. 6.

p Cap. 48. 20.
Ier. 50. 8. £
51. K, 45.
Zocli. 2. 6, 7.
2 Cor. 6. 17.
Apoc. 18. 4.
7 Lev.22.2, etc.
r VodîEsod. 12.
33, 39.
, Mic. 2. 13.
( Num. 10. 15.

n
t)
x
y
>

Cap. 58. 8.
Vedi Esod. 14.
1».
Cap. 4». 1.
Filip. 2. 9.
P». 23. S, 7.
Cap. 53. 2, 3.
Ezec. 3li. 83.
Fapt. 2 33.
Ebr. 9. 13, 14.
Oap. 49. 7,13.

a Cap.
Rom.
& 16.
Efe«.

55. â.
15. 21.
25, 26.
3. 5, 9.

Capulu 53.
a loan 12. 38.
Rom. 10. 16.
b Cap. 51. 9.
Rom. 1. 16.

1 Pet. 2. U.
1 Cor. 1. 18.
i Rom. 4. 25.
c Cap. 11. 1.
1 Cor. 15. :i.
d Cap. 52. 1-1.
1 Pot. 3. 18.
Mare. !). 12.
e Ps. 22. 6.
j 1 l'et. 2. 24.
Cap. 49. 7.
k P». 119. 176.
I Pet. 3. »S.
/ Bbr. 4. 15.
g loau 1. 10, 11. l Mat. 28 63.
7i Mat. 8. 17.
& 27. 12, 14.
Ebr. 9. 18.
Marc. 14. 61.

53
U

3

4

5

6

7

8

U

10

11

4 15. 5.
| r Rom. 6. 9.
> Efca. 1. 5, 9.
l Pet. 1. 23.
2 The». 1. U.
m Fapt. 8. 32.
t loan 17. 3.
u Dau. U. 26.
o Mat. îl. 57,
2 Pet. 1. 3.
u Cap. 42. 1. &
58, 60.
49. 3.
p 1 Pet. 2. 22.
D 1 loan 2. 1.
1 loan 3. 5.
q '1 Cor. 5. 21. z Rom. 5. 18,1».
1 Pet. 2. 24. y Ver§. 4. 5.

CAP. 53 54, 55.
12 ' De aceea parte 'i voiii da intre ceî mari,
" Şi cu ceî puternicii 'şî va împărţi preda ;
Căcî dat'a la morte sufletulu şeii,
Şi * număratu-s'a cu ceî fără-de-lege,
A purtaţii păcatele multora,
' Şi s'a rugaţii pentru ceî fâră-de-lege.
Mângâierea şi lăţirea Sionului.
54 T)UCURĂ-te, °cea sterpă, tu care nu născeaî '
|J Scote cântare de bucuria, fi strigă, tu
care n'aveaî dureri de facere !
Căcî b mai mulţi voru fi copiii celei părăsite,
Decâtii copiii celei căsătorite, dice lehova.
2 c Lărgesce loculii cortului teu,
Şi întiudă-se covorele locaşuriloru tale ;
Nu te opri ; lungesce fuuiele tale,
Şi întăresce ţeruşiî teî.
3 Căci te veî întinde la dreptă şi la stângă,
d Şi seminţia ta va inosceni poporele,
Şi va face să se locuescă cetăţile cele pustiite.
4 Nu-ţî fie temă; căci im te veî ruşina,
Nici nu veî roşi; căci ruşine nu ţi se va face;
Că veî uita ruşinea tenăreţeloru tale,
Şi nu-ţî veî maî aminti de ocara văduviei
tale.
5
• Căcî Făcătorulu teii este hărbatulu teu,
1 iehova, D-ţleitlu oştiriloru, este numele luî,
Şi Rescumperătorulu teu este Sântulii lui
Israelu ;
Elu se va numi » Dumnedeulu a toţii pămentulii.
G Căcî lehova h te-a chîămatu, ca pre o femeă
părăsită şi întristată la sufletu,
Da, pre tine, femea tenăreţeî, de şi fuşî le
pădată, dice Dumnedeulu teii.
7 'Pentru puţinii timpii te-amii părăsiţii,
Dară cu îndurare mare te voiii readuna.
8 în pornirea mâniei ascuus'amu faşă mea de
la tine pentru o clipelă ;
•> Dară cu milă eternă te voiu milui,
pice lehova, Rescumperătorulu teii.
9 Căcî acesta-mî este ca apele luî * Noe ;
Că precumii amu juraţii,
Că apele luî Noe nu vorii maî trece asuAşa amu juratu,
[pra pământului;
Că nu mă voiii mânia maî mulţii asupra ta,
nici te voiii mustra.
10 Căci ' muta-se-voru munţii,
Şi clătina-se-voru colinele ;
m Dară mila mea nu se va strămuta de la tine,
Nicî legămentulu păceî mele nu se va clatină,
pice lehova, celii ce se îndură de tine.
11
O tu cea strîmtorată, tu cea aruncată de
i Ps. g. 8.
Flllp. 2. 9.
o Col. 2. 15.

6 Marc. 15. 28.
Luc. 28.37.
c Lnc. 23. 34.
t/tom. S. 34.
Ebr. 7. «5. fc
9. 24.
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g Zech. 14. 9.
9. 11.
Cap. 55. 11.
Rom. 3. 29.
Zef. S. 14.
Vedî lor. 31.
A Cap. 62. 4.
35, 36.
Gal. 4. 27.
i P». 30. 5.
1 Şam. 2. 5.
Oap 26.20. & J Pa. 46. 2.
Cap. 51. B.
(iO. 10.
Cap. 49. 19,20.
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Mat. 5. 18.
j
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55.
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m
Ps. 89. 33, 34.
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Ier. 31. 3.
Apoo.
21. îs.
k Fac. 8. 21. ft
Luc. 1. S».

Oapnlu 64.

a
fc
c
•'
e
/

589

fortuna, cea nemângăîată !
fiece, aşterne-voiii în " rubinurî petrele fale,
Şi pune-voiu safirulu drepţii temeliele tale ;
Voiu face crestele tale de agatii,
Portele tale de carbunculii,
Şi tote hotarele tale de petre scumpe.
Şi toţi fiii teî voru fi ° discipuliî luî lehova,
Şi p mare va fi, pacea fiiloru teî.
Prin dreptate te veî întări ;
Fi-veî departe de spăîmentare, căcî nu veî ave
a te teme de ea;
Şi de frică, căcî nu se va apropia de tine.
fiece! potu să se mânie neamicil tel; dară
nu de la mine va veni acesta !
Câţî se vom mânia atfupra ta, mal p<>, vrnvi
vorii trece la tine.
fiece! eii amu făcuţii pre făurarii,
Pre celii, ce suflă cărbunii în focii,
Şi scote unelta pentru lucrulu şeii ;
Şi eii amii făcuţii pre pustiitorii, ca să nimicescă.
Nicî o armă gătită asupra ta nu va prospera,
Şi totă limba, ce se va rădica asupra ta,
tu o veî condemna la judecată.
Acesta este moscenirea serviloru luî lehova,
«Şi îndreptarea lorii de mine, dice lehova.

12
13
14

15

16

17

Bine-cuventărUe imperăţieî luî Mesia; totă lumea
chiămata a căuta mântuire in elti.

0° VOI toţî ceî însetaţi,
55
Veniţi la ape ;
Şi ceî ce n'au argintii, * veniţî, cumpăraţi, şi
mâncaţi ;
Da, veniţi, cumpăraţi vinii şi lapte
Fără argintu şi fără preţu.
De ce cumpeniţî argintulii pentru ceea ce nu 2
este pane ?
Şi ceştigulii vostru pentru ceea ce nu satură 'f
Ascultaţi-mă, şi veţi mânca bunătăţi,
Şi sufletulu vostru se va desfăta în grăsime.
Plecaţi urechîa vostră, şi «veniţi la mine; 3
Ascultaţi, şi sufletulu vostru va trăi,
d Şi voiu încheia cu voi legămentu eternii,
* Indurările cele adevărate ale luî Davidu.
fiece l l'amu daţii de -^mărturii poporeloru, 4
» Conducătorii şi căpiteniă poporeloru !
* ficcă ! veî chîăma unii poporu, pre care n'aî 5
cunoscută ;
' Şi popore, cari nu te cunosceau, vorii alerga la tine,
Pentru lehova, Dumnedeulu teii,
Şi pentru Sântulii luî Israelu ; •* căcî te-a
măriţii.
d Cap. 54. 8 & g Ier. 30. 9.
ete.
!',••!', t}O.
K /î
(xt/>U(U
Ezec. 34. 23.
61. 8.
o Cap. 11. 9.
Ier. 32. 40.
Dan. 9. 25.
or. 31. 34.
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Osea 3. 5.
oan 6. 45.
7. 37.
e 2 Şam. 7. 1 8,
h Cap. 52. 15.
Cor. S. 10.
Apoc. SI. 9.
ete.
Efes.8. 11,12.
Thes. 4. 9.
& 22. 17.
Fi. 89. 28.
loan 2. 20. 6 Mat. 13. 44,
Fapt. 13. 34. i Cap. 60. 5.
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* Căutaţi pre lehova, câtu încă se pote afla,
Chîămaţi-lu, câtu încă este aprope ;
7 ' Pârăsescă nelegmitulu calea sa,
Şi nedreptulu m cugetările sale,
Şi întorue-se la lehova, "şi-lu va milui,
Şi la Dumnedeulu nostru, că multe 'î va
îerta.
.cî cugetările mele nu svnf cugetările vostre,
căile vostre căile mele, ţlice lehova.
9| Ci p câtu este înalţii cerîulu de la pământii,
[Aşa sunt de înalte căile mele de căile vostre,
Şi cugetările mele de cugetările vostre.
10 Că » precumii se pogoră ploîa şi ometulii din
Si nu se re'ntorce ;
[ceriu,
Ci adapă pămentulu,
Şi-lu face să rodescă şi să odrăslescă,
Ca să dee semînţă celui ce semenă, şi pane
celui ce mănâncă ;
1 1 r Aşa va fi cuventulu meu, care ese din gu
ra mea ;
Nu se va întorce la mine deşerţii,
Ci va împlini tote câte arnii voiţii,
Şi va prospera în tote câte l'aniu trămesu.
12 • Căci cu bucuria veţi eşi,
Şi veţi fi conduşi în pace ;
Munţii şi colinele voru 'resuna cu cântări
înaintea vostră,
Şi " toţi arborii câmpului vorii bate în mâni.
13 "Iu loculu zspiniloru va resări ciparosulii,
Şi în loculu urdiceî va resări mirtulu;
Şi acesta va fi la lehova »spre nume,
Spre seninii eternii, care nu va lipsi.

56

2

3

4

Câţi păzescii sabatele mele,
'Şi alegu cele plăcute mie,
Şi ţinu tare de legămentulu meii:
Da-li-voiu în d casa me»,
5
Şi în la întrulu zidîuriloru mele, locu şi « nume,
Mai bunu decâtii alu fecîoriloru şi alu feDa-li-voiii nume eternii,
[cîorelorii;
Care nu se va stinge.
Şi pentru fiii străinului, cari se lipescîi că- 6
tră lehova,
Ca să-î servescă, şi să îubescă numele luî
Ca să fie servii luî;
[lehova,
Câţi păzescu sabatulu, neprofauându-lii,
Şi ţinu tare de legămentulii meii;
'I voîii Caduce la sântulii meii munte,
7
Şi-î voîii desfeta în casa mea de rugăciune ;
* Olocaustele lorii şi sacrificiele lorii voru ji.
bine-primite pe altarulii meii ;
Căci *casa mea se va numi: Casă de rugă
ciune * pentru tote poporele.
Aşa dice lehova, Dumnedeu, ' celu ce adună 8
pre cei respândiţî ai luî Israelu:
* Voiîi aduna încă fi pre alţii la d'înşiî,
Afară de cei se sunt acnmu adunaţi.
Israelulă cel» rechiîi ; prcatele şi pedepsele sale, cu
făgăduinţt de îndurare cătră ce» ce se pocăescu.

Veniţi, mâncaţi, 'tote vitele câmpului !
9
Tote ferele pădureî!
m Orbi siînt custodii şei; toţi svnt fără îuţe- 10
legere ;
"Toţi câni muţi, neputendu să latre;
Viseză, dormu, îubescu a dormita.
Urmarea profeţiei de împerăţia lut Mesia; în
Da, x>înt "câni lacomi, cepnu cunoscii saţulu, l J
demnările cele de pe urmă.
Şi svnt păstori, ce nu înţelegi! nimicii;
A ŞA dice lehova :
Toţi s'au întorşii în calea lorii,
_/\_ Păziţi judecată, şi faceţi dreptate ;
Fio-care în partea sa pentru ceştigulu şeii.
"Că aprope este să vină mântuirea mea,
Veniţi, tfice fie-cine, aduce-voiu vinii,
12
Şi fericirea mea să se descopere.
Şi să ne îmbetămu cu băutură îmbetătore ;
Fericiţii bârbatulu, ce face acesta,
" Şi diua de mâne să fie ca şi acesta,
Şi li 1 11 1 u omului, ce ţine tare de acesta:
Şi încă şi mai mare.
* Celu ce păzesce sabatulu, ca să nu-lu pro PERE dreptulu, şi nimenea nu îea amin- 57
faneze,
te acesta,
Şi-şi stepânesce mâna, ca să nu facă nici Răpescu-se "bărbaţii cuvioşî, * şi nimenea nu
unu reu.
se socotesce,
Şi c fiîulu străinului, celu ce s'a lipiţii că- Că celu drepţii se răpesce de d'inaintea
tră lehova, să nu spună,
nefericireî, ce are să vină.
Dicendii: lehova m'a despărţita de popo- întră în pace; se repause/ă în 'paturile lorii, 2
rulii şeii.
Cei ce au âmblatii fie-care în dreptatea luî.
Dară voi apropiaţi-ve aci, d fiii ferme- 3
Nici eunuchulu să nu dică: fiece, eu sunt ar
bore uscaţii.
cătoreseî,
Seminţia a adulterului şi a meretriceî!
Căci aşa dice lehova cătră eunuchî,
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4 De cine vă bateţi jocu ?
Asupra cuî lărgiţi gura,
Si scoteţi limba ?
Au nu sunteţi fii aî fără-de-legeî, semînţa min5 Ceî ce ve aprindeţi după idoli
[chinei 't
e Supţii toţii «rborele verde ;
•f Ceî ce înjunghiaţi pre fiii voştri în văî,
în crepăturele stânceloru ?
6 Partea ta este între petrele netede ale văiî,
Aceste, aceste sunt moscenirea ta;
Şi acestora aî versaţii libaţiune,
Aî adusu dciru de pane ;
Aii să nu mă resbunu pentru acestea !
7 Pusu-ţi-aî ' patulii * pe muntele înalţii şi ră
dicaţii;
Acolo te-aî urcaţii, ca să aduci sacrificiu ;
8 Şi în dosulu uşelorii şi a uşîoriloru pus'aî
amintirea ta ;
Că desgolitu-te-aî alf.uîa decâtii mine ;
Suitu-te-aî, şi ţî-aî lărgiţii patulii teii,
Şi te-aî unitu cu aceîa ;
1 lubit'aî patulu lorii, căutatu-^'-aî locu înde
mânatică.
9 i Dusu-te -aî chîarii la rege cu oleîurî scumpe,
Şi aî îmmulţitii mirurile tale ;
Aî trămesii soli de departe,
Şi te-aî umiliţii până la înfernii.
10 Ostenitu-te-aî în drumulii teii colii înde
lungaţii ;
* Dară n'aî disii : „în deşerţii";
Aflat'aî încă putere în mâna ta ;
De aceea nu te întristezi.
11 Şi ' de cine te-aî sfiiţii, seu te-aî temuţii,
Ca să ajungi necredincîosă,
Şi să nu-ţî aducî aminte de mine, nicî să-ţî
îeî acesta la animă ?
Au doră pentru că meu îndelungii amii tăcuta,
De aceea nu te-aî temuţii de mine ?
12 Eu datu-fî-amu în scire fericirea, dară fap
tele tale nu te folosescii.
13 Gândii veî striga, să te scape mulţimile tale
de idoli f
Dară v&ntulii 'î va răpi pre toţî,
O suflare 'î va lua ;
Dară celii ce se încrede în mine
Va mosceni ţera,
Şi va stăpâni sântulu meu munte ;
14 Şi va dice : "înălţaţi, înălţaţi, pregătiţi calea,
Scoteţî afară pedicele din calea poporu
lui meii.
15 Căci aşa dice celu Pre-înaltu şi înălţaţii,
Celii ce troneză în eternii,
0 Numele căruîa este Sântulu :
c * Reg. 16. 4.
& 17. 10.
Ier. g. 20.
/ Lev. 18.SI.ft
*<>. 8.
2 Reg. 16. 3.
ft 23. 10.
Ier. 7. 31.
Ezec. 16. 90.

ft 20. S6.
,, Ezec. 83. 41.
h Brec. 16. 16,
!5.
i Ezec. 16. 26,
28.&2S. 2-*0.
j Cap. 30. b'.
Ezec. 16. 33.
& 23. 16.

Oaea 7. 11. ft
U. 1.
k Ier. 2. 25.
i Cap. 51. 12,
13.
m Ps. 50. 21.
n Cap. 40. 3. &
62. 10.
o IOT 6. 10.

Lac. 1.49.
p Pa. 68. 4.
Zech. 2. 13.
q Va. 34. 18. &
51. 1T.&138.6.
Cap 66. 2.
r Pa. 147. 3.
Cap. 61. 1.
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* Eii locuescu întru înălţime, şi în locu sânţii,
Dară şi « cu celii sdrobitu şi umiliţii la sufletu,
r Spre a re'nsufleţi sufletulu celorii umiliţi,
Spre a re'nsufleţi anima celorii sdrobiţî.
* Căci nu voiu certa în eternii,
16
Nicî voiu fi totu-de-uua mânioşii ;
Fiindu-că arii lipsi d'înaintea mea spiritulii,
Si sufletele * ce fe-amii făcută.
Pentru nedreptatea " sgârcenieî sale m'amii 1 7
mâniaţii, şi l'amii loviţii ;
* M'amii ascunşii, şi m'amu mâniaţii ;
x Atunci elii a urmaţii cu neascultare dru
mulii ânimeî sale.
Amii vedutu căile lui, şi-lii » voiii vindeca, 1 8
'Lu voiu conduce, şi-î voiii da eră-şî mângăîerî,
Lui şi * plâugetoriloru lui.
Eu sunt celu ce făcu "fruptulu buzelorii ;
19
Pace, pace b celui depărtaţii şi celui de aprope,
Dice lehova; şi-lii voiii vindeca.
" Dară nelegiuiţii svnt ca marea turburată, 20
Gândii nu se pote linisci,
Şi valurile ei aruncă afară tină şi Iutii.
* Pacea nu este cu nelegiuiţii, dice Dumne- 21
deulu meii.
STRIGĂ cu gură mare, nu te opri,
58
Ca o trîmbiţă înalţă vocea ta,
Şi spune poporului meu fără-de-legile lui,
Şi casei lui lacobii păcatele sale.
In tote dilele mă cautii,
2
Li place să afle căile mele,
Ca unii poporu, ce lucreză dreptatea,
Şi n'a părăsiţii ordinulii Dumnedeuluî şeii ;
Ceru de la mine hotărirî drepte,
Li place să se apropie de Dumnedeu.
0 Cumu postimu, $ică eî, şi tu nu vedî ?
3
* Chinuimii sufletulu nostru, şi tu nu ţii seină ?
fiece, pentru-că în dilele posturiloru vostre
vî găsiţi plăcerile vostre,
Şi necăjiţi pre toţi servii voştri!
c fiece, postiţi spre certă şi sfadă,
-l
Şi bateţi cu pumnulii nelegîuireî :
Nu postiţi cumii se cade în acea di,
Ca să se audă susii vocea vostră.
Ore d acesta este postula, pre care l'amu aleşii? 5
Să-şî chinuescă omulu sufletulu • o di !
Să-şî plece capulii ca papura,
Şi suptă a"msw/M^să-şî aşternă sacii şi cenuşă
Postii veî numi acesta şi di bine-primită
lui lehova !
Au nu este acesta postula, pre care l'amu 6
aleşii ?
Să deslegî lanţurile nelegîuireî,
101. 9.
Mic. 7. 18.
( Num. 16. 22.
Iov 34. 14.
Kbr. 12 9.
u Ier. 6. 13.
i> Cap. 8. 17. &
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Cap. 61. 2.
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Fapt. 2. 39.
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» Să desfaci legăturele jugului,
* Să laşi liberii pre cei apăsaţi,
Şi să sfărâmi orî-ce jugă?
7 Au uu etfe, ca ' să împărţi pânea ta celui
flămându,
Şi să duci în casa ta pre sarnciî cei fără
adăpostii V
J Câudii vedî pre celii golii, să-lii îmbraci,
Şi să nu te ascundî k de însă-şî carnea ta V
8
De va face ftcc'xta,
' Atuncea lumina ta va resări ca dîorile,
Şi sănătatea ta iute va cresce ;
Fericirea ta va merge înaintea ta,
$»' m mărirea luî lehova va fi coda-arrniei tale.
Atuncea vei chiăma, şi lehova va respunde,
9 Vei striga, şi elfi va dice: ficce-mă!
De vei depărta din medîloculii teu jugulii,
Arătarea cu degetulu şi "vorbirea nelegiuire?;
10 De vei întinde sufletulu teii cătră celii flă
mânda,
Şi vei sătura sufletulu întristata ;
Atuucea lumina ta va resări în îutunereciî,
Şi îutunereculu teu va ji ca medă-diiia ;
1 1 Şi lehova te va conduce pururea,
Va sătura sufletulu teu în secetă,
Şi va întâii osele tale ;
Şi vei fi ca o grădină adăpată, şi ca unii isvorii
Apele căruia nu lipsescu.
[de apă,
Şi cei de latine ° voru rezidi ruinele cele vechi;
12 Vei rădica teaieliele multora generaţiunî;
£ite vei numi: îiitoctnitorulii stricăcîunilorii,
Restatornicitorulii câilorii de locuire.
13
De p vei trage picîorulu teii din sabatii,
Nefăcendii plăcerea ta în sânta niea di ;
Şi ile veî numi desfetăcîune sabatulu,
Dl sântă, onorată a luî lehova ;
Şi de o veî onora, neurmându căile tale,
Nefâcendii plăcerea ţii,
Nici bolborisindu vorbe deşerte:
\ 4 g Atuncea te veî desfăta întru lehova ;
Şi eu te voiu face r să te sui pe înălţimile
pământului,
Şi te voiii face să guşti mosceuirea părin
telui teu, lacobii ;
• Căci gura luî lehova a cuvfintatii.
59 T7CCE, mâna luî lehova nu " s'a scurtata,
J^j ca să nu ve potă mentui ;
Nici urec:iîa luî nu s'a îngreuiata, ca să nu
potă audi ;
2 Ci fără-de-legile vostre au pusii despărţiri
între voi şi între Durnnedeulii vostru;
Şi păcatele vostre au ascunşii faţa Ivî de
la voî, ca să nu audă.
3 Căci b manele vostre sunt pângărite cu sânge,
Şi degetele vostre cu nedreptate ;
g Neem. r,. 10.
11, 12.
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i Ezec. 18.7, 17.
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Buzele vostre vorbescii minciuni ;
Limba vostră spune nedreptate.
Nimenea nu strigă după dreptatea, nimenea uu se judecă într'adevării ;
Se încredu în deşertăciune, şi vorbescii min
ciuni,
c Concepu răutate, şi născu nefericire.
Clocescii oiie de basiliscu,
Şi teşii pânză de păingănu ;
Cine mănâncă din ouele lorii inore,
Şi de se calcă we-wwwZS, ese din elu vipere.
d Ţeseturele lorii nu sunt bv-ne de vestminte,
Nici se vorii acoperi din lucrurile lorii ;
Lucrurile lorii svnl lucrurile reutăţei.
Şi fapta silniciei entc în manele lorii.
" Piworele lorii alergă spre răii,
Si se grăbescii să verse sânge nevinovaţii;
Cugetările lorii sunt cugetările reutăţei;
Derăpenarea şi nimicirea siînt în căile lorii.
Calea păceî ei n'o cunoscîi,
Şi nu este dreptate în paşii lorii,
Şi f sucescii cărările lorii;
Celii ce âmblă într'însele nu va cunosce pace.
De aceea mântuirea este departe de noi,
Şi fericirea nu ne ajunge ;
*Sperămu lumina, dară ecci; întuuerecii,
Luciroa, dară am blam u în întunecime.
'' Pipăimu zidîulu, ca orbii,
Da, pipăimu, ca cel ce n'aă ochi ;
în amedă ne împedicămii, ca în amurgii,
Ca morţii în întunecime.
Toţi mornăima, ca urşii,
Şi '110 văităiuu, ca turturelele;
Fericirea asceptâmâ, dară nu este ;
Mentuirea, dară este departe de noi.
Căci fără-de-legile nostre s'aii îmmulţitu
înaintea ta,
Şi păcatele nostre mărturisescu asupra nostră;
' Căci xiînt cu noi fără-de-legile nostre,
j Şi noi cuuoscemu nedreptăţile nostre.
l Fecătuirămu şi uiinţirămii luî lehova,
Şi ne depărtarămii de la Dumnedeulfl nostru,
Cuventarămii apăsare şi neascultare ;
Concependii şi cugetândii •' din animă cuvinte
de minciună.
Deci mântuirea s'a întorşii îndereptii,
Şi fericirea stă departe ;
Căci adeverulii a poticnitii în cale,
Şi dreptatea nu pote să intre.
Da, lipsesce adevărulu,
Şi celii ce se lepădă de răii se ţine de nebunii.
Şi a vedutii lehovs,
Şi nu î-a plăcuţii, că nu era mentuire ;
* Şi a vedutii, că nu e-tte omu,
Oapulă 63.
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i Cap. 88. 14.
Ezec. 7. 16.
j Mat. 12. 34.
k Ezec. 2*. 30.

CAP. 59, 60.

17

18

19

20

21

Şi ' s'a miraţii, c ii, nu este cine să se pună
la medîlocii;
mDe aceea ajutatu-1'a braţîulu şeii,
Şi mântuirea luî, ea l'a sprijinită.
"Şi s'a îmbrăcata cu mântuirea, ca cu o poŞi a pusu pe capii coîfulu fericire! ; [vază,
S'a îmbrăcata, ca cu unu straiu, cu vestmin
tele resbunărei,
Si, ca într'o mantia, s'a înfăşuraţii cu zelulu.
"Dupre faptele lorii, aşa va resplâti,
Urgia împotrivitorilorii seî, resplată neamicilorii seî :
Face-va resplată ţereloru depărtate.
f Atuncea teme-se-vorii de numele luî Tehova
ceî de la apusu,
Şi de mărirea luî ceî de la resăritulii soreluî;
Gândii ueamiculii va năvăli « ca unu fluviu,
Spiritulu luî lehova 'Iu va pune îa fugă ;
T Şi Rescumperătorulu va veni in Sionu,
Şi cătră aceî din lacobu, ce se vorii întorce
de la fâră-de-legile lorii, dice lehova.
'Câtii pentru mine, acesta este, legămeutulu
meu cu d'înşiî, dice lehova:
Spiritulu meu celu de de-asupra ta,
Şi cuvintele mele, pre cari le-amu pusu în
gura ta,
Nu se vorii depărta din gura ta,
Nici din gura seminţiei tale,
Nici din gura semenţieî seminţiei tale, dice
De acumu şi până în eternii.
[lehova,
Israelulă celu adeveratu; crescerea, fericirea şi mă
rirea luî.

60 OC6LĂ-te! "lumiucză! căcî lumina ta a
^ veniţii,
Şi 6 mărirea luî lehova a resăritii asupra ta.
2 Căci ecce l întunereculu va acoperi pâmenŞi unu nuoru deşii pre popore ;
[tulii,
Dară asupra ta va resări lehova,
Şi mărirea luî se va arăta asupra ta.
3
Şi ° poporele vorii veni la lumina ta,
Şi regii la strălucirea ta cea resărindă.
4 d Rădică împrejuru ochii teî, şi vedî !
Toţi aceştia se adună, ' vinii la tine ;
Fiii teî vinii de departe,
Şi fiicele tale se portă pe bracjîe.
5 Atuncea, făcendu-se acesta, vei vede, şi te vei
bucura,
Şi anima ta va bate, şi se va lărgi ;
Pentru- că f plinitatea măreî se va înturna
spre tine,
Averile poporeloru vorii veni la tine.
6
Mulţime de cămile te vorii acoperi,
Dromadirele Madianuluî şi ale » Efeî,
( Marc. 6. 6.
m Ps. 99. 1.
Cap. 63. 5.
n Efe». 6. 14,
17.
1 Thei. 5. 8.
o Cap. 63. 6.
p Ps. 113. 3.

Mal. 1. U.
q Apoc. M. 15.
r Rom 11. M.
• Ebr 8. 10. &
10. 16.
Oapulu 60.
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i Mal 4. t.
g Fac ?5 4.
c Cap 4S 6, 81. h IV ti. 10
Apoc 21. 21. i Cap. 61. 6.
d Ctp 49. 18.
Mat. î. 11.
t Cap. 49. 10, ; Pac. 25. 18.
21, 22. & 66. IE Hig. i. 7, 9.
J P., tt. 10.
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Cap. Ui. 4. &
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Toţi ceî de la * Şeba vorii veni ;
' Auru şi tămâia vorii aduce,
Şi vorii prochîăma laudele luî lehova.
Tote oile •'Kedarului se voru aduna la tine;
Berbecii Nebaotuluî voru fi pentru trebu
inţa ta ;
Aducendu-se pe altarulu meu, voru fi bineprimiţî,
Şi *eii voiu mări casa mărireî mele.
Cine svnt aceştia ce sboră ca nuoriî,
Şi ca porumbii în hulubăriele lorii ?
1 Da, teri îndepărtate me voru ascepta,
Şi maî antei u corăbiele tarsice,
raCa să aducă de departe pre fiii teî,
" Argintulu lorii şi aurulu loru cu d'înşil,
"Pentru numele luî lehova, Dumnedeulu teu,
Şi pentru Sântulu lui Israelii ; p căcî te
măresce.
Şi ?fiiî celorii străini voru rezidi zidîuSi r regii loru 'ţî voru servi;
[rile tale,
Căcî ' în mânia te-amii loviţii ;
' Dară în mila mea me voiu îndura de tine.
Şi portele tale " vorii fi totu-de-una deschise,
Nu se voru închide diua şi noptea,
Ca să se ducă la tine averile poporeloru,
Şi ca pre prinşî pre regii loru.
"Căci poporulu şi regatulu,
Ce nu vorii voi să-ţî servescâ, voru peri;
Da, poporele acele de toţii se voru sterpi.
" Mărirea Libanului va veni la tine,
Ciparosulu, pinulu şi bradulu împreună,
Că să împodobescă loculu sanctuarului meu ;
Şi voiii mări » loculu picîoreloru mele.
Şi fiii celoru ce te-aii strîmtoratu voru veni,
închinându-se ţie ;
Şi toţi ceî ce te-au despreţuitii ' se voru
arunca la talpele picîoreloru tale ;
Şi te voru numi : Cetatea luî lehova,
"Sionulii Sântului luî Israelii.
Şi de unde al foştii părăsită şi urîtă,
Incâtu nimenea nu trecea prin tine,
Te voiii face mărire eternă,
Bucuria multoru generaţiunî.
Şi 6veî suge laptele poporeloru,
Da, vcî suge ţîţele regilorii ;
Şi vei cunosce, că "eu, lehova, sunt Mentuitorulu teu,
Şi rescumpfirătorulu teu, celu puternicii alu
luî lacobu.
în locu de aramă voiii aduce aurii,
în locu de feru voiu aduce argintii,
Şi în locii de lemnii, aramă,
Şi în locu de petre, ferii;
Şi voiii face pacea pre diregetoriî teî,
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Şi dreptatea pre judecătorii tei.
1 8 N n se va maî audi silnicia in păinentulu teii,
Derăpenarea şi nimicirea in hotarele tale ;
Ci veî numi dzidîurile tale: Mântuire,
Şi portele tale: Laudă.
19 Nu «va maî fi in tine sorele lumina dileî,
Nici luna prin lucirea el nu te va lumina ;
Ci lehova va fi ţie lumină eternă,
Şi 'Dumnedeulu teii măreţia ta.
20 » Sorele teu nu va maî apune,
Nicî nu se va trage luna ta de la tine;
Căci lehova va fi eterna ta lumină,
Şi dilele plângere! tale voru fi sfârşite.
21 Şi *poporulu teu voru fi toţi drepţî,
'Voru mosceni pămentulu in eterna,
•* Odrasla sădireî mele,
* Lucrulii mânelorii mele, ca să me mărescu.
22 ' Celu micii mie se va face,
ti puţinulii, poporu tare ;
u, lehova, voiu grăhi acesta in timpulu seu.
Israelulii celtt adeverattt : profetuW, mefilocitorufâ
şi restatornicitorulti şeii.

61 "O PIRITULU lui lehova, Domnulu, este asu^3 Pra mea,
Fiindu-că lehova *m'a unsu,
Ca să bine-vestescii celoru sermaul :
M'a trămesu ca să r vindecu pre ceî sdrobiţî
la animă;
Ca să prochîămu d libertate celoru prinşi,
Şi deschiderea inchisoreî celoru încătuşaţi;
2 ' Ca să prochiămii anulu indurăreî lui lehova,
Şi 'diua resbunăreî Dumnedeuluî nostru;
*Ca să mângâiii pre toţî, cari plângii;
3 Ca să punii înainte celoru ce plângii în Sionu:
Căci h li se va da podoba in loculu cenuşeî,
Oleîulii bucuriei in loculu plângereî,
Şi vestmentulii laudei in loculu sufletului în
tristata :
Ca să se numescă : Arbori ai dreptate],
•Sădire a lui lehova; J ca să se mărescă.
4 Şi voru * rezidi ruinele cele vechi;
Voru redica pustiirile de maî 'nainte;
Si voru neînnoi cetăţile pustiite,
Cele ruinate de multe generaţiunî.
5 Şi 'străinii voru sta, şi voru păşcîuna turmele
vostre,
Şi fiii străinilorii voru fi, plugarii voştri, şi
vierii voştri;
6 m firii voi ve veţi numi : Preuţî aî lui lehova;
Servii Dumnedeuluî vostru vî vor (i dice;
"Veţi mânca bunurile poporcloru,
d Cap. 2(1. 1.
t Apoc. 21. 89.
& 22. b.
J Zoch. i. 5.
g Ve'.lf Amos 8.
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g Cap. 57. 18.
l Mat. 13. 31,
Mat. 5. 4.
Cap. 57. 15.
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Şi in mărirea loru ve veţi făli.
\nore ;
"In loculu ruşineî vostre veţi aw'înduoită o- 7
Şi iu loculu ocăreî se voni veseli in moscenirea lorii:
Deci in pămentulu lorii voru mosceni îndiioitu ;
Eternă bucuria voru ave.
Cuci p eii lehova îubescu dreptatea,
8
» Urescu răpirea şi nedreptatea ;
Deci li voiţi da plata loru in credinţă,
r Şi voiu încheia cu d'înşiî unu legămentu
eternii.
Şi seminţia lorii va fi cu nume intre popore, 9
Şi urmaşii lorii intre naţiuni:
Toţî, vedendu-î, voru cunosce,
' Că sunt seminţia, pre care lehova a bine'Me bucurii in lehova,
[cuventat'o. 10
Sufletulu meii este veselii iu Dumnedeulu meu;
Căci " m'a îmbrăcata cu vestmentulu menM'a invelitu cu mantia fericireî,
[tuireî,
" Ca pre unu mire, ce-§ ~i pune podoba,
Şi ca pre o miresă, ce se impodobesce cu
sculele ei.
Căci precumii pămeutulu face să resară vlăs- 1 1
tarulii seu,
Şi precumii grădina face să crescâ semenăturp.le sale,
Aşa lehova, Domnulu, va face * fericirea şi
y lauda
Să resară înaintea tuturora poporeloru.
PENTRU Sionii nu voiu tăce\
62
Şi pentru Ierusalimu nu voiii înceta ;
Până cândii fericirea lui va oşi ca lucirea,
Şi mentuirea lui ca făclia ce nrcle.
"Şi voru vede poporele fericirea ta;
2
Şi toţî regii mărirea ta;
b Şi te veî numi cu nume noii,
Pre care-lii va numi gura lui lehova.
Si veî fi c cunună măreţă in mâna lui lehova, 3
Şi diademă regesc;! in palma Dumnedeuluî
d Nu te veî maî numi : e Părăsită ;
[teu. 4
Nicî ţera ta nu se va mai numi ; •''Deşertă;
Ci te veî numi : Hef/iba (plăcerea mea este.
intr'însn) ;
Şi ţera ta : Beula (măritată);
Căci lehova are plăcere in tine, şi ţera ta
va fi măritată.
Căci precumii tenerulu se insoră cu o fecîoră, 5
^a fiiî tei se vorii însura cu tine ;
Şi precumii mirele se bucură de miresă,
s Aşa Dumnedeulii teii se va bucura de tine.
Pe zidîurile tale, Ierusalime, h amu aşedatu 6
păzitori,
Ezec. 36. 33- o Cap. 40. 2.
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CAP. 62, 63.
Cari nici o dată nu vorii tace, nici diua
nici noptea ;
7 Câţi chîâmaţî pre lehova nu ve odihniţi,
Şi iiu-î daţi repausu,
Până cându va întemeia lerusalimulii, şi-lu va
face ' de laudă pe pămentu.
8 lehova a juraţii pe drepta sa, şi pe braţîulu seu celii puternica :
Nu voiu inaî i da grâulu teii
Hrană neamicilorii tei,
Nici fiii străinului nu vorumaî be vinulu teii,
Pentru care tu te-aî osteniţii ;
9 Ci cei ce l'au adunata 'Iii voru mânca,
Şi voru lăuda pre lehova ;
Şi culegători de vii 'Iii voru be
*In curţile mele cele sânte.
I O Treceţi, treceţi prin porţi !
1 Pregătiţi drumulu poporului !
înălţaţi, înălţaţi calea !
Scoteţî afară petrele!
"'înălţaţi stegu poporeloru !
I 1 ficcă ! lehova a prochiiiniatu până la mar
ginile pământului :
" Spuneţi fiicei Sionului :
"fiece mântuirea ta vine;
fiece, plata lui este cu d'însulu, şi resplătirea lui înaintea lui !
12 Şi-î vorii numi: Poporii sânţii,
Rescumpăraţiî lui lehova;
Şi tu te vei numi : Căutată,
p Cetate nepărăsită.
63|^INE este acesta, ce vine din K<kmiu?
|_^ în vestminte roşie, din Bo/ra V
Acestti omfi măreţii în vestmeutulii seu,
Âmblându în plinitatea putereî sale?
„Eii celii ce vorbescu de fericire,
„Celii ce amu putere, ca să mântuiţi."
2
De ce ° simt aceste pete roşie în vestmentulu teu?
De ce sunt hainele tale ca ale călcătorului în
3
„* Călcat'amu singurii în linii,
[linii ?
„Si nimenea din poporu nu era cu mine ;
„I-amu strivita în mânia mea,
„Şi î -amu călcaţii în furia mea;
„Sângele lorii a stropiţii vestmintele mele,
„Şi amu mânjită totă înbrăcămintea mea.
4 „Căci e diua resbunăreî era în anima mea,
„Si sosise amilii celorii rescumperaţî ai mei.
5 „<* Şi uîtându-mă împrejuru, • nu era nici
unii ajutătorii!:
„Şi m'amii miratu, că nu era cine să me
sprijine ;
i Cap. Gt. 11.
Zel. 3. SO.
j Deut. 28. 31,
etc.
Ier. 5. 17.
k VeţliDeut.!».
12. & U. S3,
28. Se 18. 11,
14.
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n Zecii. 9. 9.
Mat. 21. B.
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o Cap. 40. 10.
Apoc. a. 12.
P Vers 4.

Capu/u '!3.
a Apoc. 19. 13.
b Plan. 1. ÎS.
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61. S.
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Zech. 2. 8.
Fapt. 9. 4.
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„Deci «wm<n-''brac>îulu meii a lucraţii mântuire
pentru mine,
„Si numai urgia mea m'a sprijinita.
„Amu călcaţii poporulu în mânia mea,
„» L'amii îmbătaţii cu urgia mea,
rŞi amii versaţii la pameutu sângele loru."

6

Laudă pentru menluirilc de mat 'nainte, şi rugă
pentru împlinirea, făgăduinţelorU lw Dumnezeu.

Voiu aminti îndurările luî lehova,
Laudele luî lehova,
Dupre tote bunătăţile, câte nî-a făcuţii le
hova,
Şi bunătatea sa cea mare cătră casa lui
Israelii,
Pre care a făcut'o pentru eî dupre îndu
rarea sa,
Şi dupre multa sa milă.
Căcî a disii : Da, poporulu meii sunt aceştia,
Svnt fii, nu-»u vorii li necredincioşi;
Şi elii a foştii mentuitorulu lorii.
Aîn totă strîmtorarea lorii fost'a si elii în
strîmtorare,
1 Şi ângerulii feţei lui î-a mântuiţii,
•'Intru iubirea sa şi mila sa î-a rescumperatii,
* I-a rădicaţii, şi î-a purtaţii în tote dilele
din vechime.
Dară eî 'fură neascultători, '"şi supărară sântulii şeii Spiritu ;
" Deci schimbatu-s'a în neamicii pentru eî,
Şi a luptatii zinyuru asupra lorii.
Atuncea şî-a adusii aminte de poporulu
seu, şi de dilele din vechime, ale luî Moîsi :
Cumii î-a ° scoşii din mare,
Cu păstorulii turmei sale;
P Cumii a pusu pre sântulii şeii Spiritu în
mediloculu loru ;
Conducându-î la drepta luî Moîsi «cu măretulii şeii brac.iii ;
r Despicându apele înaintea lorii,
Pentru ca să-şî facă nume eternii :
* Conducându-î prin aduncurî,
Ca unii călii pe drumii netedii; aşa nu se
poticniră.
Ca pre o vită, ce se cobora în. vale,
Aşa spiritulu luî lehova l'a odihnitii ;
Aşa ai conduşii tu pre poporulu teu,
' Ca să-ţî faci nume măriţii.
"Caută din ceriu,
Şi vedî " din locaşulii teii celii sânţii şi măriţii !
Unde este zelulii teu şi puterea ta,
x Mila ta şi îndurarea ta ?
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Opritu-s'au pentru mine ?
16 » Da, tu escl părintele nostru :
Chîaru de • nu ne scie Abraamu,
Şi Israelu nu ne cunosce;
Tu, lehova, escl părintele nostru, rescumperătorulu nostru,
Din eternitate este numele teii.
17 Do ce, lehova, " lăsatu-ne-aî să rătăcimu de
la căile tale,
Şi să se 6 învârtoşeze anima nostră, încâtu
să nu ne tememu de tine ?
' întornă-te pentru servii tei,
Seminţiele moscenireî tale.
18 ^Poporulu teii celu sautu puţină a foştii în
moscenirea «a,
«Neamiciî noştri au călcaţii în picîore sanctuarulii teu;
19 Ajuns'amă ca aceia, asupra cărora nici odată n'aî domniţii,
Nici nu s'aă chiămată dupre numele teii.
64 A H l de ° aî despica cerîurile, ţi te-aî
A. pogon,
6 Munţii s'arii topi înaintea ta,
2 Ca de unu focii, ce mistue vrescurile,
Ca de unii focă, ce face să clocotescă apa ;
Ga să faci numele teii cunoscuta la împotrivitoriî tei,
Ca BĂ se spăîmente poporele înaintea ta !
3 Gândii " făceai lucrurile înfricoşate, ce nu le
asceptamu,
Te-aî coborîtu, ţi munţii s'au topiţii înain
tea ta.
4 Căci din eternii dnu s'a pomeniţii,
Nici cu urechîa nu s'a audiţii,
Nici ochîulă n'a vedută aită Dumnedeu
afară de tine,
Care să fi făcută unele ca acestea la cei ce
sperăTnlr'însuIu.
5 întimpinat'aî pre cei ce erau în bucuria, • lucrândă cele drepte,
f Cari-ţî aduceau aminte de tine în căile tale;
fiece, mâniatu-te-aî, pentru că ' îndelungii
pecătuirămu în contra lorii ;
Şi totu-şî vomă fi mentuiţî.
6 Făcutu-ne-amă cu toţii necuraţi :
Şi tote * dreptăţile nostre ca cârpa celei ce
are la fire ;
De aceea ' veştejitu-ne-amu cu toţii cafrunda,
Şi fâră-de-legile nostre, ca veutulu, ne-au
răpită.
7 Şi •* nimenea nu chiamă numele teii,
Nici se scolă, r.a să ţie de tine,
y Deut. 38 6.
1 Cron. 89. 10.
Cap. ii4. 8.
i IOT 14. 21.
Eccl. 9. 5.
a P>. 119. 10.
b Vrţlr cap. 6.
10. cnloanlS.
40.
i.'.nii. 9. 18.
• Num. 10. 36.

P». 90. 13.
d Deut 7. 6. &
2(i 19.
(Jap. Gi. 18.
Unn. 8 24.
e Pa. 74. 7.
—
C'ajmlu M.
a Pi- 141. 5.

b Jude. 6. 6

Mic. 1. 4.
c E-sod. .14. 10
Jmlc. 5. 4. 5.
P*. 68. K.
Hab. S. 3, B.
d P.«. 31. l».
1 (lor. 8. 9.
e fapt 10. 35.
/ Cap. 26. 8.
g Mal. 3. 6.
A FUlp. 8. 9.
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P». 90. 5, fi.
Osoa 7. 7.
Cap. 63. 16.
t »p 29. 16.
& 45. 9.
Ier 18. 6.
Rom. 9. 20,

21.
«Efes. 2. 10.
n Vi. 74. 1, i.
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Căci ţî-aî ascunsă faţa ta de la noî,
Şi ne-aî făcută să perima prin fără-de-legile
nostre.
* Şi acuma, lehova, tu escl părintele nostru,
Noî siintemu lutulă, ' şi tu olarîulu nostru ;
Toţi suutemu m lucrulă mâneloră tale.
Nu te n mânia tare, lehova,
Nici nu ţine minte iu eternă fără-de-legea

8
9

no8tră ;

fiece! uîtă-te, "noîpoporulii teu svntemii toţi.
Sântele tale cetăţi în pustiiu prefâcutu-s'au, 10
Sionulă este una pustiiu, p lerusalimulă o pus* Sânta şi frumosa nostră casa,
[tietate ; 1 1
în care părinţii noştri te lăudau,
S'a arsă cu focă,
Şi tote rcele plăcute ale nostre s'aă pustiită.
După tole aceste, ' opri-te vei, lehova?
12
' Tăce-veî încă, şi ne vei stricutora atâta ?
Bespunsulii lui lehova la acea rugXcîune.

AJUNS'AMO "căutată de culce nuîutrebau65
de mine;
Aflatu-m'aă cel ce nu me căutaă ;
Dis'amă : ficce-me, ecce-ine !
Unui poporă, ce b nu se nuuiîa dupre nume
le mea.
c întins'amă manele mele totă diăa
2
Unui poporă neascultătoru,
Care âmblă în o cale, ce nu e bună,
Dupre cugetările loru :
Una poporu •* ce me întărită totă-de-una 3
chîară în faţa mea ;
«Care sacrifică în dumbrăvi,
Şi tămâieză pe acoperiminte ;
•''Care şede în morminte,
4
Şi nopteză în pesceri,
» Mâncândă carne de porcă,
Şi in vasele sale are zemă de animale
uricîose ;
h Cari dică : Retrage-te, nu me atinge ;
5
Că sunt mai sântă decâtă tine.
Fumii svnt aceştia îu nările mele,
Focă ce arde totă diăa.
fiece ! ' scrisă este înaintea mea,
6
JNu voia tace, *ci voia resplăti,
Da, li voiu resplăti în sinulu loru
Fâră-de-legile vostre, dice lehova, şi 'fără- 7
de-legile părinţiloru voştri a tuturora ;
m Câţi aă târnă iată pe munţi,
Şi "m'aă desonorată pe coline:
l entru aceea, voia resplăti în sinurile loră
loră cea d'âuteiu.
o H». 74. 13.
p Pa 79. 1.
7 t Keg. ;5. 9.
t Cron. 38. 19.
P». 71. 7.
r Kz«s. 24. 21,
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Mal. 3. 16.
a Rom 9. K4. / Drut 1B. 11. j Vt. 50. 3.
K, 26, 30. & g Cap. CC. 17. k P*. 79. 12.
Ier IC. 18.
\e<fl I.ev. 11.
10 20
Ezec. 11. 21.
Efe». 2. 12, 13.
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b Cap. 6.1. 19. h Ve0i Mat. 9. 1 Enod. 20. 5.
m Ezec. 18. 6.
c Rom. 10. 21.
11.
d Deut 31. 21.
Luc 5. 30. & n Ezec. 20. 87,
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e Cap. 1. 29. &
18 11.
Iuda 1».
66. 17.

CAP. 65, 66.
8

Şi dmă voiu bucura de lerusalimii ;
Şi ine voiu veseli de poporulu meii,
Şi 'nu se va mai audi înelu voce de plânNicî voce de jale.
[gere,
Nu va mai fi acolo pruncă cu dile puţine,
Nici bătrânii care să nu împlinescă dilele lui ;
Căci, ca unu copilu, va muri celu de o sută
de ani,
f Şi cela ce more de o sută de ani va fi blăstematu ca unii păcătoşii.
'Voru zidi case, şi voru locui în ele,
Vorii sădi vii, şi voru mânca fruptulu lorii ;
Nu voru zidi eî, şi altulu să locuescă,
Nu voru sădi eî, şi altulu să mănânce ;
Căci * dilele poporului meii voru fi ca dilele
arborelui,
Şi 'aleşii mei voru gusta mulţii timpii lucrulii
Nu voru munci în deşerţii, [mâneloru lord.
J' Nici nu voru nasce spre morte grabnică ;
Căci * sunt seminţia celoru bine-cuventaţî ai
Şi urmaşii lorii cu eî.
[lui lehova,
Şi 'până a nu me chîăma eî, eu voiii reŞi încă eî vorbindu, 'î voiu au^i. [spuude,
m Lupulii şi nmelulii voru pasce împreună ;
Şi leulu va mânca paie, ca boulii ;
Şi " pânea şerpeluî va fi ţerâna :
In totu Sântulu meii munte nu voru dauna,
pice lehova.
[nici strica,
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Aşa dice lehova :
Precumu, cându se află mustii in strugure,
ţ)ice-se : Nu-lu strica, căci este ° bine-cuventare în elfi :
Aşa voiu face pentru servii mei, ca să nu-î
perdu pre toţî.
9 Voiu scote o seminţia din lacobii,
unu moscenitoriu alu munţiloru mei din
f aleşii mei voru mosceni pre ei, [Iuda ;
servii mei voru locui acolo.
10 Ş « Şaronulu va fi stiua turmeloru,
r valea Achoruluî locu de odihnă pentru oi,
Pentru poporulu meu, care mă caută.
11
Dară pre voi, cei ce părăsiţi pre lehova,
Cari uitaţi ' sântulu meu munte,
Cari pregătiţi ' mesă lui Gadu (Noroculu),
Şi cari faceţi libaţiune lui Meni (Destinulu),
12 Vă voiii hotărî săbiei,
Şi toţî vă veţi pleca spre junghîare ;
"Pentru că chiămamu, şi nu respundeaţî ;
Cuventumu, şi nu audiaţi ;
Ci făceaţi rău în ochii mei,
Şi alegeaţi lua-url, de cari nu amii plăcere.
13 Deci, aşa dice lehova, Domnulu :
fiece ! servii mei voru mânca ;
Dară voi veţi fi flămând! ;
fiece ! servii mei voru be ;
Dară voi veţi înseta;
fiece ! servii mei se voru bucura ;
Dară voi ve veţi ruşina ;
14 fiece ! servii mei voru cânta în veselia ânimeî ;
Dară voi veţi striga în durerea ânimei,
Şi " veţi urla de sdrobirea sufletului.
15 Şi veţi lăsa numele vostru la "aleşii mei
* drepţii blăstemu ;
Căci lehova, Domnulu, te va omorî,
Şi ' cu alţii nume va numi pre servii şei ;
16 "Ca cine se bine-cuventeză pre sine pe pămentu, să se bine-cuvfinteze în Dumnedeulu credincîoşieî ;
Si b cine se jură pe pămeutu să se jure pe
Dumnedeulu credincîoşieî :
Că strîmtorările cele de mai 'nainte s'aii
Şi s'au ascunşii de la ochii mei. [uitaţii,
17
Căci ecce ! creezii " cerîurî noiie şi unii
pămentâ noii,
Aşa că nu so voru aminti cele de mai 'nainte,
Nici nu voru veni în minte.
18 Ci ve veţi bucura şi ve veţi veseli în eternii
De cele ce creezu ;
Căci, ecce ! eu făcu lerusalimulu spre bucuŞi pre poporulu lui spre desfătare.
[riâ, ,

AŞA dice lehova:
66
" Geriulu este tronulii meii,
Şi pămentulu, aşternutulu picîoreloru mele ;
Ce casă deci veţi zidi pentru inine ?
Şi ce locii veţi găsi pentru repausulu meu ?
Căci mâna mea a făcuţii tote acestea,
2
Ca tote acestea să fie, dice lehova;
6 Şi la acesta mă uîtu,
c La celu sermanii şi la celu sdrobitu cu suCare d tremură de cuventulu meii. [fletulii,
'Celu ce înjunghia unii bou, este ca celu îs
ce ucide pre unii omii ;
Celu ce sacrifică unu mnelu, ca celu ce f tăia
gutulu cânelui' ;
Celu ce aduce darii de pane, ca ţi celu ce
aduce sânge de porcii ;
Celu ce arde tămâia, ca cehi ce bine-cu?ânteză pre unu idolii.
Precvmu şî-aii aleşii eî căile lorii,
Şi sufletulii lorii se bucură de urîcîunile lorii,
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7 Cap. 33. 9. &
35. 2.
r Ion. 7. S4.26.
Oaea i. 15.
a Cap. 66. 7. &
57. 13.

9.
Apoc. 21. 1.
Cap. 62. 8.
b Cap. 57. 15. &
n Fac. 3. 14.
d Cap. 68. 5.
Amos 9. 14.
61. 1.
—.
t Cap. 35. 10. h Pa. 92. 12.
e Pa. 34. 18. &
& 51. 11.
51. 17.
i Vers. 9, 15.
Capttlu 66.
Apoe 7. 17. ; Dent. 28. 41.
d Eira 9. 4. &
& 21. 4.
Osea 9. 12.
a 1 Keg. 8. 27.
10. S.
/Beci. 8. 12.
k Cap. 61. 9.
Prov. 88. 14.
8 Cron. 6. 18.
g \v..:i I/ev. 26. I Pa. 32. 5.
Hat. 5.34,35.
Vera. 5.
16.
Dan. 9. 21.
Fapt. 7. 48, < Cap. 1. 11.
1 ' ii'. 28. 30. m Cap. 11. 6, 7,
49. & 17. 14. / Dent. K. 18.

Vnrs. 25
t Ezcc. 23. 41.
1 (Jor. 10. 21.
u 2 Cron. 36. 15,
16.
Prov. 1. 24,
etc.
Cap. 66 4.
Ier. 7. 13.
Zech. 7. 7.

Mat. 81. 34 — a Ps. 7*. 17.
48.
Iei-. 4. 9.
» Mat. 8. 12.
b Deut. 6. 13.
Luc. 13. 88. 'i Pa. 63. 11.
x Vers. 9, 22.
Cap. 19. 18. &
y Vefli Ier. 20.
45. 23.
22.
Zef. 1. 5.
Zech. 8. 13.
c Cap. 51. 16.
t Cap. 62. 2
& 66. 92.
Fapt 11. 26.
2 Pet. 3. 13.

20

21
22

23

24
25
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4 Aşa şi eu voiu alege nefericirea lorii,
Şi voiii aduce asupra lorii tote acele, de ca
ri se temu:
» Peutru-că chiăniamu, şi nimenea nu reCuventamu, şi nu audîau;
[spundea,
Ci făceau reu în ochii mei,
Şi alegeau lucruri, de cari n'aveamîi plăcere.
5
Ascultaţi cuventulu luî lehova,
* Voî cei ce tremuraţi de cuventulu şeii :
Fraţii voştri, cari ve urescu,
Şi ve lepedă pentru numele meii, aii disii:
* Mărescă-se lehova ;
Dară > elu se va areta spre bucuria vostră,
şi aceia se vorii ruşina.
6
Voce de vuetu din cetate !
Voce din templu !
Vocea luî lehova, care resplătesce neainiciloru seî !
7 Mai 'nainte de a suferi dureri de facere, a
fâcutu,
Până a nu- î veni durerile, s'a uşurata de
copilu !
8 Cine a audiţii asemenea lucruri V
Cine a vedutu asemenea lucruri ?
Pote o ţeră ave dureri de facere într'o di V
Seu o naţiune a se nasce de o dată ?
C&cîfâca Sionuluî, îndată ce avu durerea de
facere, a şi născuţii pre fiii seî.
9 Aii doră deschide-voiu mitra, şi nu voiii face
să se nască ? dice lehova ;
Au doră face-voiii să se nască, şi in nascere
voiii închide mitra? dice Dumnedeulii teu.
10 Bucuraţi-ve cu Ierusalimu,
Şi veseliti-ve cu d'însulu, toţi cei ce-lu îuhiţî.
Bucuraţi-ve cu bucuria cu d'însulu,
Toţi cei ce au plânsu pentru d'îusulu ;
11 Ca să sugeţî, şi să ve săturaţi din ţîţele
mângăîerilorii lui,
Ca să sugeţî, şi să ve desfetaţi din plinitatea mărireî luî.
12
Căci aşa dice lehova :
fiece l * face-voiu să curgă în elu pacea, ca
pre unii rîii.
Şi avuţia poporeloru, ca unu perîu ce se
Atuncea veţi ' suge,
[reversă ;
Veţi fi ™ purtaţi pe bra<jîe,
Şi veţi fi desmerdaţî pe genunchi.
13 Ca unii copilă, pre care-lu mângâia muAşa eu ve voiu rnângăîa ;
[mă-sa,
Da, ve veţi mângâia în Ierusalimu.
14 Şi veţi vede acesta, şi âuima vostră se va
bucura,
Şi " osele vostre voru înflori, ca erba ;
g Prov. 1. »4.
Cap. B5. li.
Ier. 7. 13.
h Ver». î.
t Cmp. 5. 19.

j 2 Tho». 1. 10.
Tit !. 13.
k O«p. 4». 18.
& 60. 6. •
l Oap. 60. 16.

m Cap. 49. 2J. & o Cap. 9. 5.
CO. 4.
2 Tho«. 1. 8.
n VetfiEzec.37. p Cap. 27. 1.
1, etc.
q Cap. C5. 3, 4.

Şi mâna luî lehova se va cunosce la servii
Dară mânia Iul la neamicii lui.
[şei,
0 Căci ecce ! lehova vine cu focii,
Si cu carele luî, ca unii verU'ju,
Ca să verse urgia sa cu văpaia,
Şi mustrarea sa cu flacără de focu ;
Căci cu Ibculu şi cu f sabia luî
Va judeca lehova totă carnea;
Şi mulţi vorii fi cei ucişi de lehova.
« Cei ce se sâuţescti şi se curate în dumbrăvi,
Ambldndu umilii după altulii,
Cari mănâncă carne de porcii şi urîcTum
şi şorecî,
Vorii peri împreună, dice lehova ;
Căci eii roiu. pedepsi faptele lorii şi cuge
tele lorii.
Dară va veni timpulă, cândii voiii aduua tote poporele şi limbele ;
Şi voru veni, şi vorii vede mărirea mea ;
r Şi voiii pune semnii între d'înşiî ;
Şi pre cei scăpaţi dintr'înşiî voiii trăuiete
la popore :
La Tarşişu, Puluşi Ludu, cari întiudu arc u l u,
La Tubalu, lavanii, şi la insulele depărtate,
Cari nu audiră faima mea,
Nici nu vedură mărirea mea ;
* Şi vorii da in scire mărirea mea între popore.
Şi vorii aduce pre toţi fraţii voştri din tote
'Ca unu darii, la lehova,
[poporele,
Pe cai, î u care şi pe păţii sci,
Pe catâri şi pre dromadirî,
La sântulii meii munte, lerusaliuiulu, dice
lehova,
Precumii fiii luî Israelu aducii daruri
Iu vase curate în casa luî lehova.
Şi dintr'acestia voiii lua,
Ca să fie " preuţî şi Leviţî, dice lehova.
Căci, precumu " ceriurile cele noiie şi pămentulii celu noii,
Pre cari le voiu face,
Se vorii statornici înaintea meu, dice lehova,
Aşa va sta statornica seminţia vostră şi nu
mele vostru.
Şi * se v;i întâmpla, de la o lună noiiă până
la cea-1-altă,
Si de la unii sabatii până Iii celii-1-altii,
Că y va veni totă carnea, ca să se închine
Dice lehova.
[înaintea mea,
Şi vorii eşi, şi voru vede J cadavrele omenilorii,
Cari aii nelegiuiţii asupra UH-M ;
Căci " vermele lorii nu va muri,
Nici foculu lorii nu se va stinge ;
Şi voru fi ură la totă carnea.
r
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CARTEA LUI IEREMIA.
Chiiimarea lui Ieremia, şi misiunea sa de profeţii; şi diioe uisiunî simbolice.

1 /"CUVINTELE lui Ieremia, fiiulii luî Hilkia,
\^ unulu d'intre preuţiî, cari erau " în Ana2 toţii în pămentulu luî Benîaminu: Cătră
care a fostu cuventulu lui lehova în filele
luî losia, fiîulu luî Amonu, regele luî Iuda,
6 în anulualu treî-spre-decelea alii domniei
3 acestuia. Asemenea a foştii şi în dalele
luî lehoîakimii, fiîulu luî losia, regele lui
Iuda, c până la sfârşitulu anului aliiunu-spredecelea alu luî Zedekia, fiîulu luî losia, re
gele luî Iuda ; adecă, d până la strămutarea
Ierusalimului ' în luna a cincea.
4
Atuncea cuveiatulu luî lehova a foştii
cătră mine, dicendu :
5
Mai 'nainte de a te ' forma în mitra mu
mei, f eu te-amii cunoscuţii ;
Mai 'nainte de a eşi tu din matrice, eu te'• amu sânţitii,
Şi te-amu hotărîtii profeţii poporeloru.
6
Atunci amu respunsu: ' O lehova, Domne !
Ecce, eii nu sciii să vorbescii, că teneru sunt.
7 Şi lehova a disu cătră mine: Nu dice: Teneru
sunt ;
Că tu vei merge cătră toţi acel la cari te
voiii trămete,
Şi li vei vorl>i } tote câte 'ţî voiu ordina.
8 * Nu te teme de d'înşiî, că ' eu cu tine sunt,
Ca să te scăpii, dice lehova.
9
Atunci "' îutins'a lehova mâna sa, şi atin
se gura mea; şi lehova a disii cătră mine:
Ecce, " pus' amu cuvintele mele în gura ta.
10° Vedî, eu astă-di pusu-te-amu preste popore şi
preste regate, ca să f smulgi şi să strici, ca
să nimicescî şi să surpi, ca să zidescî şi să
sădesci.
11
Cuventulu lui lehova fost'a eră-şî cătră
mine, dicendu : Ce vedî, Ieremia ? Şi amii
respunsu : „Vodii unu toegu de migdalii (veT2 ghiătonu)." Şi a disu lehova cătră mine:
Bine ai vedutu ; căci eu veghîezu, ca să împlinescii cuventulu meii.
1 3 Şi fost'a cuventulu luî lehova cătră mine
a cluoa oră, dicendu : Ce vedî ? Şi amu re
spunsu: „Vedii unii » cazanii ferbendii, şi
IKRKMIA.
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faţa luî intona cătră medă-nopte." Şi Iehova a disii cătrâ mine:
De la r medă-nopte se va versa r6ulu
Preste toţi locuitorii ţereî.,
Căci ecce, eu voiu * chîăma tote nemurile regateloru de la medă-nopte,
pice lehova ; şi voru veni,
Şi va * pune fie-care tronulu seu
La intrarea porţeloru Ierusalimului,
Şi împrejurulu tuturoru zidîuriloru luî,
Şi a tuturoru cetăţiloru luî Iuda.
Şi voiu Iprochiăma judecatele mele asupra
locuitoriloru lorii pentru totă răutatea lorii ;
u Fiindu-că me lăsară, şi tămâîară deilorii
străini,
Şi se închinară înaintea fapteloru mânelorii loru.
Tu deci " încinge copsele tale, şi scolă-te,
Şi spune-li tote câte li ordinezu;
x Nu te teme de d'înşiî,
Ca să nu te sfarămii înaintea loru.
Căci ecce, eii te-amu fâcutu astă-dî «cetate
întărită şi stâlpii de ferii,
Şi zidiii de aramă preste ţera întregă,
Preste regii luî Iuda şi preste mai marii luî,
Preste preuţiî luî, şi preste poporulu ţereî.
Şi se voru lupta asupra ta ;
Dară nu te voru învinge;
* Căci eii sunt cu tine, dice lehova,
Ca să te scapii.
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19

Ieremia se trămete la Ierusalim^, ca să se judece
cu popondu pentru pecatele loră.

SI cuventulu luî lehova fost'a cătră mine, 2
dicendu : Du-te, şi strigă în urechîele 2
Ierusalimului, dicendu : Aşa dice lehova :
Adusu-mi-amii aminte de tine,
De credincîoşia ta " în tenereţa ta,
De iubirea din timpulu logodireî tale,
6 Gândii ai veniţii după mine în pustiiu,
într'unu pămentu nesemenatu.
"Israelu era atuncea sânţii luî lehova,
3
d Prinoselo venituriloru sale ;
«Toţi câţi voiau să-lu înghită, aii foştii pe
depsiţi ;
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Reulu a veniţii preste d'înşiî,
ţ)ice lehoval
4 Ascultă cuventulu luî lehova, casă a luî
lacobii l
Şi voi, tote nemurile casei luî Israelul
5 Aşa dice lehova:
f Ce nedreptate aflarâ în mine părinţii voştri,
De se depărtară de la mine,
» gi âmblară după deşertăciune, şi se făcură
deşerţi ?
6 Şi nu diseră : Unde este lehova ?
Care ne-a A scoşii din pămentulu Egiptului,
Care iie-a conduşii prin ' pustiiţi,
Prin pâmeatulu deşerturilorii şi alu prăpăstieloru,
Prin pămeutulu secetei şi alu umbrei morţeî,
Prin pămeutulu, prin care nu trecuse nici unu
Şi unde nimenea nu locuise.
[omu,
7 ţii v'amu adusu într'unu i pământii roditorii!,
Ca să mâncaţi fruptele luî şi bunurile luî;
Dară după ce aţi întratu, aţî * necurăţitu pă
meutulu meu,
Şi aţî prefăcuţii moscenirea mea în urîcîune ;
8 Preuţiî nu mal diseră : Unde este lehova ?
Şi cei ce se ţinu de ' lege nu mă cunoscură ;
Păstorii se resculară asupra mea,
* Şi profeţii profeţiră pentru Baalii,
Şi âmblară după lucruri " fără de folosii.
9 Pentru acesta °mă voiu certa cu voi, dice
lehov»,
Şi * cu fiiî fiiloru voştri me voiii certa.
10 Căci treceţi in insulele Chittimu, şi vedeţi;
Şi trămeteţî la Kedaru, şi luaţi samă bine;
Şi vedeţi, dacă se întâmpla ce-va asemenea?
11 « Schimbat'a vre-unu poporu pre deii a«î, de
şi aceştia r nu t/unt ţlei?
• Dară poporulu meu a schimbaţii mărirea sa
cu 'unu lucru fără de folosii.
12 » Spăimentaţi-vă, cerîuriloru, de acesta,
Şi înfricoşaţi-ve !
Cutremuraţi -vă forte! dice lehova.
13 Căci poporulu meu făcu duoe rele :
Me lăsa pre mine, » isvorulu apelorii vii,
Şi-ş\ săpa sie-şî cisterne, cisterne crăpate,
Cari nu potu ţine apă.
14
Ore este Israelu x sclavii, se'ă fiiii de sclavii?
De ce a ajunsu predă ?
15 »Puiî de leu mugit'aii asupră-î, redicatu?i-au vocea,
Si fâcut'au pămentulu şeii unii deşerţii;
Cetăţile sale arsu-s'au, ţi au remcuu fără,
locuitori.
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Chîarii şi fiiî Nofuluî şi ai * Tahapanesuluî 'ţi
voru pasce crescetulii capului.
" Aii nu ţî-aî făcuţii singurii acesta,
Pârăsindu pre lehova, Dumnedeulu teu,
Pre-cându * elu te conducea pe cale ?
Şi acumu ce ai a face * în calea Egiptului,
Ca să bei din apa d Nilului?
Seu ce iiî a face în calea Asirieî,
Ca să bei din apa Eufratului î
• Răutatea ta are să te pedepsescă,
Şi abaterile tale au să te mustre ;
Cunosce dară şi vedî,
Câtii de răii şi amarii este,
Că aî lăsatu pre lehova, Dumnedeulu teu,
Şi că nu este frica de mine îu tine,
Dice lehova, Domnulu oştiriloru.
Căci de demultu aî sfară maţii jugulu teu,
Aî rumptu legăturele tale ;
Şi /aî disu : Nu voiu mal asculta.
Căci • pe totă colina înaltă,
Şi supţii toţii arborele verde,
Te-aî culcaţii, * ca o meretrice.
Dară eu te ''sădisemu viţă alesă,
Din sădii cu totulu curaţii ;
Deci curau te-aî prefăcuţii înaintea mea într'o i corela de viîă sălbatică ?
Căcî şi * cu nitru do te vei spăla,
Şi sâponu mulţii 'ţi vei lua,
' Păcatulu teu totă va rămâne scrisu înaiuDice lehova, Dumnedeii.
[tea mea,
™ Curau poţi dice : Nu m'amu necurâţitu,
N'amu urmaţii Baaliloru ?
Vedi calea ta "în v.ilea filuluî lui Hinnomu,
Cuuosce ce aî lăcutii ;
0 Dromadiru uşorii escî, ce bate tote drumurile,
Asină sălbatică deprinsă îu pustiiu,
Ce în aprinderea sa înghite ventulu ;
Pofta sa, cine o pote îndestula ?
Toţi câţi o ci.-ută nu trebue să se ostenescă ;
îu luna ei o voru afin.
Feresce picîorulu teii, să nu âmble desculţi,
Şi gutulu teu de la sete;
Dară p tu aî disu: „în zădarfi, nul
„Căci îubit'amu » deii străinî,
„Şi în urma lorii voiii merge."
Precumu furulu se ruşineză, câudii se prinde,
Aşa se va ruşina casa luî Israelu,
Ei, regii lorii, mai marii lorii,
Preuţiî lorii şi profeţii lorii;
Cari dicu lemnului:
„Tu eacî părintele meu;"
Şi Petrei: „Tu m'ai născuta;"
» Vedi E»od. 4. |
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Căci au întorşii spre mine dosulu, şi nu faţa ;
Dară în timpulă r nenorocire! lorii
Scolă-te, si mentui-ne !
Dară 'unde sunt deii teî, pre cari ţi î-ai
făcuţii ?
Eî să se scole, de ' potă să te mentuă în tim
pulu nenorocireî tale :
Căci " pe câte sunt cetăţile tale, pe atâţia sunt
deiî teî, o Iuda.
"Pentru ce vă certaţi cu mine?
Voi toţi v'aţî resculatu asupră-mî, ţlice lehova.
în zădară amu x loviţii pre fiii voştri ;
N'aii primiţii îndreptare ;
Sabia vostră a * sfâscîată pre profeţii voştri,
Ca unii leii perdetoriu.
O voi geueraţiune de astă-fâ!
Socotiţi cuventulă lui lehova, care Ş,ice:
„Ore "fost'amu unu pustiiu lui Israelă î
„Unu pământii alii întunereculuî ?
„De ce di ce poporulă meii;
„° Suntemă domni preste MOÎ,
„* Nu vomii mai veni la tine ?"
Au pote fecîora să uite podobele sale, seu
miresa gătela sa ?
Totu-şî poporulu meii c m'a uitaţii de dile
nenumerate.
Câtă 'ţi îmbunetăţescî calea ta, căutândă
iubire !
Cu adevărată chîarii pre cele mai rele le-aî
învăţaţii căile tale.
Şi îu polele tale aflatu-s'a d sângele sufletelorii sermaniloră nevinovaţi,
Pre cari nu î-aî prinşii spărgendă zidîulii;
• Şi totuşi tu ţlicî: „Sunt nevinovată,
„Cu drepţii cuvântă mânia lui se va întorce
de la mine."
fiece, f eu mă voiii judeca cu tine,
• Fiindii-că dicî : N'ainu păcătuita.
* De ce alergi atâta de mulţii, schimbându-ţî
•' Ruşina-te-veî de Egiptă.
[drumurile ?
•>' Cumii te-aî ruşinata de Asiria ;
Da, tu vei eşi de aicea
* Cu manele tale pe capulă tea ;
Fiindă-că lehova a lepădată pre cei îu cari
Şi nu vei prospera cu d'îuşiî.
[te încredî,
TVlCE-se : Dacă cine-va lasă pre femea ea,
\J Şi ea se duce de la d'însulă, şi se face
femea altui bărbaţii,
0 Mai pote acela să se întorne la d'însa ?
Aii *pământulu acela nu arii fi cu totulă
necurată ?
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fiece, • desfrenafaî cu mulţi iubiţi :
d Şi tu mat gândescî a te re'nturna la mine,
dice lehova,
Rădică ochii teî • spre locurile înalte,
2
Şi caută, unde nu te-aî necinstită;
' Aţinutu-li-aî calea,
Gumă Arabulu aţine căletorulm pustiîuluî ;
»Şi aî necurăţită ţera
Cu desfrenările tale şi cu relele tale.
De aceea A opritu-s'aă ploîeîe,
3
Si nici macara ploîă târzia nu s'a dată;
' Frunte de meretrice s'a făcută fruntea ta,
Nici ruşine n'aî voită să aî.
Aă nu este aţa: ţi acuma să mai strigi că- 4
tră mine :
„Părintele meu, tu escî i conducătorulă * tânereţeî mele !
„' Aă ţine-va mânia sa pentru totă-de-una? 5
„Până în eternă o va păzi?"
Ecce, aşa aî vorbită, şi totâ aî făcută rele,
câtă aî putută.
Ameninţări asupra lui Iuda şi asupra lui Israelă ;
cu mustrări, chi&mări milostive, si făgăduinţî.

lehova eră-şî a i^isii cătră mine în dilele
regelui losia : Ve^ut'aî ce a făcută fiica Iul
Israelă m cea neascultătore?"Dusu-s'a pe totă
colina înaltă, şi suptă totă arborele verde,
şi a desfrânată acolo. • Şi după ce a făcută
tote acestea, disu-i-amă: întorce-te cătră
mine ; dară nu s'a întorsă. Şi vădut'a acesta
f soră-«a cea necredincîosă, fiica lui Iuda. Şi
amu vedută, că, * de şi ama 'lăsată prefiîca
lui Israelă cea neascultătore, pentru adulterîulă seu, şi î-amă dată carte de despăr
ţenia, Iuda, 'soră-sa cea necredincîosă, nu
s'a temută; ci s'a dusă, şi a desfrânată. Şi
prin desfrenarea nesocotită a ei a ' necu
răţită ţera, şi a făcută adulteriă cu "petrele
şi cu lemnele. Şi pe lungă tote acestea,
Iuda, sora sa cea necredinciosă, nu s'a în
torsă cătră mine • din totă anima sa, ci cu
minciuni, ţlice lehova.
Şi lehova a disă cătră mine : Fiica lui
Israelă x cea neascultătore s'a îndreptată îna
intea mea mai multă de câtă Iuda cela ne
credincîosă. Mergi şi prochiamă cuvintele
acestea spre » me^ă-nopte, şi gli :
întorce-te, Israele neascultătoriă, dice
lehova,
Şi nu voiii face ca să cadă mânia mea pre
ste voi;
e Vedl Deut. 18.
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Căci sunt * miloşii, dice lebova ;
Şi nu voiii inaî ţine mânia pentru totu-de-una.
" Numai cunosce-ţi păcătuiţi teu,
Că aî păcătuiţii împotriva luî lehova, Dumuedeulii teu,
Şi aî * resipitii urmările tale la c <tleiî străini,
d Supţii toţii arborele verde ;
Şi n'aţî ascultata de vocea mea, dice lehova.
îutorceţi-vă, fii neascultători,
Dice lehova;
' Căci eii amii dreptulii soclului asupra vostră;
Şi vă voiii lua f câte umilii din cetate şi câte
duoî din nemu,
Şi ve voiii duce la Sionii;
Si vî voiu da » păstori dupre anima mea,
Cari ve vorîi h pasce cu sciinţă şi cu minte.
Şi cându ve veţi îmmulţi, şi veţi cresce în
în dilele acele, dice lehova,
[ţeră,
Nu voru maî dice : Chivotulu legeî luî lehova,
' Nici li va veni în gândii,
Nici 'şî vorii aduce aminte de elii; nici '/«
Nici nu se va maî face.
[voru cerceta;
în timpurile acele voru numi Ierusalimului :
Tronulu luî lehova,
Şi tote poporele se vorii aduna cătră d'însulu,
J La numele luî lehova, la Ierusalimu ;
Şi nu vorii maî * urma învertoşireî ânimeî
lorii celei rele.
în dilele acele 'casa luî Iuda va âmbla ci
casa luî Israelu,
Şi voru veni împreună din păinentulu de la
™ medă-nopte
în " pămentulii, pre care eu l'amii daţii de
moscenire părinţiloru voştri.
Dară eu disesemu: Cumii să te punu între
Şi să-ţî daii ° pămentulii plăcuţii,
[fiiî mei,
Moscenirea, podobă între podobele poporelorii !
Dară gândit'amu : Tu mă vei numi p părinte,
Si nu te veî maî întorce de la mine.
Cu adevărata, prtcumu o femeă este necredincîosă iubitului şeii,
Aşa * v'aţî făcuţii necredincioşi ţi voî mie,
Casă a luî Israelu, dice lehova.
O voce s'a audiţii din r locurile înalte,
Plângerea ţi rugăciunea iiiloru lui Israelu;
Pentru că suciseră calea lorii,
Uitaseră pre lehova, Dumuedeulii lorii.
* îutorceţi-ve, fii abătuţi,
Şi ' voiii vindeca abaterile vostre.
„fiece, noî venimii la tine;
„Pentru că tu escl lehova, Dumnedeulu nostru.
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„" Cu adeveratu, în deşerţii se asce'ptă mentuire de la înălţimi,
„Şi de. la mulţimea muuţilorii;
„'' Numai la lehova, Dumnedeulii nostru, este
ineutuirea luî Israelu.
„ Da, idolii, x ruşinea nostră, aii mâncaţii din tenereţa nostră ceştigulii părinţiloru noştri,
„Oile lorii şi boii lorii,
„Pre fiiî loru şi pre fetele loru.
rîu ruşinea nostră jăcemu,
„Şi necinstea nostră ne acopere;
„'J Căcî amu păcătuiţii împotriva luî lehova,
Dumnedeulu nostru,
„Noî şi părinţii noştri din tenereţa uostră,
până în diua de astă-dî,
: „Si n'amu ascultaţii de vocea luî lehova,
Dumnedeulu nostru."
1SRAELE, de te veî întorce,
Dice lehova, de te veî " întorce cătră mine ;
Şi de vei depărta de d'înaintea mea urîcîuŞi nu veî mai rătăci ;
[nile tale,
4 Şi de te veî jura :
Viu cute lehova !
c In adeverii, in drepţii şi in dreptate :
Atuncea d poporele se vorii bine-cuventa intr'însulii,
Şi e se vorii lăuda iutr'însulu.
Căcî aşa dice lehova
Cătră bărbaţii luî Iuda şi aî Ierusalimului :
1 Araţi pămentulu vostru celii înţelenitii,
Si 9 nu semânaţî in spini !
Voî bărbaţi aî luî iuda şi locuitori aî Ierusalimuluî,
'' Circumcideţi-ve luî lehova,
Şi depărtaţi prepuţulii ânimei vostre ;
Ca nu cumu-va sii isbucuescă mânia mea,
ca unii focii,
Şi să ardă, şi nimenea să nu potă să o stingă,
De răutatea fapteloru vostre.
Spuneţi acesta iu luda,
Şi o prochiămaţî iu Ierusalimu, şi cuveutaţî,
Suflaţi iu trîmbiţă in totâ ţera;
Strigaţi cu voce tare, şi diceţi :
; „Strîugeţi-ve, şi să întrămii iu cetăţile cele
înălţaţi stegulii spre Sionu ;
[întărite" !
Fugiţi, nu staţi :
Că aducii reulii de la J medă-nopte,
Şi nenorocire mare.
* Leulii s'a rădicaţii din tufarîulii şeii,
Şi ' perdătorulu poporelorii a plecaţii ;
A eşitu din loculu şeii, ca să ra prefacă păuieutulii teii in pustiiii ;
Osoa 14. 1.
t Osea 6. 1. &
14. 4.
u Pa. 121. 1, 2.

a fi. S. 8.
x Cap. 11. 13.
Onea 9. 10.
y Bzra 9. 7.
7. Cap. 22. 21.
—

Capuiii 4.
a Cap. 3. 1, 22.
lool 2. 12.
h Dout. 10. 20.
laa. 4.1. 23. &
65. 16.
Viiţlicap 5. 2.
c lua. 48. 1.
Zech. 8. 8.
d Fac. 22. 18.

e
/•
q
h

23

24

25

4

2

3

4

5

6

7

Coi. a. 11.
Ps. 72. 17.
i Cap. 8. 14.
Gal. 3. 8.
j Cap. 1. 13, 14,
Isa. 45. 2».
1Osea
Cor. 10.1. 31.
15. & 6.1,82.
12.
* 2 Reg. 24. 1.
Cap. 5. 6.
Mat. 13. 7, St.
Dout. 10. 16.
Dan. 7. 4.
( Cap. 25. 9.
& 30. G.
M laa. 1. 7.
Gap. 9. 26.
Roin. 2. 28, »9.
Cap. 2. 15.

CAP. 4.

8

9

10

11

12

13

14

15
16

17

18
19

Şi cetăţile tale se vorii nimici din lipsă de
locuitori.
De aceea " încingeţi-ve cu saci, plângeţi si
urlaţi;
Pentru că mânia ceu înfocată a lui lehova
nu s'a întorşii de la noi.
Si in diua aceea, dice It'hova,
Anima regelui şi anima mai mariloru se va
perde,
Şi preuţiî se vorii spăimenta, şi profeţii se
vorii îngrozi.
Atunci amii disu: O lehova, Domne!
Da. ° ai amăgitu pre poporulu acesta şi lerusalimulii,
f ţ)iceiidu : Veţi ave pace ;
De 6re-ce sabia a ajunsîi până la sufletu.
In timpulu acela se va dice popopului
acestuia şi Ierusalimului :
i „Unu ventu ardetoriu ««//« de ]>e locurile
înalte din deşerţii ;
„Gătră feta poporului meu, nu ca au. vânture.
nici ca să curăţă" :
Z>a, unu ventu puternicii vine din locurile
acestea de la mine ;
Şi acumu r voiii prochîăiua hotărîrea mea
asupra lorii.
fiece, elu se înalţă, ca nuoriî,
Şi * carele lui, ca unu verteju ;
' Caii lui sunt mai îuţî decâtii vulturii ;
Vai de noi, căci suutemu predaţi !
lerusalime, " spală anima ta de reutate,
Ca să te mentuî ;
Până cându vorii locui in rnedîloculu teii
cugetările tale cele rele ?
Căci o voce spune "de Ia Dana,
Şi dă in scire nenorocirea de la muntele
lui Efraimu.
Amintiţi acesta poporeloru,
fiece ! publicaţi Ierusalimului,
Că împresurătoriî soscscii x din o ţeră iudep artata,
Şi strigă asupra cetăţiloru lui Iuda.
Aşedatu-s'au în jurulii lui, » ca păzitorii de
ţerâne;
Pentru că s'au resculatii asupra mea, dice
lehova.
* Purtarea ta şi faptele tale ţî-auadusu acesta,
Nenorocirea ta cea atâtii de amară,
Care a ajunsu până la anima ta.
" Menuntaîele mele! menuntaîele mele!
Mi se cutremurii până in zidîurile ânimei
jnele ;
Anima mea se turbură iu mine : nu potii
să tăcu :
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Pentru că ai audiţii, suflete alu meu,
Sunetulu trîmbiţeî, alarma resbelului.
6 Sfărâmare preste sfărâmare ! unii ţipetu !
Căci totă ţera este pustiită ;
Pustiitu-s'aii c corturile mele de o dată,
Covorele mele intr'o clipă.
Până cândii voiii vede stegulu,
Şi voiii audi suuetulu trîmbiţeî ?
„Pentru că poporulu meu este tară de minte ;
„Nu m'a cunoscuţii ;
„Sunt fii nebuni,
„Şi u'aii minte ;
d „Sdnt înţelepţi in a face reulu,
„Dară a face bine nu sciii."
' Me uîtii preste ţeră, şi ecce, ea este f fără
formă şi deşertă ;
Şi la cerîurî, ţi e'cce, nu au lumina lorii !
o Me uîtii la munţi, şi ecce ei tremură,
Şi tote colinele se cutremură !
Me uîtii, şi ecce, nu este nici unii omii,
Şi * tote paserile ceriului aii fugiţii !
Me uîtu, şi ecce, Carmelulu este deşerţii,
Şi tote cetăţile lui sunt ruinate,
De faţa lui lebova,
Din aprinderea mâniei lui !
Căci aşa dice lehova :
Totă ţera va ajunge unii pustiiii ;
' Totu-şî nu o voiu nimici cu totulu.
De aceea •>' pămeutulu este in jale,
Si * cerîulu de de-asupra se întunecă,
Pentru că eii amii disu, amii hotărîtii,
Şi ' uu-mî va pare re u, nici me voiii intorce
de la acesta.
Totă cetatea fuge,
De vuetulu călăreţiloru şi alii arcasiloru ;
întră in tufarî,
Şi se acaţă pe stânci ;
Totă cetatea este părăsită,
Şi nici unu omii nu locuesce intr'însa.
Şi tu, cea pustiită, ce vei face?
De te vei îmbrăca cu purpură,
De te vei iinpodobi cu podobe da aurii,
m De-ţî vei boi ochii cu dresuri,
In zădarii te vd împodobi ;
Căci " iubiţii tei te despreţuescii.
Eî caută vîeţa ta.
Căci audti o voce, ca a unei femei iu facere, •
Unu suspinu, ca acelei ce uasce pre âuteiuuăscutulii seu :
Vocea fiicei Sionului ;
Suspină, ° întiudeudu manele sale, si diwndu, :
„Vai de mine !
„Căci sufletulii meu se stinge de ucigaşi."
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5 pţUTRIERAŢl uliţele Ierusalimului,
\j Şi uîtaţi-ve, şi cunosceţî, şi cercetaţi în
pieţele lui,
0 De puteţi afla in du unu omii,
* De este vre-unvlu, care să iacă dreptatea,
Care să caute adeverulii ; ' şi-lu voiu ierta.
2 d De şi dicii ei : • Viu este lehova !
Totu-şî ^ jură mincîunosu.
3 lehova, » ochii tei au nu caută spre adeverii?
Tu î-aî * loviţii, dară ei u'au simţitu ;
'I-aî nimicitu, dară 'n'au voiţii să se în
drepte ;
împetritu-s'au feţele lorii mai mulţii decâtu
stânca,
N'afi voiţii să se întorne.
4 Atunci amii disii : Aceştia sunt nisce săraci,
sunt proşti,
Ce 'nu cunoscu calea lui lehova,
Judecata Dumnedeuluî lorii.
5 Me voiu duce cătră cei mari,
Şi voiu vorbi cătră eî :
Căci * aceştia cunoscu calea lui lehova,
Judecata Dumnedeuluî lorii ;
Dară aceştia au 'sfârămatii cu totulu jugulii,
Şi au ruptu legăturele.
6 De aceea "leulu din pădure 'î va lovi,
"Lupulu deşertului 'î va pustii,
0 Leopardulu va pândi cetăţile lorii ;
Toţii celu ce va eşi din ele va fi sfâşcîatii;
Pentru că s'au îramulţitu păcatele loru,
Si s'au măriţii abaterile loru.
7 Cumu ! să te îertu pentru acesta ?
Fiii tei m'aii lăsaţii,
Şi 'jură pe cei » ce nu sunt deî:
T După ce î-amu îndestulaţii, apoi aii sevârşitu adulteriu,
Şi se adunară în casa meretriceî.
8 ' Sunt ca uisce cai sătuî ţi cotoîoşî,
' Necheză n'e-care după femea apropeliu şeii.
9 "Să nu pedepsescu pentru acesta? dice lehovtt;
* Şi sufletulii meu să nu se resbune asupra
unui aşa poporu?
10 * Suiţi-ve pe zidîurile lui, şi le sfărâmaţi ;
» Dară sa nu le nimiciţi cu totulu,
Smulgeţi curpeniî lui;
Că nu sunt ai lui lehova.
11 Căci 'casa lui Israelu şi casa lui Iuda,
S'aii purtaţii cătră mine cu necredinţă, ţlice
lehova.
12 "Se lepedară de lehova,
Şi au disu : * „Elii nu este,
„Şi nici nu va veni asupră-ni vre-unu reii,
Captitâ 8.
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• „Nici vomu vede nici sabia, nici fomete ;
„Şi profeţii se vorii preface în ventu,
„Şi cuventulu lui lehova nu este într'îuşiî."
Aşa li se va înteinpla loru înşi-şî.
De aceea aşa dice lehova, Dumnedeulu ostiriloru :
j Fiindu-că voi cuvântaţi aceste cuvinte ;
d Ecce, eu voiu face vorbele mele să fie ca
foculu iu gura ta,
Şi pre poporalii acesta să fie ca lemnele,
şi -î va mistui.
0 casă a lui Israelu, dice lehova:
Ecce, aducu asupră-vî unii • poporu f de de
parte ;
Poporu puternicii, unii poporu vecinii,
Unu poporu, a căruia limbă nu o cunoscî,
Nici înţelegi ce vorbesce ;
Tolba lui este ca unii mormentii deschisa,
Toţi sunt viteşî.
Vorii mânca * secerişulii teii şi pânea ta,
Pre cari fiii tei şi fetele tale trebuiau să le
mănânce ;
Vorii mânca oile tale şi turmele tale ;
Vorii mânca viiele tale şi smochinii tei ;
Şi vorii nimici prin sabia cetăţile tale cele
întărite,
în cari te încredî.
Dară cu tote acestea, dice lehova, în dilele acele
* Nu ve voiii nimici cu totulu.
Şi va fi, câcdii veţi dice:
( Pentru ce nî-aî făcuţii lehova, Dumnedeulă
nostru, tote acestea?
Atuncea li vei respuiide :
Precumii i m'aţî lăsaţii,
Şi aţi sor\ i! u pre deii străini în pămentulu
vostru :
Aşa * veţi servi pre străini îutr'unu pămentu,
care nu este alii vostru.
Spuneţi acestea casei lui lacobii,
Şi daţi în scire acestea în luda, dicendu :
1 O poporu nebunii şi fără de minte, ascultă
acumii acestea :
Voi, cari aveţi ochi, şi nu vedeţi ;
Cari aveţi urechi, şi nu audiţî ;
m Au nu ve temeţi de mine ? dice lehova,
Şi nu tremuraţi înaintea mea ?
Cehi ce amu pusii nesipulii " hotaru măreî,
Dupre unii ordinii perpetuu, preste care nu
pote trece ;
Se muncescu valurile eî, dară nu-lii potu
birui ;
Ele mugesou, dară nu-lii potii trece.
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23 Dară acestu poporu are o animă dârjă şi
îndereptnică ;
S'au resculatu, şi s'au dusu ;
24 Şi nu dicu în anima lorii: Să ne tememu
de lehova, Dumnedeulu nostru,
0 Care dă ploîă f timpuria şi pldiă tărdiă, la
timpulu seu ;
Şi » păzesce pentru noî septemânele hotărîte
ale culesului.
25 r Nedreptăţile vostre le-au îndepărtata,
Şi păcatele vostre au opriţii aceste bunătăţi
de la voî.
26 Căcî află-se în poporalii meu nelegiuiţi,
Ce ' se punu la pândă, cumu se plecă păsărariî ;
A seda reţeua, prindu pre omeni.
27 Precumu cuşca este plină de paseri,
Aşa şi casele loru sunt pline de încelăcîune ;
Prin ea s'au măriţii şi s'au înavuţită ;
28 S'au 'îngrăşaţii, s'au făcuţii târî,
Şi trecii cu vederea faptele celoru reî ;
Nu facii "judecată,
Judecata orfanului, • ca să prospereze ;
Nici dreptatea saraciloru nu o făcu.
29 * Să nu pedepsescu pentru acestea ? dice le
hova ;
Şi sufletulu meu să nu se resbune asupra
unui aşa poporu ?
30 Lucruri înspăîmentătore şi y cumplite se întemplă în ţeră:
3 1 Profeţii profeţescii ' minciuni,
i preuţiî domnescu cu ajutorulu loru :
poporului meu a 'î place acesta :
ce veţi mal face până în sfârşiţii ?
a* l*" Beniaminii, fugiţi
Din mediloculu Ierusalimului,
Si trîmbiţaţî în Tekoa,
Şi rădicaţi unu semnu de focii în ° BettiHaccheremu :
* Căcî răulu se apropia de la medă-nopte,
Şi o ruină mare.
2 Pre cea frumosă şi gingaşă,
Pre feta Sionuluî, o voiu dărîma.
3 Păstorii şi turmele loru vinu la d'însa;
cAşedă corturi în jurulu ei;
Fie-care pasce pe partea lui.
4 d Pregătiţi resbelulu asupra eî;
Sculaţi-ve, şi să ne suiam «cătră medă-di;
Pecutu pentru noî, că diua se plecă,
Că se întindu umbrele de seră.
5 Dară sculaţi-vă, şi ne vomii sui noptea,
Şi vomii ruina pa laturile sale.
6
Căcî aşa dice lehova, D-^eulu oştirilorii :
Tăiaţi arbori,

Şi faceţi una valii asupra Ierusalimului ;
Acesta este cetatea de pedepsă,
într'însa nu este decâtu apăsare.
•''Precumu fontâna isvoresce apa sa,
7
Aşa isvoresce ea răutatea eî ;
t Silnicia şi răpirea se audu într'însa ;
înaintea mea ne'ncetatu »e înfăţlăşe'ză suferiuţî
înţelepţesce-te, Ierusalime !
[şi plângeri. 8
Ca nu cumu-va * să se tragă sunetulu meu
de la tine ;
Ca nu cumu-va să te prefacii într'unii deşertu, îutr'unu pământii nelocuitu.
Aşa alice lehova, Dumnedeulu oştirilorii ; 9
Voru culege, ca pre o viiă, rămăşiţele lui
Israelii ;
Mai intinde-ţî mâna, ca şi culegătorului cu
panîerulu şeii !
Cătră cine voiu vorbi ?
10
Seu pre cine voiîi descepta, să me asculte ?
fiece ' urechia loru nu este circumcisă,
Şi uu potu să audă ;
Eccă, i cuventulii lui lehova li este de bat
jocură,
Nu au plăcere de d'îusulii.
De aceea eu sunt plinii de mânia lui lehova ; 1 1
* Sunt sătulu de a o mal purta :
O voiu vărsa ' asupra, prunciloru pe cale,
Şi asupra adunare! tenărilorii;
Căci prinde- se-vorii şi bărbatulu şi femea,
Şi betrânulu şi celii sătulu de dile.
Şi "' casele loru voru trece i» slepănirea altora, 12
Cu ţerânele şi femeele lorii împreună;
Căci voiu întinde mâna mea
Asupra locuitorilorii pământului acestuia,
dice lehova.
Căcî de la celii mai micii alu lorii până la 13
celii mai mare alu loru,
Fie-care s'a dedaţii " sgârceuieî ;
Şi de la profeţii până la preutu,
Fie-care lucreză încelăcîune.
Şi "vindecă cu uşurinţă râuele fetei poporu- 14
lui meii,
f ţHcendu : Pace, pace !
Şi pacea nu este.
Ore » ruşinatu-s'au, cândii aii făcuţii urîcîune ? 1 5
Nu, nici decumu nu s'au ruşinata,
Nici nu cunoscu ce este ruşinea:
De aceea voru cade unulu preste altulu ;
Gândii 'î voiu pedepsi, voru cade, dice
lehova.
Aşa dice lehova:
16
Staţi în drumuri, şi căutaţi,
Şi întrebaţi de r cărările cele vechi,
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Care este calea cea bună; şi âmblaţî pe d'însa;
Şi aşa veţî afla ' repausu pentru sufletele
vostre.
Dară eî au disii:
„Nu voimii să âmblămu pe ea."
Pus'amu încă şi ' custodî preste voî,
Cari să ijiică: „Ascultaţi sunetulu trîmbiţeî;*
Dară eî aii disii :
„Nu voimii să audimu."
De aceea ascultaţi, poporeloru ! şi tu,
comunitate, cunosce,
Ce se petrece între aceştia.
" Ascultă, pămentule !
Ecce, eu voiu aduce asupra poporului aces
tuia nenorocire,
" Fruptulu cugetărilorii loru ;
Pentru că n'au ascultaţii de cuvintele mele,
Nici de legea mea ; ci aii lepedat'o.
* La ce-mî folosesce tămâia adusă » din Şeba?
Şi trestia aromatică din pămentu depărtaţii?
1 Olocaustele vostre nu-mî swtt£bine-primite,
Si sacrificîele vostre nu-mî plăcu,
e aceea, aşa dice lehova:
Ecce, eu voiu pune petre de poticnire po
porului acestuia,
De cari şi părinţii şi fiii lui se vorii poticni;
Vecinulu şi amiculii lui vorii peri.
Aşa dice lehova;
Ecce, vine unii poporu din pămentulu de
cătră ° inedă-nopte,
Şi o naţiune mare se rădică de la mar
ginea pămentuluî;
Arcu şi lance are în mâni ;
Sunt crudî şi fără de milă;
Vocea lorii * mugesce, ca marea,
Şi vinii călare pe caî,
înşiraţi, ca bărbaţii de resbelii
Asupră-ţî, fiică a Sionului.
Noi audit'amii faima loru ;
Slăbit'au manele nostre;
c Agonia ne-a cuprinsa,
Şi chinuri, ca ale unei femei în facere.
Nu eşiţî la câmpii, nici nu âmblaţî pe cale;
Căci sabia neamiculuî yt groza de du este
pretutindenea.
Fetă 9. poporului meii, J încinge-te cu sacii,
e Şi culcă-te în cenuşă,
•^Fă-ţî jale, ca pentru fiîulu unulu-născutu,
Şi plângeri amare;
Că pustiitorulu a veniţii fără de scire asu
pra nostră.
Ca unii ? topitorii! de aurii te-amii pusu în
medîloculii poporului meii,
Ca să cunoscî şi să cercetezi urmările loru.
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* Toţi sunt neascultători, ' vorbitori de reii, 28
J Aramă şi ferii ; cu toţii sunt stricaţi.
Foile s'au arşii;
29
Plumbulu s'a mistuiţii de focii;
Topitorîulii topesce în zădarii,
Căci reiî nu s'aii despărţiţii.
* Argintii lepădaţii se vorii numi,
30
Pentru că lehova î- a lepădaţii.
Mustrări şi ameninţări îndreptate cătră poporu
în templu.

r^UVENTULtr, care a foştii de la lehova
\j cătră Ieremia, " dicendii : Stă în porta
casei lui lehova, şi prochîamă acolo cuventulii acesta, şi di:
Audiţî cuventulu lui lehova, toţi omenii
lui Iuda,
Câţi intraţi prin portele acestea, ca să ve
închinaţi lui lehova !
Aşa dice lehova, Dumnedeulii oştiriloru şi
alîi lui Israelu :
1 îndreptaţi urmările vostre şi faptele vostre,
Şi ve voiu lăsa să locuiţi în loculu acesta.
c Nu ve încredeţî în cuvinte minciunose, dicendii :
„Templulu lui lehova,
„Teuiplulu lui lehova,
„ Templulu lui lehova st'mt aceştia!"
Căci de veţî îndrepta urmările vostre şi faptelo vostre;
De veţi d face judecată între omii şi apropele şeii ;
De nu veţî asupri pre străinii, pre orfanii
şi pre văduvă,
Şi nu veţî vărsa sânge nevinovata în loculu
acesta,
' Nici nu veţî urma pre deiî străini spre dau
na vostră;
•''Atuncea ve voiii lăsa să locuiţi în loculu
acesta,
în » pămentulu, pre care 1'amii daţii părinţilorii voştri, în eternă şi perpetuu,
fiece, h voî vă încredeţî în j cuvinte mincîunose, ce nu folosescii nimicii.
Cvmu ! i furaţi, ucideţî şi sevârşiţî adulteriii,
Juraţi strâmbii, şi tămăîaţî lui Baalii,
Şi * urmaţi altorii deî, pre cari nu-î cunosceţî,
' Şi apoi veniţî şi staţi înaintea mea în casa
acesta,
™ Care se numesce dupre numele meu,
Şi diceţî: „Suntemii scăpaţi!" fi e'ră-ţî faceţi
tote aceste urîcîunî !
" Casa acesta, care se numesce dupre numele
meii,
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Aii doră făcutu-s'a ia ochii voştri ° pesceră de
tâlhari ?
fiece, eii însu-mî amu vedutii acestea, dice
lehova.
Dară duceţi-ve acumu la p loculu meii,
care era în Silo,
» Uude amu pusii numele meii la începutiî,
Şi vedeţi r ce î-amu făcuţii,
Pentru reutatea poporului meu Israelu !
Şi acumii, fiindii-că aţî făcutu tote aceste
fapte, dice lehova,
Şi v'amu vorbitu,
* Sculându-me de demâneţă, şi vorbindu,
Dară n'aţî audiţii ;
Şi ' v'amu strigaţii, dară n'aţî respunsii :
Pentru acesta voiii face casei, care se numesce dupre numele meu,
în care ve încredeţî,
Şi locului, pre care 1'amii daţii voii î şi părinţilorii voştri,
Precumii amu făcutu " Şilouluî :
Ve voiîi arunca de la fac.» mea,
" Precumii amii aruncaţii pre toţi fraţii voştri,
zPre totă seminţia lui Efraimii.
De aceea » nu te ruga pentru poporulii
acesta,
Nici nu rădica cerere şeii rugăciune pentru
d'însulu,
Mici nu medîloci cătră mine;
* Că nu te voiii asculta.
Nu vedî ce facii ei în cetăţile lui Iuda,
Şi în uliţele Ierusalimului ?
° Fiii culegu lemne, şi părinţii aprinclii foculii,
Şi femeele frementă aluatulu,
Ca să facă turte reginei ceriului,
Şi să b verse libaţiunî deiloru străini,
Ca să me întărite.
c Ore pre mine me întărită ? dice lehova ;
Ore nu pre ei însi-şî, spre ruşinea fec.elorii lorii?
De aceea, aşa dice lehova, Domnulu :
Ecce, mânia mea şi furia mea se va versa
asupra locului acestuia,
Asupra omului, şi asupra animalului ;
Asupra arboriloru câmpului,
Şi asupra fruptelorii pământului ;
Şi va arde, şi nu se va stinge.
Aşa dice lehova, Dumnedeulu oştiriloru
şi ;ilii lui Israelu:
''Adăugiţi olocaustele vostre j» sacrificîele
vostre,
Şi mâncaţi din carnea lorii.
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• Căci u'amii vorbitu cu părinţii voştri, nici
lî-amii d atu ordini,
în diua, în care î-amii scoşii din pămentulii Egiptului,
Pentru olocauste şi sacrificii;
Ci cuvSntulii acesta lî-amii ordinatu, dicendu:
•/'Ascultaţi de vocea mea,
Şi " eii vî voiii fi Dumnedeii,
Şi voi 'mi veţi fi poporii :
Şi âmblaţî pe tote căile, câte vi le punu
Ca să vî fie bine.
[înainte,
* Dară n'aii ascultata, nici nu şî-au plecaţii
urechîa ;
Ci ' aii âmblatii dupre sfaturile ţi învertoşirea ânimeî lorii celeî rele;
i S'aii daţii înapoi, şi n'aii mersă înainte.
Din diua în care au eşitii părinţii voştri din
pămentulu Egiptului,
Până în diua de astă-dî.
Amii *trămesii la voi pre toţi servii mei,
pre profeţi,
' Sculându-me în fie-care demâneţă, şi trămeţendu-î :
'" Totu-şî nu m'aii ascultaţii, nici nu şî-au
plecaţii urechîa :
Şi nau îndârjiţii cerbicea lorii.
"Au făcutu mai reii decâtu părinţii lorii.
Şi chîarii p de li vei vorbi tote aceste cuvinte,
Nu te vorii asculta ;
Şi de vei striga la d'înşiî,
Nu-ţî vorii respunde.
De aceea di-li lorii:
Acesta este unu poporii, care nu ascultă de
vocea lui lehova, Dumnedeulu şeii,
7 Nici nu primesce îuveţăturî ;
[lorii.
T Adeverulii a peritii şi s'a stinsii din gura
*Tunde-ţî perulu teii, Ierusalime ! şi-/w
lepedă,
Şi scote bocetii pe locurile înalte l
Că lehova a lepedatii şi a părăsiţii generaţiunea acesta a mâniei sale.
Căci fiii lui luda aii făcuţii rele înainte-mî,
dice lehova :
' Aii pusii urîcîunile lorii în casa,
Care se numesce dupre numele meu,
Ca să o necurăţescă ;
Şi au zidiţii "înălţimile Tofetuluî,
Care este în valea fiîuluî lui Hinnomii,
Ca să " ardă pre fiii lorii şi pre fetele lorii
în focii;
z Ceea ce n'amii ordinatu, şi în cugetii nu
nii-ii intraţii.
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32 De aceea ecce, * vinii filele, dice lehova,
în cari nu se va numi, Tofetu,
Nicî, Valea Fiîuluî luî Hinnomu,
Ci, Valea Tăiereî ;
' Căci vorii îmmormenta în Tofetu, ne maî
fiindu aiurea locu.
33 Şi a cadavrele acestui poporu se voru face
hrană
Păseriloru ceriului şi fereloru pământului ;
Şi nu va fi cine să le sperie.
34 Şi voiu face să * înceteze din cetăţile luî
Iuda,
Şi din uliţele Ierusalimului,
Vocea bucuriei şi vocea veseliei,
Vocea mirelui, şi vocea miresei ;
Căci • pămentulu acesta în pustiiu se va pre
face.
8 ŢN timpulii acela, dice lehova, voru scote
J_ osele regiloru lui Iuda, şi osele maî mariloru luî,
Osele preuţiloru, şi osele profeţiloru,
Şi osele locuitoriloru Ierusalimului, din mor
mintele lorii ;
2 Şi le vorii întinde în faţa soreluî şi a luneî,
Şi în faţa tuturorii oştirilorii cerescî, pre
cari le -aii iubiţii,
Pre cari le-au servita, şi pre cari le-au ur
ma tu,
Pre cari le-aii căutaţii, şi " cărora s'aii în
chinaţii.
Nu se voru maî aduna, * nici nu se vorii
îmmormenta ;
Ci se vorii face ° gunoi ii pe faţa pământului.
3 Şi d mortea va fi mai dorita decâtu vîeţa
De totă rămăşiţa celoru ce vorii fi rămaşi
din acea generaţiune rea,
Ce va fi rămasă în tote locurile, unde-î voiii
fi alungaţii,
pice lehova, Dumnefeulii oştirilorii.

Nu este nimenea, căruia să-i pară răii de
răutatea sa,
Seu să dică : Ce amii făcuţii ?
Fie-care se întorce la alergătura sa,
Ca calulu ce se aruncă in luptă.
Chîaru şi ' cocostârculii de supţii ceriu cuuosce timpulii seu ;
' Turturica, rândunica, şi cocorapăzescu tim
pulii venire! lorii ;
Dară * poporulu meu nu cunosce dreptulu lui
lehova.
Cumu diceţî: Suntemu înţelepţi,
J Şi legea luî lehova este cu noi ?
Cu adevăraţii, în zădaru ea s'a fâcutu:
Pena scriitorilorii o-au prefăcuţii in minciună.
* înţelepţii sunt ruşinaţi,
Se spăimentă şi sunt prmşî ;
Ecce, eî lepădară cuventulii luî lehova;
Ce înţelepciune deci este într'înşiî ?
De aceea " voiu da femeele lorii altora,
Şi ţerâuele lorii altoru stăpâni ;
Pentru că fie-care, de la celu maî micii până
la celu maî mare,
Se dedaii ° sgârcenieî ;
De la profeţii până la preutu,
Fie-care lucreză incelăcîune.
Şi p vindecă cu uşurinţă rânele fiicei poporuluî meii,
Dicendu : * Pace l pace !
ţsi pacea nu este.
Ore T ruşinatu-s'aii, cândii aii fâcutu urîcîuni?
Nu, nici decumu nu s'au ruşinata,
Nicî nu cunoscu ce este ruşinea ;
De aceea voru cade unulii presto altulu ;
Câiidu 'î voiu pedepsi, voru cade,
Dice lehova.
Cu totulii 'î voiii mistui, dice lehova;
Nu se voru afla struguri ' in viiă,
Nicî smochine pe * smochini ;
Si frunda va veşteji;
Neascultarea ludeilorit, care se face totu mat rea, Şi bunurile, pre cari lî-amii daţii, se vorii
şi neaperata eî pedepsă.
duce de la d'înşiî.
De ce şedemu?
4
Şi eră- şi di cătră eî :
"Adunaţi-vă, să întrămii in cetăţile intărite,
Aşa dice lehova:
Şi să tăcemii acolo ;
De cade cine-va, au nu se scolă ?
Căci lehova, Dumue^eulu nostru, ne-a adusă
De rătâcesce cine-va, au nu se întorce ?
la tăcere,
5 De ce deci poporulu acesta alii Ierusalimului
Si ne-a adăpaţii • cu fiere ;
a «rătăciţii,
Că luî lehova amu păcătuiţii.
Cu rătăcire perpetuă ?
x Asceptat'amii pace, dară nici unii bine nu
'Eî ţinu tare la încelăcîune,
Şi i nu voîescu să se întorcâ.
nl-a veniţii:
Timpii de vindecare, şi ecce l spaimă.
6 * /-amu ascultaţii, şi î-amu audiţii ;
Fornăitulu cailoru luî s'a audiţii de la » Danii ;
Nu vorbescu drepţii ;
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Toţii părnentulu s'a mişcaţii,
De sunetulu nechezătureî cailoru luî ' celorii
puternici ;
Căci veniră, şi mistuiră ţera şi totu ce era
Cetatea şi locuitorii eî.
[într'însa,
Si ecce mal trămetu asupră-vî şerpi, basiliscî,
Pentru cari " nu este nici unu descântecu
Şi eî vă voru muşca, dice lehova.
Unde să aflu vre-o mângăîăre in întristarea
.anima mea este bolnavă in mine.
[mea !
fiece, vocea de strigare a fiicei poporului
meu din * pământii îndepărtaţii!
„Au nu este lehova in Sionu?
„Regele luî aii nu este într'însulu?
„ De ce m'aii " întărîtatii prin chipurile lorii
„Prin deşertăciuni străine ?
[cioplite?
„Trecutu-s'a secerişulu, sfârşitu-s'a vera,
„Şi noi încă nu suntemu mântuiţi."
dEu suutii răniţii pentru rana fiicei popo
rului meu,
' Sunt in jale, spaima m'a cuprinsa !
Ore nu este f balsamu in Galaadu ?
Ore nu este acolo vre-unii medicii ?
De ce ore fiica poporului meii nu se vindecă?
A HtJ, ° de s'arii preface capulii meii in apă,
J\_ Şi ochii meî intr'unii isvoru de lacrimi,
Ca să plângu diiia şi noptea
Pre ucişii fiice? poporului meu !
O de aşi ave o colibă de călătorii in pustiiu !
Mî-aşî lăsa poporulu meu, şi m'aşî duce de
Căci * toţi sunt adulteri,
[la elu ;
O adunătură de făcători de rele ;
c Intindu limba lorii, arculii lorii de minciună,
Şi in pămentulu lorii nu biruescii prin adeverii ;
Ci trecu din răutate in răutate,
Şi d de mine nu sciu, dice lehova.
"Păziţi-vă totu însulu de apropele seu,
Şi nu ve încredeţî in nici unii frate ;
Căci până şi frate pre frate încelâ,
Şi toţii amiculii se portă ca 'unu vorbitoriii de răii.
Da, totu însulu încelâ pre apropele seu,
Şi nu vorbescii adevărulu;
Aii deprinşii limba lorii ca să vorbescă min
ciună,
Şi se ostinescii într'a face rele.
Locaşulu teii este in mediloculu încelăcîuneî,
Şi prin încelăcîune nu voiescii să mă cunoscâ,
dice lehova.
De aceea, aşa dice lehova, D-fevlii oştiriloru:
Eccă, » 'î voiii topi, şi-î voiii cerca ;
* Căci ce alta să făcu pentru fiica poporului
meii ?
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Limba lorii este ca o săgeta ucidetore ;
8
Ea vorbesce * amăgire ;
Fie-care vorbesce •> de pace cu gura luî cătră
apropele şeii,
Dară in animă 'î pune pândă.
* Să nu-î pedepsescii pentru acestea? dice Ie- 9
hova ;
Şi sunetulu meu să nu-şî resbune asupra
unui aşa poporii ?
(Pentru munţi voiu scote plângeri şi ţipete, 10
Şi ' pentru păscîunile deşertului, bocire ;
Căci pustiitu-s'aii, incâtii nici unu omii nu
pote să trecă preste et,
Nici nu se aude vocea de turme in eî;
Fugit'aii m paserile ceriului şi animalele,
Depărtatu-s'au :)
Şi voiii preface Ierusalimulu in " grămădi, in 1 1
0 locuinţă de şacali,
Şi cetăţile luî luda le voiii face unii deşertu,
fără locuitori.
P Cine este omulu celu înţelepţii, care pote 12
să înţelegâ acesta?
Şi cătră cine a cuventatii gura luî lehova,
ca să spună,
Pentru ce ţera s'a perdutu,
Şi s'a pustitu ca unu pustiiu, incâtu nimenea
nu pote să trecă prin ea ?
lehova a mai disii :
13
Pentru că lăsară legea mea,
Pre care lî-amii pus'o înainte,
Şi nu ascultară de vocea mea,
Nici nu âinblară dupre d'însa ;
Ci aii » âmblatii dupre învertoşarea animeî 14
lorii,
Şi dupre Baaliî, r pre cari î-aii învăţata pă
rinţii lorii:
De aceea aşa dice lehova, Dumnedeulii os- 15
tiriloru şi alii luî Israelii :
ficcă, eu 'î voiii ' hrâni, pre acestii poporii
alii meii, ' cu pelinii,
Şi-î voiu adapă cu apă de fiere ;
Şi-î voiu " imprăscîa pr'intre poporele,
Pre cari nicî eî nici părinţii lorii nu le cu- 16
noscură ;
* Şi voiii trămete sabia in urma lorii,
Până cândii 'î voiii nimici.
Aşa dice lehova, Dumnefaulu oştiriloru: 17
Căutaţi şi chîămaţi * plângătorele, ca să vină;
Şi trămeteţî după cele deprinse a jăli, ca
să vină ;
Să se grăbescă, şi să rădice plângere pen- 18
Ca v ochii noştri să lase lacrimi,
[tru noi ;
Şi pleopele nostre să isvorescă apă.
n Isa. 25. 2.
i P». 80. B.
120. 3.
0 ('.:. 13. 22. &
( Cap. 8. 14. &
Vers. S.
23. 15.
34. 13.
j Pi. 28. S. &
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Cap. 10. 22.
55. 21.
19.
/. Cap. 5. 9, «9 p Ps. 107. 43.
u 1 n'v. 26. 83.
Osea 14. 9.
( Oap. 12 4. &
Deut. 28. 64
23. 10.
q Cap. 3. 17. &
v 1 ,. v. 26. 33.
7. 24.
Osea 4. 3.
m Cap. 4. 25.
r Gal. 1. U.

Cap. 44. 27.
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Mat. 9. 23.
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19 Căci 'voce de jale se aude din Sionii:
„Câtu suntemii de nimiciţi! suntemii ruşinaţi
„Căci trebue să părăsîmii ţera;
[forte!
„Căci aii surpată locuinţele nostre. "
20 Ascultaţi deci, femei ! cuventulu lui lehova,
Şi să primescă urechîa vostră cuventulu gureî sale,
Şi învăţaţi pre fiicele vostre plângero,
Si iotă femea pre vecina sa cântarea de jale.
2 1 Căci mortea se sue prin ferestrele nostre,
Intră in palaturile nostre,
Ca să sterpescă pre ° prunci in uliţa,
Şi pre tenerî in pieţe.
22 Di, aşa dice lehova :
Cadavrele omeniloru voru cade, * ca gunoiulii
pe faţa pămentuluî,
Şi ca mânunchîulu in urma secerătoruluî,
Şi pre care nime nu-lă culege.
23
Aşa dice lehova :
c Să nu se laude înţeleptulii cu înţelepciu
nea sa,
Să nu se laude puterniculu cu puterea sa,
Să nu se laude avutulu cu avuţia sa;
24 Ci d celu ce se laudă să se laude cu acesta,
Că me înţelege, şi mă cunosce,
Că eii sunt lehova, celu ce face milă,
Dreptulu şi dreptatea pe păinentu;
* Căci în acestea me plăcu, dice lehova.
25
fiece, vinu dilele, dice lehova,
Gândii -^voiii pedepsi pre toţi, şi pre circuincişî şi pre necircumcişî :
26 Pre Egiptu, pre luda şi pre Edomu,
Pre fiii lui Ammonu şi pre Moabu,
Si pre toţi câţi 9 tăia marginile perului caCari locuescu în pustiiu ;
[pulul loru,
Căci tote aceste popore sunt uecircumcise,
Şi totă casa luî Israelii este h necircumcisă
la animă.
Desceptări asupra idololatrieî; încelăcîunea şi ne
bunia ei descrisă.

SCULTAŢl cuventulu, pre care vi-lu dice
_ lehova, casă a luî Israelu!
2 Aşa dice lehova:
°Nu vă deprindeţi în urmările păgânilorii,
Şi nu ve spăiinentaţî de semnele ceriului,
De şi păgânii se spariă de ele.
3 Căci datinele păgânilorii sunt deşertăciuni;
Căci * ei tăia unu lemnii din pădure,
Manele de meşterii 'Iu lucreză cu securea;
4 'Lu împodobescu cu argintii şi cu aurii;

10

z Lev. 18. 98.
A »0. 28.
a Cap. 6. 11.
b Cap. R. 2. &
16. 4.
e boci. 9. 11.
d 1 Oor 1. 81.
2 Cor. •». 17.
l Mic. 6. X. &
7. 18.
/ Rom. S. 8, 9.

g Cap. 25. 23. &
49. 32.
h Lev. «C. 41.
Ezec. 4-1. 7.
Rom. 2. 28,
29.

b Isa. 40. 19, 20. / Isa. 41. 23.
& 44 0, 10. g Ksod. 15. 11.
etc. & 45. 20.
fi. 86. 8, 10.
e I»a. 41. 7. k h Apoc. 15. 4.
4fi. 7.
i Ps. 89. 6.
d Pi. 115. 5. & ; PM. 115. 8.
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laa. 41. 29.
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Capulit 10.
1 Cor. 12. 8.
Zeoh 10. 2.
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Rom. 1. 21,
20. 23.
Iu. 4fi. 1, 7.
n.

Ca să nu se clatine.
Stau ca unu stâlpii, de palmiera, lucr&tu in
•* Dară nu vorbescu ;
[strugu ;
" Se porţii de cătră alţi ;
Căci nu potu să âmble.
Nu ve temeţi de d'înşiî ; că f reii nu potu să
Nici a face bine nu potu.
[facă,
Nimenea nu este 'asemenea ţie, lehova!
Escî mare, şi numele teii este mare în
putere.
* Cine să nu se temă de tino, llege ulii poCăci acesta ţi se cuvine ;
[porelorii !
Căci 'între toţi înţelepţii poporeloru,
Şi între tote regatele lorii, nu este nimenea
asemenea ţie.
Ci cu toţii sunt J' proşti şi nebuni,
L/narii lemnulu însu-sl este mustrarea deşertăcîuneî lorii.
Argintii cîocânitii se aduce din Tarşişu,
Şi * aurii din Ufazu,
Lucru de măiestru,
Şi de mână de argintăria:
Vestmentulii lorii este venătii şi purpurii;
Tote aceste sunt l lucruri de omeni iscusiţi.
Dară lehova este Dumnedeulii celu adevărata,
Este ™Dumnedeuluceluviu,şi "regele eternu,
De mânia luî pămentulii se cutremură,
Şi poporele nu potii să porto urgia luî.
(Aşa veţi vorbi câtră ei :
0 „Deiî, cari n'au făcuţii cerîulu şi pămentulii,
p „Vorii peri de pe faţa pămentuluî şi de
supţii cerîulu acesta.")
Elu q făcu pămentulii cu puterea sa,
r întemeia lumea cu înţelepciunea sa,
Şi * întinse cerîurile cu mintea sa.
' La vuetulu ce se face, câudii elu pune mulţimea apelorii în cerîurî,
U " rădică nuoriî de la marginile pământului,
ntornă fulgerele în ploiă,
Si scote ventulii din tesaurele sale;
Atunci " omulii se aretă cutii este de x prostii
cu sciinţa saŞi » totu argintarulii rămâne ruşinaţii de chi
purile sale cele cioplite;
- Căci chipulu şeii turnaţii este o minciună,
Şi nici o suflare nu este într'însulu.
Sunt deşertăciuni, lucru de amăgire,
La timpulu pedepsei loru ° voru peri.
Moscenirea luî lacobu nu este ca aceştia,
Căci elu este Făcătorulu a tote ;
Şi c Israelu este seminţia moscenireî luî ;
d Numele luî este lehova, I)-faulu oştirilorii.
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Strămutarea cea de aprope dată in scire poporului. 'Ascultaţi de vocea mea, şi faceţi
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«Aduna de pe pământii lucrurile tale,
Tu, celu ce locuescî în împresurare !
Căci aşa dice lehova:
fiece, eu de astă dată voiii ^asvârli departe
pre locuitorii ţereî;
Căci î-amii închişii din strimţii, f ca să-î
h Vaî mie de durerea mea l
[găsescii.
Rana mea este mare ; şi amu disii :
* „Ori cuinii, acesta-î o boia, 'ce trebue să o
suferă, şi o voiu suferi;
* „Cortulu meu s'a pustiita, şi tote funiele
mele s'au rupţii;
„Fiii meî s'au duşii de la mine, şi nu maî sunt,
„Nu este cine să maî întindă cortulu meu,
„Seu să rădice covorele mele."
Căci păstorii s'aii împrostitu,
fi n'au căutaţii pre lehova;
entru acesta nu prospereză,
Şi tote turmele lorii s'au resipitii.
Vocea vestei, ecce, vine !
Şi mişcare mare din !pamentuludela medănopte ;
Pentru ca să prefacă cetăţile luî Iuda într'unu deşerţii,
în m locuinţă pentru şacali.
lehova, cunoscu, că nu a omului este
" calea sa,
Că nu est în puterea omului ce âmblă, de
a-şî înd pta paşii seî.
lehova ° depsesce-me, dară cu astemperii ;
Nu cu .: ânia ta, ca să nu me nimicescî.
f Versă mânia ta asupra poporeloru, « cari
nu te cunoscu,
Şi asupra nemuriloru, cari nu chîamă nu
mele teu;
Căcî au mâncaţii pre lacobu,
r L'aii mâncaţii, l'au nimicitii,
Şi aii pustiiţii locuinţa luî.
Poporală şi mai marii şei călcândti legămentulu
lui Dumnezeii, trebue să se pedepsescă aspru.

11 pUVENTULtT, care a foştii cătră Ieremia
\j( de la lehova, dieendu :
2
Ascultaţi cuvintele legământului acestuia,
şi spune bărbaţilorii luî Iuda şi locuitori3 loru Ierusalimului ; Şi di cătră eî : Aşa dice
lehova, Dumnedeulu luî Israelii :
"Blăstematii fie omulii, care nu ascultă
de cuvintele legământului acestuia,
4 Pre care l'amu daţii părinţiloru voştri,
în diiia în care î-amii scoşii din pământulii
Egiptului,
* Din cuptorulu de ferii, dic^ndii :
« Ve^lCftp.B 1. i Pa. 77. 10.
Ezec. 1!. S, j Mic. 7. 9.
«te.
k (Jap. 4. 20.
/ 1 Şam. 25. 89. 1
Cap. 16. 13.
g Ezec. 6. 110.
A Cap. 4. 19. & m

Cap. 1 . IA. &
4. 6.& 5. 15.
& 6. 12.
Cap. 9. 11.

B Prov. 16. l.
& 20. 84.
u Ps. S. 1. &
38. 1.
Cap. 30. 11.
p Pi. 79. S.
q Iov 18. 81.

1 The». 4. 5.
2 Thes. 1. 8.
r Cap. 8. 16.
Oapulu 11.
a Deut. 97. 26.

Tote câte vi ordinezu ;
Aşa ca să-mî fiţi poporii,
Şi eu să vi fiii Dumnedeu;
Ca să împlinescu d jurămentulii, ce l'amii juratu părinţiloru voştri,
De a li da unu pământii, în care curge lapte
şi miere,
Precumu se vede în diiia de astă-dî.
Atunci eu amu respunsu, şi amu disii :
Aşa să fie, lehova.
lehova a maî disii cătră mine :
Prochîamă tote cuvintele acestea în cetăţile
luî Iuda,
Şi pe uliţele Ierusalimului, dicendii :
Ascultaţi cuvintele legământului acestuia,
• Şi faceţi-le
Căcî amii mărturisiţi! pre părinţii voştri,
în diiia în care î-amu scoşii din pămentulii
Egiptului până în diiia de astă-^î,
f Sculându-me de demâneţă, desceptându-î,
si dicendii :
Ascultaţi vocea mea.
"Dară n'au audiţii, şi nu şî-aii plecaţii urechîa;
Ci aii * âmblatii fie-care dupre învârtoşarea
ânimeî loru celei rele ;
Pentru acesta voiii aduce asupra lorii cuprinsulu tuturoru cuvinteloru legământului
acestuia,
Pre cari fc-amii ordinatu de a le face, dară
nu /e-aii făcuţii.
Şi lehova dise cătră mine :
Intre bărbaţii luî Iuda,
Şi intre locuitorii Ierusalimului este •' o conj urare ;
S'au re'ntorsu la J fâră-de-legile strămoşilorii lorii,
Cari nu voiră să audă de cuvintele mele,
Şi aii urmaţii după alţi deî, ca să li servescă ;
Casa luî Israelii şi casa luî Iuda au rupţii
legământulu meu,
Pre care Tamii făcuţii cu părinţii lorii.
De aceea aşa dice lehova:
Ecce, voiii aduce preste eî nenorocirea,
De care nu vorii pute scăpa ;
Şi * vorii striga cătră mine,
Dară nu voiu asculta ;
Ci mergă cetăţile luî Iuda şi locuitorii Ieru săli inului,
Şi ' strige cătră deiî, cărora li tămăîară ;
Dară eî nu vorii pute să-î scape,
în timpulu nenorocire! lorii.
Căcî pre câte sunt m cetăţile tale, pre atâţia
sunt şi deiî tei, o Iuda !
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1 Beg. 8. 51.
e Lev. 26. 3, 1».
Cap. 7. 23.
d Dent. 7. 12,
13.
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Şi pre câte sunt uliţele Ierusalimului,
Aţi rădicaţii altare pentru, acela lucru ruAltare de tămăîare lui Baalii.
[şinosu,
14 Şi acuinii " nu te ruga pentru poporulu acesta,
Nici nu ridica cerere, nici rugăciune pen
tru d'înşiî ;
Căci nu-* voiu asculta, cându vorii striga
Di u nenorocirea lorii.
]cătră miiie
15 "Ce va face iubita mea în casa mea,
De ore ce atâţia p severşescii desfrânarea lorii
acolo,
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l?

18
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Şi s'a luaţii de la tine i carnea cea sântă V
Căci cându faci reulu, atuncea T te bucuri.
lehova te-a numiţii:
«Olivu pururea-verde, frumoşii, cu frupte
măreţe ;
Dară cu voce de alarmă mare s'a aprinşii
foculii preste d'însulu,
Şi ramurele lui s'au rupţii,
Căci lehova, D-foulv oştirilorii, 'care te-a
Ţi-a cuveutatu nenorocire,
[săditii,
Pentru răutatea casei lui Israelu şi a casei
Pre care eî au făcut'o,
[lui Iuda,
întârîtându-me, ţi tămăîându lui Baalii.
Şi lehova mî-a daţii în scire, ca să o
cunoscu ;
De demultii aretatu-mi-a faptele lorii.
Dară eu eramu ca unu mnelii desmerdatii,
pre care-lu ducii spre junghîare ;
Şi ifam ii înţeleşii, că ei aii " făcuţii uneltiri
asupră-mî, dicendu :
„Să nimicimu pomulu şi fruptulii lui,
* „ Şi să-lu sterpimii din "pămentulu celoriiviî,
„Ca nici numele lui să nu se mai amintescă."
Dară o lehova, D-deulu ostirilorii, celu ce
judeci drepţii,
Celu ce y cerci rănunchiî şi anima,
Fă ca să vădii resbunarea ta asupra acestora;
Pentru că ţie ţî-amii încredinţată causa mea.
De aceea aşa dice lehova
De bărbaţii din Anatotu, " cari caută după
vieţa ta, şi dicu :
"Să nu profeţescî în numele lui lehova,
Ca să nu mori de manele nostre :
De aceea aşa dice lehova, D-deulu ostirilorii :
fiece, eu 'î voiu pedepsi :
Teneriî voru muri de sabia ;
Fiii lorii şi fetele lorii voru muri de fome ;
Şi nu va fi nici o rămăşiţă din eî;
Căci voiii aduce rele presto bărbaţii din
Anatotu,
Adecă, b anulu pedepsei lorii.
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DREPTtf ° escî, lehova, câudii mă judecii
cu tine;
Totu-şî te întrebi! de judecatele tale:
b De ce calea reiloru prospereză ?
De ce sunt fericiţi toţi cei ce se portă cu
necrediucîoşiă ?
Săditu-i-aî, şi au prinşii rădăcină ;
Crescu, şi încă şi fruptulu daii ;
c Tu escî apropo de gura lorii,
Dară departe de rănunchiî lorii.
Dară tu, lehova, d mă cunoscî ;
M'aî vădutu, şi aî • cercatu anima mea cătră
Trage-î ca pre oi la juughiare,
[tine;
Şi pregătesce-î pentru f diua junghiăreî l
Până cându » ţera va jăli,
Şi erba se va usca de pe totă ţerâna,
* De răutatea locuitorilorii eî ?
' Vitele şi paserile s'aii sterpitu ;
[tru.
Căci dis'aii eî: leltova nu vede viitorulii nosDacă fugindu cu cei pedestri te făcură
să ostenescî,
Atuncea cumii te veî întrece cu caii?
Si de n'aî siguranţă într'unu pămentu de pace,
Atuncea ce veî face la •> îmflarea Iordanului ?
Căci şi * fraţii tei şi casa părintelui teu,
Şi aceştia s'au purtaţii cu necredincîoşiă
cătră tine ;
Da, aceştia aii strigata, în urma ta cu voce tare.
' Nu te încrede în eî,
Chîaru de voru vorbi cu tine cuvinte plăcute.
Părăsit'amîi casa mea,
Lăsat'amu mosceuirea mea,
Dat'amu pre iubita sufletului meu în mane
le iieamicilorii eî.
Mosceuirea mea făcutu-s'a pentru mine ca
unu leii în pădure ;
Dat'a asupră-mî vocea sa ;
De aceea eu amu urît'o.
Moscenirea mea făcuţii -Ja pentru mine o
pasere răpitoră pestriţă ;
Paseri răpitore deci f-voru în jurulii eî ;
m Veniţi, adunaţi-vă, tote ferele câmpului,
Veniţi să o mâncaţi.
Mulţi "păstori stricat'au °viîa mea,
Aii p călcaţii în picîore partea mea,
Prey'âcut'au partea mea cea aţâţi/ de plăcută
îutr'unî! pustiii! deşerţii.
Prefăcut'o-aîi într'o pustietate;
Şt pustiită fiindîi, q ea jălesce în juru-mî.
fotă ţera s'a pustiiţii,
Pentru că nu este r nimenea, care să o îee la
animă.
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CAP. 12, 13.
12 Pe tote înălţimile în pustiiu veniră pră
dători ;
Căci sabia lui lehova mistue
De la o margine a ţereî până la cea-1-altă;
Nici unii muritoriu n'are pace.
1 3 ' Semenat'au grâu, dară vorii secera spini ;
Ostenitu-s'au, dară nici unu folosii nu vorii
Ve veţi ruşina de venitulu vostru,
[ave;
Pentru aprinderea mâniei lui lehova.
14
Aşa dice lehova
Asupra tuturora veciniloru mei celoru reî,
Cari ' se atingă de mosceuirea, ce amu dat'o
în stăpânire poporului meu Israelu :
fiece, 'i voiu " smulge de pe pămentulii lorii,
Şi voiii smulge casa lui Israelu din medîloculîi loru.
15 "Şi va fi, după ce î voiii smulge,
Că eră-şî 'î voiii milui, x şi voiu întorce
Pre fie -care la moscenirea sa, şi pre fie
care la pămeiitulu şeii.
16 Si va fi, de vorii învăţa căile poporului meu,
Si y voru jura pe numele meii :
Viii este lehova!
Cumu îuveţat'au poporulii meu să jure pe
Baalu ;
Atuncea ei voru ti ' întăriţi în medîloculii
poporului meii ;
1 7 Dară de nu vorii " asculta,
Voiii smulge pre aceste popore, smulgendu-le şi nimiciiidu-le,
Dice lehova.
l'J A ŞA a disii lehova cătrămine: Du-te, şi
J\_ cuiuperă-ţi o ciugetore de inii, pune-o
în juruiţi copselorii tale, dară să nu o dai
'2 la apă. Deci cumpărat'amu cingătore, dupre cuveutulii lui lehova, şi amu pus'o în
jurulu copseloru mele.
3
Şi a foştii cătră miiie cuvtmtulu lui le4 hova de H duoa oră, dicendu : Ie ciugetorea ce ţî-ai cumpăraţii, ţi uare este m juvulu copseloru tale, şi sculâiidu-te, mergi la
Eufratu, şi o ascunde în crăpătura vre-uneî
5 stânci. Uecî dusu-m'amu, şi amii ascuns'o
lungă Eufratu, pre cum u lehova mî-a ordi naţii.
6
Şi după trecerea a mai multorii dile, a
disu lehova cătră miue : Scolă-te, mergi la
Eufratu, şi ie de acolo ciugătorea, de care
7 ţi-aniu ordinatu, ca să o ascundî acolo. Atuiicea dusu-m'amu la Eufratu, săpat'amu,
şi amu luaţii cingătorea din loculii, în eare
o ascunsesemii ; şi eccă, cingătorea era stri8 cată, şi nu era bună de nimicii. Atuncea
cuventulu lui lehova a foştii cătră mine, di
cendu :
» Lev Sfi. 16.
Deut. 28. 38.
Mic. 6. 15.
Bag. 1. 6.
( Zech. 2. g.

u Deut. SO. 3.
Cap. 32. 37.
v Ezec. ÎS. 25.
x Amos 9. 14.
y Cap. 4. i.

t Efes 2. 20, 21.
1 Pet. 2. |5.
a Isa. 60. li.

Capulu ÎS.
a Lev. 26. 19.
b Cap. 9. 14. &
U. 8. & 16.
12.
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Aşa dice lehova:
Astu-feliii avoiu strica mândria lui Iuda,
fi mândria cea mare a Ierusalimului,
ceştii poporu reii, care nu voîesce să asculte
de cuvintele mele,
Ci * âmblă dupre învertoşarea ânimeî loru,
Şi mergu după alţi deî,
Ca să li servescă şi să li se închine :
Preface-se-voru ca cingătorea acesta, ce nu
este bună de uimicu.
Căci, precumu cingătorea este lipită de
copsele omului,
Aşa şi < 'u amii lipiţii de mine toţii, casa lui
Israelu,
Şi tot,-i casa lui Iuda, dice lehova;
Ca să-ml " fie mie poporu
Şi •* renume, laudă şi mărire ;
Dară n'aii voiţii să asculte.
De aceea li vei dice cuventulu acesta:
Aşa dice lehova, Dumnedeulu lui Israelu :
Toţii burduvulu se împle de vinii ;
Şi de-ţî voru dice:
Da, nu scimii că toţii burduvulu se împle
de vinii?
Atuncea li vei dice: Aşa dice lehova:
fiece, voiu împle ' de beţia pre toţi locuitorii
pământului acestuia,
Pre regii, 'cari sedii pe trouulii lui Davidii,
Pre preuţiî, pre profeţii,
Şi pre toţi locuitorii Ierusalimului.
Şi-î f voiii ciocni pre ei unii de alţii,
Pre părinţi şi pre fii la unu loeu, dice lehova;
Nu mă voiii îndura, nici nu-t voiii cruţa,
nici nu-î voiu milui,
Ci-î voiii nimici.
Audiţî şi ascultaţi, ţi nu ve îngâmfaţi,
Cuci lehova a vorbiţii ;
s Daţi mărire lui lehova, Dumnedeulu vostru,
Mai 'iiainte de a aduce elu * întunereculii,
Şi mai 'uaiute de ce să se împedece picîorele vostre pe munţi întunecos!,
Şi voî ' asceptândii lumina,
Elii o va schimba în * umbră de morte,
Şi o va preface în întunerecii deşii.
firii de nu veţi asculta acesta,
Sufletulu meii va plânge în ascunsa pentru
suineţirea vostră]
Şi * ochii mei voru plânge amarii, şi voru
scote lacrimi ;
1 Că turma lui lehova se va duce în captivitate.
j Spuneţi l regelui şi reginei :
Uiniliţi-vă, înjosiţi-vă:
Căci de pe capetele vostre este cădută
Corona vostră cea măreţă.
Cetăţile de la medă-di sunt închise,
c Esod. 19. 5.
d Cap. 33. 9.
-- laa. 51.17,21.
& 63. 6.
Cap. S5. 27.

& 51. 7.
/ Pa. 2. 9.
,., los. 7. 19.
h laa. 5. 30. &
8. 22.

Amos 8. 9.
t laa. 59. 9.
/' Pa. 44. 19.
k Cap 9. 1. &
H. 17.

9
10

11

12

13

14

15
16

17

18

19

Plan. 1. 2, 16'
& 2. 18.
I Vedi 2. Reg.
24. 12.
Cap. 22. 26.
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?L nu este cine să le deschidă;
otu Iuda se duce îu captivitate,
Se face captivii cu totulu.
20 Rădicaţi ochii voştri, şi uîtaţi-vă la cei ce
vinii de la medâ-nopte ;
2 1 Unde este turma dată ţie, frumosa ta turmă 'i
Şi ce vei dice, cându aceşti străini te voru
pedepsi ?
Căci tu î-aî deprinşii să /ie maî mari si capi
preste tine.
Au doră nu te voru cuprinde " dureri, ca
pre o femeă în -facere ?
22 Şi de vei dice în anima ta:
°De ce mi s'a întâmplata acesta? Rtspundu:
Pentru mulţimea fâră-de-legiloru tale s'au
descoperită f polele tale,
S'au desgolitii cu silnicia călcâiele tale.
23 Pote Etiopenulu să schimbe pelea lui, seu
pantera petele sale?
Atwncea veţi pute şi voi să faceţi bine, voi
cei ce sunteţi deprinşi a face răulii.
24 De aceea 'î voiu împrăscîa, « ca pre paiele,
Ce se ducu de ventulu deşertului.
25 T Acesta este sortea ta, partea ta cea hotărîtă
de mine, dice lehova ;
Căci m'aî uitaţii, şi te-aî încredutu în ' min
ciună.
26 De aceea ' voiu desgoli polele tale, si le voiu
resufleca pe faţa ta,
Şi se va areta ruşinea ta.
27 Vedut'amu adulteriele tale şi u neche/ările tale,
Desfrenarea ta cea rea,
Şi urîcîunile tale,
• Pe delurî ţi pe câmpuri ;
Vai de tine, Ierusalime!
Totu nu te curăţesci, ahii pâiiă cândii!
Profetulft se rogă pentru poporu, dară in zădară.

14 pUVENTULţ lui lehova, care a fostu că\_j tră Ieremia despre secetă:
2
Iuda jâlesce, şi "portele Ierusalimului sunt
*Jacii în jale pe păiuentu;
[lâucedite;
Şi " se sue la cerîurî strigătulu Ierusalimului.
3 Şi cei puternici ai lorii trămetu pre supu
şii lorii după apă;
Ei vinii la iontână, si apă nu găsescu,
Se întorcu cu vasele loru deşerte;
d Se ruşineză, şi roşescu,
• Şi-şî învălescu capetele.
4 Căci pămentulu a crăpata,
Pentru că n'a plouatu pe pământii ;
Plugarii s'aii ruşinaţii,
învelitu-şi-au capetele.
5 Chîaru cerboîca pe câmpii,
m Cap. 6. Xi.
n Cap. (j. 24.
o Cap. 5. 19. &
10. 10.
p Iu. 3. 17. &
47. 3, S.
Vers. 26.
Bsec. 16. 37,

38, 39.
Nah. 3. 5.
q P». 1. 4.
Osca 13. 3.
r IOT 80. »9.
P». 11. 6.
• Cap. 10. 14.
« Vorn. M.

Pliin. 1. 8.
Ezec. l(j. 37.
& 23. 29.
Osca i. 10.
u Cap. 5. 8.
a Iia. 65. 7.
Cap. 8. 20. &
S. S, 8.

Ezec. 6. 13.
a
6
e
d

Capulu 14.
Isa. 3. 36.
Cap. 8. 21.
Voţli 1 Şam.
5. 12.
P». 40. U.

Născendu pre puiîseî, 'î părăsesce, căci nu
este erbă ;
Şi ' asinii sălbatici stau pe locurile înalte,
'Şi tragu sunarea, ca şacalii;
Ochii lorii se întunecă, căci nu este erbă.
lehova, de şi fără-de-legile nostre mărturisescu asupra nostră,
Fă totu-şî » pentru numele teu ;
Da, abaterile nostre sunt multe ;
Păcătuitu-ţi-amii.
Speranţă a lui Israelu, mentuitorulu seu la
timpii de strîmtorare!
De ce escî ca unu străină în ţeră,
~i ca unu călătorii ce se abate, ca să rnâîe ?
)e ce escî ca unu omu surprinsa,
Ca unu vitesu, 'ce nu pote să ajute?
Dară tu, lehova, i esci în medîloculu nostru,
Şi noi ne numimu dupre numele teu;
Nu ne lăsa.
Aşa dice lehova cătră poporulu acesta:
* Fiindu-că li-a plăcutu a rătăci,
Şi n'au opriţii picîorele lorii:
De aceea lehova n'are plăcere de d'inşiî ;
' Acumu 'şi aduce aminte de fără- de legea
Şi pedepsesce păcatele lorii.
[lorii,
Şi lehova a disu cătră mine:
* Nu te ruga pentru poporulu acesta spre
binele Ivi.
" De vorii posti, nu voiu asculta strigarea loru,
Şi °de voru aduce olocauste şi daruri de
pane, nu le voiu primi;
Ci-î J'voiii nimici prin sabia,
Prin fomete şi prin ciumă.
* Atuncea dis'amu : O lehova, Domne !
fiece, profeţii li dicu :
„Nu veţi vede sabia, nici veţi ave fomete ;
„Ci vi voiii da pace adevărată, ţlice fehova, in
loculii acesta".
Şi lehova a disu cătră mine :
r Profeţii profeţescu minciuni în numele uieti ;
1 Eu nu î-am u trămesii, nici nu lî-aruu ordiNicî n'amu vorbiţii cu d'îuşiî;
[naţii,
Ei vî profeţescu visiuuile mincîuuose, giciturele,
Deşertăciunea şi îucelăcîuuea ânimeî lorii.
De aceea aşa ţlice lehova :
Câtii pentru profeţii ce profeţescu în nu
mele meu, pre cari eii nu î-amii trămesii,
' Şi cari dicii: „Sabia şi fomete nu voru fi în
pâmentulu acesta ;"
Prin sabia şi fomete se voru nimici profe
ţii aceştia ;
Şi poporulu, căruia ei profeţescu,
Voru fi iiruncaţî pe uliţele Ierusalimului,
n Prov. 1. 28.
e 8 Şam. 15. :IO.
II.
Isa. 1. 15. &
k Veţli Cap. 8.
/Cap. 2. U.
58. 3.
23, 24, 25.
g Pa. 25. 11.
A Cap. 17. 1:1.
I Osca 8. 13. &
Cap. 11. 11.
Ezec. 8. 18.
i Isa. 59. 1
9. 9.
Mic. 3.4.
j Esod. 29. 15, m Esod. 32. 10.
Zech.
7. 18.
Cap.
7.
16.
k
46.
o Cap. 6. 20. &
Lev. 26. 11,
U. U.

6
7

8

9

10

11
12

13

14

15

16

7. 21, 22.
Cap. 9. 16.
Cap. 4. 10.
Cap. 27. 10.
Cap. 23. 21.
& 27. 15. k
29. 8, 9.
( Cap. 5.12,15.
p
q
r
t

615

CAP. 14, 15.
D'iuaintea fometeî şi a săbiei ;
" Şi nu va fi. cine sâ-î îmmormente,
Pre eî, pre femeele loru, pre fiii lorii şi pre
fiicele loru ;
Aşa voiu vărsa preste d'înşiî pede'psa răutăţeîloru.
1 7 De aceea spune-li cuvintele acestea :
" Ochii mei versă lacrimi noptea şi diua,
Şi nu înceteză:
1 Căci fecîora, fiîca poporului meu, cu sdrol >i ro mare
S'a sdrobitu, şi cu rană duîosă forte.
18 De esu în » câmpii,
Ecce, cei ucişi de sabia !
Şi de întru în cetate,
Eccă, cei ce morii de bolele fometeî !
Chîaru şi profetulu şi preutulu
Cutrieră pămentulu, şi nu scul ce să facă.
19
* Lepădat'aî ore pre Iuda?
Sufletulu teu ingrăţoşatu-s'a de Sionii ?
De ce ne-aî loviţii întru atâta, °de nu este
nici vindecare pentru noi?
6 Asceptat'amu pace, dară nici unii bine nu
nl-a venităTimpulu vindecăreî, şi eccă neh'nisce !
20 Cunoscemu, lehova, răutatea nostră,
Şi fâră-de-legea păriuţiloru noştri ;
Căci c ţî-amu păcătuiţii.
21 Pentru numele teu nu ne lepăda;
Nu lăsa de batjocură scaunulu mărireî tale :
d Adă-ţi aminte de legămentulii teii cu noi,
si nu-W rumpe.
22 «Au este între f idolii poporeloru vre-unulii,
care să potă da ploiă?
Seu ore cerîurile de sine dau ploîă?
* Ore nu escî tu acela, O lehova, Dumnedeulu
De aceea sperămii în tine;
[nostru?
Căci tu faci tote acestea.
15 Ol eră-şl a disii lehova cătră mine :
Î5 " Chîaru * Moisi c şi Samuelii de arii sta
înaintea mea,
Sufletulu meii n'arw ji pentru poporalii acesta ;
Alungă-î de la faţa mea, ca să se ducă.
2 Şi va fi, de-ţî voru dice: Unde să ne ducemu ?
Atuncea li vei respunde: Aşa dice lehova:
d Câţi sunt hotărîţî spre morte, la morte :
Şi câţi spre sabia, la sabia;
Şi câţi spre iomete, la iomete;
Şi câţi spre captivitate, la captivitate.
3 Căci ' hotărît'amu asupra lorii patru nemurî
de pedepse, dice lehova:
Sabia, ca să ucidă ; şi câni, ca să sfâscîe ;
u ft. 79. 3.
a
r Cap. 9. 1. t 6
13. 17.
c
PlAn. 1. 16. &
d
*. 18.
x Cap. g. 21.
y Ezec. 7. 15.
e
; :').-• ii. 5. U. f

Cap. 15. 1».
Cap. 8. 15.
Ps. 106. 6.
Dan. 9. 8.
Va. 71. 2. 20.
& 106. 45.
Zech. 10. 1, 3.
Deut. 32. 21.

g Ps. 135. 7. «t
147. 8.
Isa. 30. 83.
Cap. 5. Sil &
10. 13.

Capulti 15.
a Ezec. 14. 14.
etc.
b E»od. 32. 11,
12.
P». 99. 6.
c 1 Şam. 7. 9.

'Paserile ceriului şi ferele pământului,
Ca să mânânce şi să strice.
Şi-î voiu da » apăsăreî tuturorii regateloru 4
pământului,
Pentru h Mânase, fiîulu lui Hezekia, regele
luî Iuda,
Pentru câte a făcuţii în Ierusalimu.
Căci ''cui 'î va fi milă de tine, Ierusalime? 5
Seu ciue va jăli pentru tine?
Şi cine se va întorce, ca să te întrebe de
sânetate !
i Tu m'aî părăsitu, dice lehova,
6
Aî * mersu îndereptu ;
De aceea voiu întinde mâna mea asupra ta,
şi te voiu strica ;
Căcî l sunt sătul u de a milui.
Şi-î voiii ventura cu venturătore în por- 7
ţele ţereî,
/ voiu lipsi de copii, ţi voiii nimici pre po
porulu meu ;
Că m nu se întorcu de la căile lorii.
Văduvele lorii s'au îmmulţitu deja înaintea 8
mea mai mulţii decâtu nesipulu mărei ;
Adus'amu asupra lorii, asupra mumei tenăriloru lorii,

Unii prădătorii în amedă-di;
Făcut'amu să cadă asupra-li de o dată cutremuru şi spaimă.
" Ceea ce născuse şepte, acuma lâncedesce,
'Şi dă sufletulu,
0 'I apune sorele, încă diiia fiindu,
Ruşinatu-s'a, şi a roşitu;
Şi rămăşiţa lorii o voiu da săbiei
înaintea neamiciloru loru, dice iehova.
p Vai de mine, muma mea,
Că m'aî născuţii, ca să fiu bărbaţii de certă,
Şi bărbaţii de sfadă ţerei îutregî !
Nici amu împrumutaţii pre cine-va, nici
m'amu împrumutaţii de la elii,
Şi totu-fi toţi mă blăstemă.
Dis'a lehova:
Cu adevăraţii, te voiii mentui spre binele teu,
Face-voiii ca « neamiculu să te cruţe
în timpulii neuorocireî şi alii strîmtorăreî.
Ore frânge-va ferulu pre ferulu de la medănopte şi arama ?
Avutulu teii şi tesaurele tale le voiu da
r predă, fără preţii ;
Şi acestea pentru tote păcatele tale şi în
tote hotarele tale.
Şi te voiu duce cu neamiciî tei
* într'uuu pămentu, pre care tu nu-iw cuuoscî;
Pentru că ' foculu mâniei mele a isbucnitii,
şi s'a aprinşii asupra vostră.
d Cap. 43. li.
f.zec. 5. X, 12.
Zech. 1'. 9.
e Lov. ae. 1B,
etc.
/ Deut. 28. 26.
Cap. 7. 33.
g Deut. 28. 25.

t Osoa 13. 14.
Cap. 21. 9.
Ezec. 23. 46. m I«a. 9. 13.
Cap. 5. 3.
h It Rog. 21. 11,
Ui..., 1 1". U
etc. & 23. 26.
n
1 Şam. 2. 5.
& 24. 3, 4.
o Amos 8. 9.
i Isa. 51. 19.
p IOT 3. 1, etc.
j Cap. 2. 13.
Cap. 20. 14.
k Cap. 7. 21.

9

10

H

12
13

14

7 Cap. 39. 11,
12. &4Q. 4, 5.
r Pa. 44. 12.
Cap. 17. 3.
s Cap. 16. ÎS.
& 17. 4.
( Deut. 32. 22.
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Tu, lehova, " o sciî; adă-ţî aminte de mine,
Şi caută la mine, şi " me resbună de cei ce
mă urmărescu;
Cu îndelunga ta răbdare nu me răpi;
Cunosce, că x pentru tine ocară amu suferiţii.
16 Gumă aii ajunau cuvintele tale, » sorbitule-amii ;
Şi * cuventulu teu fost'a mie bucuria şi ve
selia ânimeî mele t
Căci eu me numescu dupre mumele teu,
lehova, Dumnedeulu oştiriloru!
1 7 ° în adunarea celorii veseli n'aiuu şedutu, nici
m' amu veselitu cu eî\
Şedut'amu singurii pentru înspiraţiunea ta;
Căci tu m'aî împlutu de mânia ta.
18 De ce b durerea mea este perpetuă,
Şi rana mea atâtu de grea, că nu pote a
se vindeca?
Aii fi-veî pentru mine ° ca isvorulu celii amăd Ca apele ce nu ţinu ?
[gitoriu ?
19
De aceea aşa dice lehova:
' Dacă te veî întorce, eu te voiu reaşeda,
Si veî / sta înaintea mea ;
Şi de veî t deosebi ce este de preţu ţi ce este
fără preţii,
Vel fi ca gura mea ;
Eî să se întorcă la tine,
Dară tu să nu te întorci la eî.
20 Şi te voiu face să fii cătră acestu poporii
* zidiii tare de aramă ;
Se voru lupta cu tine, dară * nu te voru birui;
Căci eu sunt cu tine, ca să te mentuiu,
Şi să te scăpu, dice lehova.
21 Da, te voiu scăpa din mâna celoru reî,
Şi te voiu mentui din mâna celoru ce te
îngrozescu.
Strămutarea şi re'ntorcerea Iudeiloru precisă.

16 Ol cuventulu luî lehova a foştii cătră mine,
k^ dicendu:
2 Femeă să nu-ţî îeî,
Nici să nu aî fii nicî fete în loculîi acesta.
3 Căci aşa dice lehova
De fiii şi fetele născuţi în acestu locii,
Şi de mumele lorii, cari î-au născuta,
Şi de părinţii loru, cari î-au făcuţii în pămentulii acesta:
4 Eî voru muri de °bolă grea;
Nu voru fi * plânşi, nicî îmmormentaţî ;
Voru ajunge e ca guuoîulu pe faţa pământului;
Şi se voru nimici de sabia şi de fome ;
Şi d cadavrele loru voru ajunge de hrană
Păseriloru ceriului şi fereloru pământului.
u Cap. ia. 3.
v Cap. 11. 10.
& '.'". 11.
z Pa. 69. 7.
y )•'./..•, S. 1, 3.
Apoo. 10. 9,

10.
« lor SS. ii.
Ps. 119, 78,

111.
l g Ezec. K. 26.
a PB. 1. 1. & | & 44. 23.
h Cap. 1. 18. &
26. 4, 5.
'• Cap. 30. 19,
6. 87.
e Veflî Cap. 1. t Cap. 20. 11,
18, 19.
l».
d IOT 6. 15, etc.
• Zecb. 3. 7.
/ Var». 1.

Capvlii 16.
a Cap. 15. 1.
6 Cap. 22. 18,
19. & 25. 33.
c Pi. 83. 10.
Cap. 8. 2. &

9. 22.
d P». 79. t.

Câcî aşa dice lehova:
• Să nu întrî în casă de jale,
Nicî să te duci să jălescî, seu să plângi pen
tru d'înşiî;
Căci tras'amu de la poporulu acesta pa
cea mea,
Bunătatea şi îndurarea mea, dice lehova.
Muri-voru şi cei mari şi cei mici în pâmentulii acesta;
Nu voru fi îmmormentaţî, 'nici plânşî ;
Nicî ' voru face tăîărî în corpurile loru,
Nicî Ase voru pleşuvi pentru d'înşiî ;
Nicî li va împărţi care-va pane în tiinpulu
jălireî,
Ca să-î mângâîe pentru celu morţii;
Nicî 'i va ' udăpa cu paharulu mângăîareî
Pentru părintele lorii seu pentru muma lorii.
Să nu întrî în casă de ospăţu,
Ca să şedî cu d'înşiî mâncându şi bendu.
Căcî aşa dice lehova, Dumnedeulii oştiriloru
şi alu luî Israelu :
Ecce, i voiii face ca să înceteze din loculu
acesta
înaintea ochiloru voştri şi în dilele vostre,
Vocea bucuriei şi vocea veseliei,
Vocea de mire şi vobea de miresă.
Şi va fi, cândii veî spune poporului acestuîa tote cuvintele acestea, şi-ţî voru dice :
* De ce lehova a cuventatii totă nenorocirea
acesta mare asupră-ni ? şi care este fărâde-legea nostră ? şi care este pecatulii nos
tru, cu care amu păcătuiţii asupra luî le
hova, Dumnedeulu nostru ? Atuncea să li
respundî :
1 Pentru că m'aii părăsiţii părinţii voştri,
dice lehova,
Şi aii urmatu după alţî deî,
Lî-aii serviţii, şi li s'aii închinaţii,
Dară pre mine părăsitu-m'au, şi n'aii păzitu
legea mea;
Şi voi aţî făcuţii m maî rele decâtu părinţii
voştri ;
Şi ecce, " fie-care din voi âmblă dupre învertoşarea ânimeî sale celei rele,
Nevoindii să maî ascultaţi de mine ;
0 De aceea vă voiu arunca din pămentulu
acesta
p într'unii pământii, pre care nu l'aţî cunos
cuţii, nici voi nicî părinţii voştri ;
Şi acolo veţi servi altorii deî diua şi noptea;
Căci nu voîescii a vî face îndurare.
De aceea eccă, «veni-voru dilele, dice
lehova,
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CAP. 16, 17.
Gândii nu se va maî dice :
Viii este lehova!
Care a scosu pre fiii lui Israelii din pămentulii Egiptului ;
15 Ci: Viu este lehova !
Care a scosu pre fiii luî Israelii diu pămentulu de la medă-nopte,
Şi din tote ţerele, unde î-a alungaţii ;
Căci r 'i voiu întorce eră-şî în pămentulu lorii,
Pre care 1'amu datu părintiloru lorii.
16 Ecce, trămete-voiii 'pescari mulţi, dice lehova,
Cari-î vorii pescui ;
Şi după aceea trămete-voiii vânători mulţi,
Cari-î voru vena de pe toţi munţii,
De pe tote colinele şi din tote crepăturele
stânceloru.
1 7 Căci ( ochii mei sunt îndreptaţi în spre tote
căile lorii;
Ele nu sunt ascunse de la faţa mea,
Nici fără-de-legea lorii nu este ascunsă de
d'inaintea ochiloru mei.
18 Dară maî ânteiu resplăti-voiu "înduoitii l'ărăde-legea lorii şi pecatulu lorii,
Pentru că " au profanatu pămfiutulu meii ;
Cu urîcîunile şi spurcăciunile lorii cele fără
de vîetă
Au împlutii moscenirea mea.
19
lehova, z puterea mea, cetatea mea,
Şi y scăparea mea în di de strîmtorare !
La tine veni-vorii poporele de la marginile
Si vorii dice :
[pământului,
Cu adevăraţii, părinţii noştri au uioscenitu
minciună,
Deşertăciune, şi lucruri *fâră de folosii.
20 Aii u i u ulii cade-se să-şî facă deî
Pre a cei ce nu sunt deî ?
2 1 De aceea ecce, 'î voiu face de astă-datâ să
cunoscă,
'I voiu face să cunoscă mâna mea şi pute
rea mea;
Şi voru cunosce, că * numele meu este lehova.
17 "pECATULtT luî Iuda scrisii este cu °conf deiu de ferii,
Cu muchia de diamantfi ;
Este b săpaţii pe tabla ânimeî lorii,
Si pe cornele altarelorii vostre.
2 Ca amintirea fiiloru lorii, aşa li sunt si al
tarele şi c Astarteele loru,
De lungă arborii verdî, pe colinele înalte.
3 Ierusalime, munte cu câmpii cu totu !
d Da-voiu predeî avutulii teii fi tote tesaurele tale,
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Şi înălţimile tale, pentru pecatulu ce Făt
făcuţii în tote cuprinsurile tale.
Şi tu pentru pecatulu teu vei lăsa în repausu
Moscenirea ta, pre care eu ţî-amu dat'o ;
Şi te voiu face să servescî pre neamiciî tei
Intr'unu ' pămentu, pre care nu l'aî cunoscuţii ;
Căci 'focii aţi aprinşii în mânia mea,
Care va arde în eternii.
Aşa dice lehova :
9 Blăstematii fie omulii ce se încrede în omii,
Si-şî face * din carne sprijinulu seu,
Şi anima căruia se depărteză de lehova.
Fi-va elu 'ca unu arbore secii într'unu deşerţii,
Şi J nu va vede venirea binelui ;
Ci locui-va în locuri uscate în deşerţii,
*/rt£r'unu pământii săraţii şi nelocuitii.
'Biue-cuvântatu este omulii ce se încrede în
lehova,
Şi a cărui speranţă este lehova;
Fi-va elu "ca unii arbore săditii lungă ape,
Ce întinde rădecinele sale până la rîu,
Şi nu simte venirea arşiţei ;
l)e aceea verde 'î este frunda,
Şi nu se teme de anulii de secetă,
Nicî^nu înceteză de a face frupte.
Anima maî încelătore decâtu totulii este,
Şi stricată forte ; cine pote să o cunoscă ?
Eii, lehova, "cercetezi! anima,
Cercii rerunchiî,
0 Ca să dau fie-căruîa dupre urmările sale,
Şi dupre fruptulu faptei orii sale.
Precumu poteruichea cresce pul, pre cari
nu î-a născuţii,
Aţa ţi celii ce adună cu nedreptulii avuţii
pLe va lăsa în medîloculii dilelorii sale,
Şi la sfârşitulii şeii va fi * unii nebunii.
Loculu sanctuarului nostru este
Unii scaunii de mărire, înălţaţii de la înlehova, 'speranţa luî Israelul
[ceputu.
' Toţi cei ce te părăsescu se voru ruşina,
Şi cei ce se abătu '.le la tine vorii fi ' scrişîî
în ţerână ;
Pentru că au părăsitu pre lehova, " isvoru de
apă via.
lehova, vindecă-me, şi voiu fi vindecaţii;
Mântui-me, şi voiii fi mfintuitu ;
Căci * tu escî lauda mea.
Ecce, aceştia dicu cătră mine :
z Unde este cuventulii luî lehova ?
Să vină acumii !
Dară eii » nu m'amu daţii îndereptii de a te
urma, ca unii păstorii,
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Nici n'amii doriţii diua nenorocire!;
Tu bine o sciî ;
Cele eşite din buzele mele sunt drepte îna
intea ta.
17 Nu-mî fi de spaimă,
z Tu, speranţa mea în di de nenorocire !
18 "Ruşineze-se ceî ce me urmărescu,
Dară * nu eu să me ruşinezu ;
Spăîmente-se eî,
Dară nu eii să me spăîmentu ;
Adă asupră-li diua nenorocim,
Şi c sdrobesce-î cu sdrobire înduoită.
Păzirea sabatului ordinată.

19
20

21
22

23

•24

25

26

27

Aşa dice lehova cătră mine : Mergi şi
stă în porta fiiloru poporului, prin care în
tră şi prin care esu regii lui Iuda, şi în
tote portele Ierusalimului ; Şi di cătră d'înşiî : d Ascultaţi cuventulu lui lehova, regi
aî lui Iuda, şi toţii Iuda, precumu şi toţi
locuitorii Ierusalimului, cari întraţî prin porţele acestea ! Aşa dice lehova : "Luaţi semă
asupră-vî, şi să nu purtaţi sarcină în diua
sabatului, nici să o aduceţi prin portele lerusalimuluî ; Nici să scoteţî sarcină din ca
sele vostre în diua sabatului, şi nici o mun
că să nu faceţi; ci sânţiţî diua sabatului,
precumu amu 'ordinaţi! părinţiloru voştri.
» Dară eî n'au ascultata, nici n'au plecaţii
urechîa lorii, ci şî-aii întăritii cerbicea lorii,
ca să nu nudă, şi să nu primescă învă
ţătură.
Şi va fi, de me veţi asculta, dice lehova,
neaducendii sarcină prin portele cetăţeî aces
teia în diua sabatului ; şi de veţi sânţi diua
sabatului, uefăcendu nici unii lucru într'însa : h Atuncea vorii întră prin portele cetăţeî
acesteia regi şi mai mari, şe^endu pe trouulii lui Davidu, traşi în trăsuri, şi călări,
eî şi mai marii lorii, omenii lui Iuda şi lo
cuitorii Ierusalimului ; şi cetatea acesta va
fi locuită în eternu. Şi vorii veni din cetă
ţile lui luda, şi din •' împrejurimile Ierusalimu
lui, şi din pămeutulu lui Beniammu, de la
' şesii, de la munţi şi de la * medă-^i, aduceudu olocauste şi sacrificii, daruri de pane
şi tărnăiărî, şi aducendu 'sacrificii de mul
ţumire în casa lui lehova.
Dară de nu me veţi asculta, ca să sâiiţiţî diua sabatului, şi să nu purtaţi sarcină,
şi să nu întraţî prin portele Ierusalimului
in diua sabatului ; atuncea n voiii aprinde focii
în portele lui, "care va arde palaturile Ie
rusalimului, şi nu se va stinge.
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Urmările lu% Dumnezeii cătră poporufâ sett aretate prin esemplulă unui olariii. închiderea
Itâ Ieremia.

pUVfiNTULt ce a foştii cătră Ieremia de
\^ la lehova, dicendu : Scolă-te, şi pogoră-te în casa olarului, şi acolo voiu face
să audî cuvintele mele. Deci pogorituin'amu în casa olarului ; şi ecce, lucra cu
rota. Şi s'a stricaţii în manele olarului vasulu din Iutii, pre care-lu făcuse ; şi făcu
unii alţii vasu, aşa cumii 'î plăcu olarului
să-/w facă.
Atunci a foştii cuventulu lui lehova cătră mine, dicându :
Casă a lui Israelii ! ° Au nu potii eu să
vî facii,
Precumu acestii olariii? dice lehova.
fiece, * precumu lutulii în manele olarului,
Aşa sunteţi şi voî, casă a luî Israelu, în
mâna mea.
în clipa, in care voiii dice de unii poporu
şeii de unu regatu,
Că-/w voiii c smulge, şi-te voiii surpa, ŞÎ-/M
voiu nimici ;
d Dacă acelu poporu, de care amii vorbiţii,
Se va întorce de la răutatea luî :
Atuncea ţi " eii me voiii căi de reulu, ce amu
voiţii să-î facii.
Şi în clipa, în care voiii dice de unii poporu
şeii de unii regatu,
Că-Zw voiu zidi, şi-W voiu sădi ;
Dacă va face reii înaintea mea, şi nu va
asculta de vocea mea :
Atuncea şi eii me voiii căi de binele, ce amu
disu că-î voiii face.
Şi acumu spune bărbaţilorii luî Iuda
Şi locuitorilorii Ierusalimului, (,licendii :
Aşa dice lehova :
fiece, eu pregătescu rele asupră-vî,
Şi uneltescii planii în contra vostră ;
•^Intorceţi-ve deci fie-care de la calea sa
cea rea,
Şi îndreptaţi urmările vostre şi faptele vostre.
Dară eî au disu: ' în zădaru;
Căci vomii urma cugeteloru nostre,
Şi fie-care va face dupre învertoşarea ânimeî sale celei rele.
De aceea aşa dice lehova :
A întrebaţi acumii poporele,
Cine a audiţii unele ca acestea?
Fecîora luî Israelu a făcuţii ' unu lucru gro
zavii forte.
Lăsa-va ore care-va pentru locuri stâncose
unii câmpii udaţii de ometele Libanului?
10, Iii. & 2. 2,
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n 2 Reg. 25. :'.
Cap. 52. 13.
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Capulu ÎS.
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CAP. 18, 19.
Aii lăsa-va care-va, pentru ape depărtate,
să se usuce apele cele reci ce curgu din
fântâna sa ?
15 Totu-şî poporalii meu ^m'a uitaţii, a tămăîatii
* deşertăcîuneî,
Şi s'a abătuţii din calea lorii, din l căile cele
vechii ;
Au âmblatu pe cărări, pe căi nebătute;
1 6 Punendii pămentulii lorii în "' pustiire, într'o
"batjocorire perpetuă;
Toţii însulii ce trece printr'însulu remâne
uimiţii, şi clatină din capulu seu.
17 ° împrăscîa-voiii pre eî de d'inaintea neamiculuî, f ca cu ventulii de resăritii';
» Areta-li-voiu dosulu şi nu faţa în diiiane18
Atuncea dis'aii:
[norocire! lorii.
r Veniţi, şi să facemu uneltiri asupra lui leremia;
•Căci legea nu va peri de la preutii,
Nici sfatulu de la înţelepţii,
Nici cuventulii de la profeţii:
Haideţi, şi să-lii lovimu cu limba,
Şi să nu luămu semă la cuvintele lui !
19
Ie semă la mine, lehova,
Şi audî vocea celoru ce se certă cu mine.
20 ' Au cu reu se resplătesce binele 'i
Căci " aii sepatu gropă pentru vîeţa mea.
Adâ-ţi aminte, cumu amu staţii înaintea ta,
ca să vorbescii de bine pentru d'înşiî,
Ca să întorcu mânia ta de la d'înşiî.
2 1 De aceea * dă pre fiii lorii fometeî,
Şi pre eî dă-î săbiei;
Femeele loru să fie lipsite de copii şi să
ajungă veduve;
Bărbaţii loru să fie loviţi de morte,
Şi teneriî lorii săjîe bătuţi de sabia în luptă.
22 Audă-se strigaţii din casele lorii,
Gândii cetele aduse de tine vorii cădi- de o
dată asupră-li;
Căci z au sepatu gropă, că să me prindă,
Si aii ascunşii curse pentru picîorele mele.
23 Tu, lehova, cela ce cunoscî tote sfaturile loru
împotriva mea, pentru uciderea mea,
y Nu li ierta fâră-de-legea,
Şi pecatulii lorii să nu-lii ştergi de d'inaintea
Fie resturnaţî înaintea ta;
[ta;
Lucreză împotriva lorii în timpulii mâniei tale.
19 A ŞA dice lehova: Du-te, şi cumperă-ft unii
_/\_ vasu de Iutii de olariu, şi le cu tine
căţî-va din betrâniî poporului şi din cei mai
2 bătrâni ai preuţilorii ; Şi eşî în ° Valea Fiîului lui Hiunomu, care este la intrarea portei
Plan. 8. 15.
j Cap. 3. 13, 38.
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ic 3. 81. & 13.
2.5. & 17. 18. o Cap. 13. M.
k Cap. 10. 15. p Ps. -18. 7.
q Veţlf Cap. 8.
& 16. U.
»7.
1 Cap. 6. 16.
m Cap. 19. 8. & r Uap. 11. 19.
49. 13. & 50. •. Lav. 10. 11.
Mal. 8. 7.
13.
:..,-in ., IŞ..M.
n 1 Beg. 9. 8.

1 Pa. 109. 4, 5.
u P». 35. 7. &
57. 6.
Vers. 82.
v Pii. 109. 9, 10.

x Van. 80.
y Pa. 35. 4. &
109. 14.
Cap. 11.80. i

15. IR.
—
Cajiitltt 19.

a lot. 15. 8.
2 Ket;. X3. 10.
Cap. 7. 31.
6 Cap. 17. 80.
c 1 Şam. 3. 11.

619

olarii orii, şi prochîamă acolo cuvintele, ce-ţî
voiii spune, b Şi di:
Ascultaţi cuventulii lui lehova, regi ai
lui lud», şi locuitori ai Ierusalimului! Aşa
dice lehova, Dumnedeulu oştiriloru şi am
lui Israelu : Ecce, eu voiii aduce asupra lo
cului acestuia nenorociri, de cari toţii celii
ce le va audi, i vorii c ţipa urechîele. Pentru
că d m'au părăsiţii, au profanatu loculu acesta,
şi aii tămăîatii aici altoru deî, pre cari nu-î
cunoscuseră, nici eî, nici părinţii lorii, nici
regii lui Iuda; şi aii împlutu loculu acesta
de * sângele nevinovaţilorii ; Şi t au zidiţii
înălţimi lui Baalii, ca să ardă pre fiii lorii
în focii, dreptu olocauste lui Baalu ; i aceea
ce n'amii ordiuatu, nici n'amii vorbiţii, şi
nici în gândii nu mî-a veniţii ,• De aceea
ecce, veni-voru dilele, dice lehova, cândii
loculu acesta nu se va mnî numi Tofetu, nici,
* Valea Fiîuluî lui Hinnomu, ci, Valea Taîăreî.
Şi voiii nimici în loculu acesta sfatulu lui
Iuda şi alu Ierusalimului ; ' şi-î voiii face să
cadă de sabia inaintea neamicului lorii, şi
de .mâna celoru ce caută vîeţa lorîi; şi i ca
davrele lorii le voiii da spre mâncare păserilorii ceriului şi fereloru pământului ; Şi
voiii preface acesta cetate într'unu * deşerţii
şi în batjocură : toţii celu ce va trece pe lungă
ea va remâne îngrozita, şi batjocorind1o va
fluera pentru tote rânele eî. Şi voiu face,
ca să mănânce ' carnea fiilorii lorii şi carnea
feteloru lorii; şi va mânca fie-care carnea
amicului seu în timpulii împresurăreî şi alii
strîmtorăreî, cu care neamicii lorii şi cei
ce caută vîeţa loru 'î voru strîmtora.
™ Atuncea să strici vasulii înaintea ochilorii omenilorii, ce vorii eşi cu tine ; Şi să
dicî cătră eî : Aşa dice lehova, Dumnedeulu
oştiriloru : " Aşa voiu sfărâma pre acestu poporii şi acesta cetate, precumii sfarăină care
va vasulii olarului, ce nu se mai pote drege ;
şi voru ° îmmormeuta în Tofetu, ne maljiindu
locii de îmmormentare aiurea. Aşa voiii face
locului acestuia, dice lehova, şi locuitoril»m lui, şi voiii face cetatea acesta asemenea
Tofetuluî. Şi casele Ierusalimului şi casele
regilorii lui Iuda vorii fi necurate, p ca loculu
Tofetuluî, cu tote casele, pe « acoperementulii
cărora tămăîară tuturoru oştiriloru cerescî,
şi r versară libaţiuuî altoru deî.
Atuucea s'a întorşii Ieremia din Tofetu,
unde lehova l'a trămesu să profeţescă; şi
& 38. 35.
k Cap. 18. 16.
8 Beg. 81.18.
& 49. (13. &
d Deut. 88. 80. a Lev. 18. 81.
50. 13.
lua. tio. 11.
A los. 15. 8.
l Lev. 86 89.
Cap. 8. 13, 17, i Lev. «6. 17.
Doul. 28. 53.
19. A 15. 6.4
Deut. t», 85.
Isa. 9. 80.
17. 13.
j Ps. 79. 2.
Pl&n. 4 10.
Uap. 7. 33. &
t 2 Reg. 81. 16.
Cap. X. 34.
16. 4. & 34. m Aţa Cap. 51.
63, 64.
/ Cap. 7.31,38.
W.
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n P», t. 8.
Ian. 30. 14.
Plan. 4. 8.
Q Cap. 7. 38.
p 8 Reg. 83. 10.
q 2 Beg. 83. 12.
Cap. 38. 89.
Zof. 1. 5.
r Cap. 7. 18.
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stându ' în curtea casei luî lehova, dis'a că15 tră toţii poporolu: Aşa dice lehova, Dum
nedeulu oştiriloru şi alu luî Israelii : Ecce,
voiu aduce asupra cetăţeî şi asupra tuturora
oraşeloru eî tote nenorocirile, câte amu hotărîtu asupră-î; pentru că ' şî-au întăriţi! cerbicea loru, neascultândii cuvintele mele.
20 ITi ARĂ Paşuru, fiîulu luî " Immeru, preutulu,
_| / care era şi supraveghiătorii in casa luî
lehova, audindu pre Iereinia profeţindu lu2 crurile acestea; Atuncea Poşurii lovi pre leremia, profetulu, şi l'a pusu in butuculii din
porta de susii a luî Beniamini», in casa luî
lehova.
3
Şi a diioa di a scoşii Paşuru pre Iereinia
din butucii ; şi Ieremia a disu cătră elu :
lehova nu te-a chiămatu Paşuru, (Norocii
din iote părţile), ci, Magoru-Misabibu (spaî4 mă din tote părţile). Căci aşa dice leho
va : Ecce, eu te voiu face de sptiimă ţie şi
tuturora amicilorii tei ; şi voru cade de sa
bia neamiciloru loru, şi ochii teî voru vede
acesta ; şi voiu da pre toţii Iuda în mâna
regelui Babilonuluî, care 'î va duce prinşi
5 la Babilonii, şi-î va ucide cu sabia. * Şi voiu
da totă averea cetăţeî acesteia, şi totu ceştigulii eî, şi tote cele de preţu ale eî, şi
tote tesaurele regiloru luî Iuda, in mâna ne
amiciloru lorii, cari-î voru preda, 'î voru lua,
6 şi-î vorii duce la Babilonii. Şi tu, Paşure,
şi toţi ceî ce locuescu in casa ta, veţi merge
în captivitate ; şi tu veî veni la Babilonii,
acolo veî muri, şi acolo te vorii îiumormeiita
pre tine şi pre toţi amicii teî, cărora lî-aî
' profeţiţi! minciuni.
7 lehova, amăgitu-m'aî, şi m'amu nmăgitii :
dTu ai foştii mai tare decâtîi mine, şi aî bi
ruiţii,
e Ajuns'amu de rîsii in tote dilele :
Fie-care ine batjocuresce.
Căci, de câte ori vorb eseu,
8 f Tipii pentru silnicia, şi strigii pentru derăpenarea ce mi se face.
Căci cuventulii luî lehova mi s'a făcuţii
Spre ruşine şi batjocură in tote dilele.
9 Deci disu-wiî-amu :
Nu voiu aminti de lehova,
Nici nu voiu mai vorbi in numele luî ;
Dară cuventulii seu era in anima mea ca unii
• focii aprinşii, închişii în osele mele ;
Ostenitu-m'amu purtându-le; şi ''nu mai potu.
10 'Căci amu auditu ocări de la mulţi ; frică din
tote părţile;
Eî dicu : Perîţi-Jw ; 'Iii vomu peri ;
• Vedî X Cron.
SO. 6.
( Cap 7. 26. &
17. 23.

c Cap. M. ÎS,
P». 39. S.
Cbjmiu iO.
U. & 28. 15. h IOT 32. 18.
a ICron. !4 14.
A 89. 31.
Fapt. 18 5.
1 g Reg. '0. 17. d Cap. 1. 6, 7 i P«. 31. 13.
& M. 1S-16 * ' Plan. 3. 14.
; Iov. 19. 19.
25. ÎS, etc.
/ Cap. 6. 7
Pa. 41. 9. k
Oap. 8. M.
3 lor M. 18, l».
55. 13, 14.

câţi erau in pace cu mine pândit'au
greşelele mele, dicendu-şl :
Pote, se va amăgi, şi-lu vomu birui,
Şi ne vomu reshuua de d'însulu.
Dară * lehova este cu mine, ca unii viţesii puternicii ,De aceea ceî ce me urmărescii vorii cade,
şi nu voru l birui ;
Se voru ruşina forte, că nu voru isbuti,
Cu m ruşine eternă, ce nu se va mai uita.
Da, lehova, Dumnedeulu oştiriloru, celu ce
"încerci pre celu drepţii,
Celu ce ve^î rărunchii şi anima,
0 Lasă-me să vedu resbunarea ta asupra lorii ;
Căci ţie ţî-amu încredinţata judecata mea.
Cântaţi luî lehova, lăudaţi pre lehova,
Căci •" a mentuitu vîeţa săracului din mâna
celorii reî.
* Blăstemată^e diiia. in care m'amii născuţii;
Acea i,l i, in care muma mea m'a născuţii,
să nu fie bine-cuventată.
Blăstematii fie omulu, care a daţii de scire
părintelui meu,
Dicendii : Ţi s'a născuţii unii fiiu,
Bucurându-lu forte.
Omulu acela fie ca cetăţile,
Pre cari lehova le-a r stricata, şi fără indurare ;
• Sk se audă demâueţa strigătulu seu,
Şi la amedă-di urletele sale.
' De ce n'amii foştii ucişii din mitra mumei
mele,
De ce inuma mea u'a foştii mormentulii meu,
Seu de ce mitra eî u'a remasu pururea îngrecată de minei
" De ce amii eşitii din mitră,
" Ca să vedu ostenela şi întristarea,
Să se sfârşescă dilele mele cu ruşine ?
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Zeilekia se îndrepteză cătră profeţii:
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l i, in' i', ;/>,'.

/^UVENTULC ce a fostu de la lehova că- 21
ţ_^ tră Ieremia, cândii a trămesii la d'în
sulu regele Zedekia pre ° Paşuru, fiîulu luî
Melchia, şi pre 'Zefania, fiîulu luî Maaseia,
preutulu, gicendu : " întrebă, rogu te, pre Ie- 2
hova pentru noi ; căci Nebucodonosoru,
regele Babilonuluî, se luptă cu noi ; pote
că lehova va lucra pentru noî dupre tote
minunile sale, ca acela să se ducă de
la noî.
Şi Ieremia lî-a respunsu : Aşa să spuneţi 3
luî Zedekia: Aşa dice lehova, Dumnedeulu 4
luî Israelii : Ecce, armele de resbelu, ce sunt
in manele vostre, cu cari ve luptaţi asupra
Luc. 11. 63,
T Fac-. 19. 25.
& 17. 10.
54.
o P». 54. t. ft i Cap. 18 22.
t Cap. 1. 8,19.
( Iov 3. 10, 11.
59. 10.
1 Cap. 15. 20. J) P». 35. 9, 10. u IOT 3. 20.
& 17. 18.
& 109. 30,31. v Plan. 3. 1.
m Cap. 2S. 40.
7 IOT 3. 3.
™"
n Cap. 11. M.
Cap. 15. 10.

Capulu U.
a Cap. 38. 1.
b 2 H-g. 25. 18.
Cap. 29. K5.
& 37. 3.
e Cap. 37.3, 7.

CAP. 21, 22.
regelui Babilonuluî şi a Chaldeiloru, ce ve
împresură, le voiţi intorce de din afara zidiuriloru vostre, sile dvoiu strânge în medî5 loculu cetăţeî acesteia ; Şi ine voiu lupta asupra vostră cu ' mână intinsă şi cu brac.iu
puternicii, cu mâ'iiă şi furia şi cu apriude6 re mare. Şi voiii lovi pre locuitorii cetăţeî
acesteia, şi omu şi vite ; şi vorii muri de
7 ciuma mare. Şi după acestea, dice lehova,
1 voiu da pre Zedekia, regele lui Iuda, pre
servii seî, pre poporu, şi pre cei ce voru fi
remaşî in cetatea acesta, după ciumă, sabia
şi fomete, in mâna luî Nebucodonosoru, re
gele Babilonuluî, şi in mâna neamiciloru lorii,
in manele celoru ce caută vîeţa loru ; şi elu
'î va lovi cu ascuţitulu săbiei; »nu-î va cru
ţa, nici nu va compătimi cu cFînşii, şi nici
nu se va indura de d'inşil.
8
Şi poporului acestuia să dicî: Aşa dice
lehova: fiece, Aeii vi punu înainte calea vîeî) ţeî şi calea inorţeî : Cine ' va remâne in ce
tatea acesta va muri de sabia, de fomete,
seu de ciumă; eru cine va eşi, şi va trece
la Chaldeiî ce ve împresură, va trăi, •>' şi vîeţa
10 luî 'î va fi drepţii predă. Căci *pus'uinu fac,a
mea preste cetatea acesta spre reu, dară nu
spre bine, dice lebova ; ţi l se va da în manele
regelui Babilonuluî, care mcufocu o va arde.
11
Şi cătră casa regelui luî Iuda vei dice : Aa12 cultaţî cuventulu luî Icliova, Voi din casa
luî Davidu ! Aşa dice lebova : " Judecaţi drepţii
0 demâneţa, şi mentuiţî pre celii predatu din
manele apăsătorului ; ca nu cumu-va mânia
mea să isbucnescă, ca unu focii, şi să ardă,
iară ca să fie cine să o stingă, pentru reu13 tatea fapteiorii vostre. £cce, * sunt fi împotrivă-ţî, tu celii ce jacî in vale, tu stânca
câmpuluî, dice lehova : sunt impotrivă-ţl, tu
celii ce dicî: « Cine se vapogorî asupră-mî?
14 şi cine va întră în locuinţele nostreV Dară
eii ve voiu pedepsi dupre r fruptulu fapteloru
vostre, dice lehova; căci voiu aprinde focu
in pădurile luî, • care va mistui tote împre
jurimile luî.
Mustrări şi ameninţări îndreptate cătră mai mulţi
regi ai lui Iuda ; cu o făgăduinţă despre Mesia.

22 4 Ş-A- dice lehova: Pogoră-te in casa re_/\_ gelui luî Iuda, şi vorbesce acolo cuven2 _ tulii acesta, Şi di : " Ascultă cuventulu luî
lehova, rege alu luî Iuda ! tu celii ce şedî
pe tronulu luî Davidu, tu, servii tei şi po3 porulu teii, cari intraţi prin portele aces
tea. Aşa dice lehova:
d Im. 13. 4.
i Cap. 38. 8, 17. m Cap. 34. î, 22. p Ezec. 13. 8.
c E«od. G. fi.
& 37. 10. & <l Cap. 49. 4.
18.
/ Cap. 37. 17. j Cap. 39. 18.
38. 18, 23. k r Prov. 1. 31.
laa. 3. 10, 11.
£ 3». 5. k M.
58. 13.
& 45. 5.
* Lev. 17. 10. n Cap. 22. S.
> 8Cron.3<>.19.
9.
Zech. 7. 9.
g Deut. W. 50.
Cap. 44. 11.
Cap. 52. 13.
2Cron.3e. 17.
AmoB 9. 4.
o Pi. 101. 8.
h I ),..•!. 80. 19. I Cap. 38. 3.
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* Faceţi drepţii şi dreptate,
Şi scăpaţî pre celii predatu din manele apesătoruluî ;
Şi c nu nedreptăţiţi, nici nu siluiţi
Pre străinii, pre orfanii şi pre văduvă;
Şi nu versaţi in loculu acesta sânge neviCăcî de veţi face acesta,
[novatu.
d Atuncea voru intra prin portele casei aces
teia
Regî ce sedii pe tronulu luî Davidu,
Traşi de trăsuri, şi călări,
Ei, servii loru şi poporulu lorii.
Dară de nu vcţî asculta cuvintele acestea,
• Me jurii pe mine însu-mî, dice lehova,
Că casa acesta se va preface în ruinî.
Căci aşa dice lehova de casa regelui luî Iuda :
Tu'mî escl mie ca Galaadulu, ?t ca unu verfu
alu Libanului ;
Dară te voiii preface in pustiiu,
în. cetăţi nelocuite.
?i voiu pregăti asupră-ţî perdetorî,
re fie-care cu armele sale,
Si voru tăia •''cedrii tei cei aleşî,
• Şi-î voru arunca in focii.
Şi popore multe trecendu pe d'inaintea acesteî cetăţî,
Voru dice unulu cătră altulu :
h De ce lehova a făcuţii astu-feliii acesteî
cetăţî mari?
Şi voru respunde:
' Pentru că părăsiră legămentulu luî lehova,
Duinnedeulu loru,
Şi se închinară la alţi deî, şi li serviră.
Nu plângeţi pre i celu morţii,
Şi nu ve purtaţi in negru pentru d'însulu !
Plângeţi maî bine *pre celii duşii;
Căci nu se va maî întorce,
Şi nu va mai vede pămentulu nascereî sale.
Căcî aşa dice lehova
De ' Şallumu, fiîulii luî losia, regele luî Iuda,
Care domnia in loculu luî losia, părintele seu,
Şi •- care a eşitu din loculu acesta :
Aicea nu se va maî întorce ;
Ci va muri in loculu,
In care l'.-iii duşii prinsa;
Şi nu va maî vede pămentulu acesta.
"Vai de celii ce zidesce casa sa penedrepţaţe,
Şi cămărele sale pe nedrepţii ;
0 Celu ce se servesce de apropele şeii pe ni
mica,
Şi nu-î dă plată ;
Celii ce dice : „'Mî voî zidi casă mare
Şi cămări intinse ;
a
6
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h Deut. 29. 24,
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i 2 Reg. 22. 17.
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Şi-î face ferestre,
Şi o acopere cu cedru, şi o văpsesce cu roşii.
Ore rege escî, ca să te întrecî cu cedrii ?
f Au părintele teu nu mânca şi bea şi elu ?
Şi cându făcea drepţii şi dreptate,
Atuhcea prospera.
(lându apera dreptulu săracului şi alţi lipsiAtuncea «prospera:
[tuluî,
Au acesta nu este a me cunosce ? dice lehova.
r Uară ochii tei şi anima ta nu sunt îndreptaţi
decâtu cătră sgârcenia ta,
Şi la vărsarea de sânge nevinovată,
Şi cătră facerea apesăreî şi a silniciei.
De aceea aşa dice lehova
De lehoiakimu, fiiulu lui losia, regele luîluda:
* Nu-lii voru plânge, dicendu :
' Vai de fratele meu, şi val de soră-mea !
Nu-lu vorii plânge, dicfndu :
Vaî, domne ! şi vaî măreţia sa !
Ci "se va îmmormenta cu înmormântare de
aşi nu,
Târîtu şi aruncaţii d'încolo de portele Ieru
salimului.
Sui-te, lerusalime, în Libaniî,
Şi strigă,
Redica vocea ta din Basanu,
Şi strigă din Abarimu !
Pentru că au peritii toţi iubiţii tei.
Vorbit'amii cu tine în timpulu prosperitate!
tale ;
Dară al disii: Nu voîescu să ascultu.
" Acesta a foştii, purtarea ta din tenereţele tale,
Că n'aî ascultata de vocea mea.
Ventulu va pasce pre toţi x păstorii tei,
Şi y iubiţii tei vorii merge in captivitate ;
Atuncea te vei ruşina, şi vei roşi,
Pentru totă răutatea ta.
Tu care locuescî in lemnu din Libanii,
Care faci cuîbulu teii in cedri,
Câtu ai se fii vrednică de plânsu, cându voru
veni durerile asupră-ţî,
* Chinulu, ca alii unei femei in facere !
Viu suntl dice lehova,
Şi " dacă tu, Conia, fiîulu lui lehoiakimu, re
gele lui Iuda,
4 Ai fi unu sigilii pe mâna mea cea dreptă,
Chiarii şi de acolo te-aşî smulge.
Da, c da-te-voiîi in mâna celoru, ce caută vîeţa ta.
Şi in manele acelora de a cărora feţe te
temi,
în manele lui Nebucodonosoru, regele Babilonuluî,

p i Reg. K. 25.
.,• P«. 128. 8.
lua. S. 10.
r Eicc. 19. 6.
« Cap. 16. 4,6.
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u 2 Cron. 36. 6.
Cap. 36. 80.

» Cap. 3. 25. &
7. 23, eto.
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Vera. 20.
Uap. 6. 24.
Vetfî 2 Keg.
24. 6, 8.
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Cap. 37. 1.
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' ]>••»!. 32. 1.
Cânt. g. 6.
Bag. 2. 23.
ha. 1. 2. &
Cap. 34. 20.
34. 1.
2 Reg. 24.15. l Mic. 1. 2.
2 Cron. 36. g Ve(K 1 Cron.
10.
3. 16, 17.
Pe. 31. 12.
Hat. 1. 12.
Cap. 48. 38.
A Cap. 36. 80.
—
0>ea 8. 8.

d Şi in mâna Chaldeiloru.
Şi te voiu arunca, pre tine,
Şi pre muma ta, care te-a născuţii,
Intr'unu pământii străinii, in care nu v'aţi
născuţii :
Şi acolo veţi muri;
Dară in pămentulu, unde dorescu să se înAcolo nu se vorii întorce.
[torcă,
Acestii omu Conia, este elu ore unii vasu despreţuiţii ţi sfărămatii ?
O • uneltă de nici o trebă ?
De ce s'aii asverlitu elu şi semînţa lui,
Şi s'aii aruncaţii într'unii pământii, pre ca
re nu-lii cunoscu?
O f pămente ! pământe ! pământe! ascultă cuventulu lui lehova.
Aşa dice lehova:
Scrieţi pe omulii acesta » fără copii,
Unii onift ce nu va prospera în dilele lui ;
Căci nu va prospera din semînţa lui nici
unii omu,
* Care să seda pe tronulu lui Davidu,
Şi să domnescă încă în Iuda.
VAI ° de păstorii, ce stricii şi resipescii oile
păscîuneî mele,
Dice lehova.
De aceea, aşa dice lehova, Dumnedeulii lui
Israelii,
De păstorii ce păstorescii pre poporulu meii :
Voi aţi imprăscîatu oile mele, şi le-aţî alung;itii,
Şi n'aţî luatn semă de d'însele ;
* Ecce, eu ve voiu pedepsi
Pentru răutatea fapteloru vostre, dice lehova.
Şi c voiu aduna remăşiţa oiloru mele
Din tote ţerele, unde le-amii alungata,
Şi le voiii aduce eră-şi la staulele lorii,
Şi vorii cresce, şi se voru îmmulţi.
bi voiu redica d păstori preste d'însele, cari
le vorii păstori:
Şi nu se voru mai teme, nici se vorii înspăimenta,
Şi nici unuia d'intr'înşiî nu va lipsi, dice le
hova.
Ecce, c vinii dile, dice lehova,
Că voiu redica lui Davidu odreslă dreptă,
Şi rege va domni, şi va prospera,
f Şi va face drepţii şi dreptate pe pământii.
* In dilele sale Iuda se va mântui,
Şi Israelii * va locui in siguranţă ;
Şi ' acesta este numele lui, cu care se va numi :
lehova, Mântuirea Nostră.
De aceea ecce, ' vinii dile, dice lehova,
Capidii tS.
a Cap. 10. 21. &
22. 22.
Bzec. -14. 2.
b Ksort. 32. 34.
c Cap. 32. 37.
Biec. 34. 13,
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d Cap. S. 15.
Zech. 3. 8. St h Cap. 3i. 37.
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j Cap. 16. 14,
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15.
10, 11.
3». 1, 18.
Cap. 33. 14,

CAP. 23.
Că nu voru maî dice : Viu este. lehova,
Care a scoşii pre fiii luî Israelu din pămentulu Egiptului ;
8 Ci: Viu este lehova,
Care a scoşii şi care a adusu seminţia ca
sei Ini Israelu
Din pâmentulu de la medă-nopte * şi din tote ţerele, unde 'î alungasemii ;
Şi voru locui in pămentulu lorii.
Mustrări şi ameninţări îndreptate cătră profeţii
cei minciunoşi.

9 Cătră profeţi. Anima mea se sfărâmă în minei
Tremură ' tote osele mele ;
Sunt ca omulu celii beţii,
Şi ca omulu repusii de vinii,
De tema luî lehova,
Şi de tema cuvinteloru celorii sânte ale luî.
10 Căci m pămentulu acesta este plinii de adulteri ;
"Pentru blăsteme jălesce ţera,
Şi ° păşciunile pustiîuluî s'aii uscaţii ;
Purtarea lorii este reutatea, şi puterea lorii
cu nedreptate.
1 1 Căcî f şi profetulu şi preutulii HU nelegiuiţii ;
Chîaru şi « in casa mea eii amu aflaţii răută
ţile lorii, dice lehova.
12 r De aceea calea lorii va ajunge pentru eî,
Ca locurile alunecase in întunerecu ;
Voru fi împinşi, şi voru cade într'însa ;
Căci * voiu aduce asupra loru rele :
Anulu pedepsei lorii, dice lehova.
1 3 Vedut'amii prostia şi in profeţii Samarieî ;
1 Au profeţitu in numele lut Baalu, şi "jau amăgitii pre poporulu meii Israelu.
14 Şi chîarii intre profeţii Ierusalimului ainii
vedutii unii lucru înfricoşaţii :
" Făcu adulterin, z âmblă cu minciuni,
Şi » împuternicescu manele reiloru,
A.şa că nici umilii uu se întorce de la reu
tatea sa;
Toţi aceştia ajuns'aii înaintea mea ca ' Sodoma,
Şi locuitorii luî ca ai Gomoreî.
15 De aceea aşa dice lehova, D-ţfeulă oştirilorii, de profeţi :
fiece, eii 'î voiu nutri cu "pelinii,
Şi-î voiii adapă cu apă de fiere ;
Căci de la profeţii Ierusalimului
Eşi nelegiuirea preste toţii pămeutulii acesta.
]6
Aşa dice lehova, D-faulu oştirilorii ;
Nu ascultaţi cuvintele profeţilorii cari vî
profeţescu ;
Aceştia ve ademenescu la deşertăciune,
* Vorbindii visiunî din anima loru,
* Iu. 4S. 5, 6.
Vers. S.
1 Vcţli Hab. S.
16.

m Cap. 5. 7, 8.
& \). 2.
n i > ••« 4. 2, 3.

o Cap. 9. 10, &
12. 4.
p Cap. C. 13. £
8. 10.
Zef. 3 4.
q Cap. 7. 30. t
11. IA. & 32.

34.
Ezec. 8 11.
& 23. 39.
r Va. 35. 6.
Prov. 4. 19.
Cap. 13. 16.
* Cap. 11. 23.

t Cap. 2. 8.
u laa. 9. 16.
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Cap. 29. 23.
Vers. 26.
Ezec. 13. 22.
Dent. 32. 32.
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Şi nu din gura luî lehova.
Eî dicu celoru ce me despreţuescu ;
Aşa dice lehova : „c Pace veţi ave ; "
Şi maî dicu cătră toţii celii ce âmblă dupre
învertoşarea ânimeî sale :
„dNu va veni reulu asupra vostră."
Dară e cine a foştii de faţă la sfătuirea luî
lehova,
Incâtii să fi pricepuţii şi să fi audiţii cuventulu şeii ?
Cine a ascultaţii cuventulii seu, incâtii să-iw
fi auditu?
Ecce, •''fortuna luî lehova, furia s«, ese,
Şi unu verteju puternicii,
Care va învălui capulii celoru nelegiuiţi.
" Mânia luî lehova nu se va întorce,
Până ce nu se va face, şi până ce nu va
întări cugetările ânimeî sale ;
*în dilele de apoi veţi înţelege acesta pe
deplinii.
1 N'amii trămesii eii pre aceşti profeţi, totu-şî
eî aii alergată ;
Nu lî-amii vorbiţii, totu-şî eî profeţescu.
Căcî de arii fi •'foştii la sfătuirea mea,
Atuncea arii fi făcuţii pre poporulu meii să
audă cuvintele mele.
Şi * î-aru fi îatorsii de la calea lorii cea rea
Şi de la reutatea faptelorii lorii.
Ore numai de aprope sunt Dumnedeu,
dice lehova,
Şi nu sunt şi de departe Dumnedeu?
De l se ascunde cine- va in locuri ascunse,
Aii doră nu potii eii să-lii vedii? dice lehova;
™ Au nu împlu cerîulu şi pămentulu ? dice le
hova.
Audit'amii ce dicu profeţii,
Cei ce profeţescu in numele meii minciună,
Dicendii: Amii visatul amii visaţii!
Până cându va fi acesta in ânimele profeţilorii, ce profeţescu minciuna?
Ale celoru ce profeţescu numai încelăcîunile
ânimeî loru;
Eî cugetă să facă pre poporulu meii
Să uite numele meii prin visurile lorii,
Pre cari le spune unulu altuia,
" Precumii uitară părinţii loru numele meii
pentru Baalii.
Profetulu, care viseză, să spună visulu seu ;
Şi acela ce are cuventulii meii, să prochîăme cnventulu meii intr'adeveru.
Ce are a face paiele cu grâulu ? dice lehova.
Aii nu este ca unii focii cuventulu meu ? dice
lehova,
Şi ca unii ciocanii, ce sfărâmă stânca?
a Cap. 8. 14. &
9. 15.
b Cap. 14. 14.
Vera. 21.
c Cap. 6. 14. &
8. 11.

Ezec. 13. 10.

Zech. 10. 2.
d Mic. 3. 11.
« IOT 15. 8.
1 Cor. ». t6.
/ Cap. 25. 32. &
30. «3.
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24

25
26
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28
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g Cap. 30. 24.
t Ps. 139. 7, otc.
A Fac, 49. 1.
AmoH 9. S, 3.
i Cap. M. 14. ft m 1 Reg. 8. 27.
27. 15. * 29. 9.
Pa. 139. 7.
j Vers. 18.
n Judc.3.7. *8.
k Cap. 25. 5.
33, 34.
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30 De aceea eccă, "eu sunt împotriva profeţilorii,
dice lehova,
Cari fură cuvintele mele, unulii de la altulu.
3 1 fiece eu svnt împotriva profeţilorii, dice lehovu,
Cari deprindu limba lorii, ca să dică : le
hova dice.
32 Ecce, eii sunt împotriva celora, ce profeţescu
visuri inincîunose, dice lehova,
Şi le spunu, şi aruăgescu pre poporala meii
Cu minciunele lorii şi cu f sumeţia loru ;
Şi totu-şî nu î-amu trămesii, nici li amu ordinatii ;
Şi nici nu folosescîi poporului acestuia,
ţ)ice lehova.
33
Şi dacă poporulu acesta, şeii profetulii, seu
Te voru întreba, dicendu :
[preutulu,
„Care este sarcina lui lehova ?"
Atuncea li vei respunde :
„Care este «sarcina"? Acesta:
„rVoîescu să vă părăsescii, dice lehova."
34 Câtă pentru profetulu şeii preutulu seu po
porulu,
Care arii dice: „ Sarcina lui lehova l"
Eii voiu pedepsi pre unulii ca acesta şi casa
35 Aşa să vorbiţi unulii cătrâ altulu,
[lui
Şi fie-care cătră fratele seîi :
„Ce a respunsu lehova ?•*
Seu: „Ce a disu lehova V
36 Dară să nu mai vorbiţi de „sarcina lui le
hova ;"
Căci cuventulu unuia ca acestuia va fi sar
cina sa ;
Fiindu-că suciţi cuvintele Dumuedeuluî ce
lui viu,
Ale lui lehova, Dumnedeulii oştirilorii şi ala
37 Aşa să diceţî profetului :
[nostru.
„Ce ţî-a respunsu lehova" ?
Seu : „Ce a disu lehova" ?
38 Dară tiindu-că diceţî: „Sarcina lui lehova, "
De aceea aşa dice lehova :
Fiindu-că spuneţi cuventulu acesta :
„Sarcina luî lehova, "
Şi eu amii trâmesu cătră voi, dicendu :
Să nu diceţî: „Sarcina luî lehova;"
39 De aceea ecce, eii * ve voiu alunga,
Si * ve voiu lepăda de la faţa mea,
Şi cetatea ce vî-amu daţii voui şi părinţilorii
voştri ;
40 Şi voiu aduce asupra vostră ocară perpetuă,
Şi ruşine eternă, care nu se va uita.
Sorta celora diioe classe diferite ale poporului aretata^pnn emjHfma a duoe paniere.

templului luî lehova, după ce strămutase Nebucodonosorii, * regelejBabiloiiuluî, din lerusaliinii pre c leconia, tiîulu luî lehoiakimii,
regele luî Iuda, pre mai marii luî Iuda, pre
teslarî şi pre ferarî, şi î-a duşii la Babilonii.
Unu panîeru avea smochine bune forte, ca
smochinele cele antei, dară celu-1-altu pa
nîeru avea smochine rele de totu, cari, de
rele ce erau, nu puteau fi mâncate. Atuncea m'a întrebaţii lehova, Dicendu : Ce vedî,
Ieremia ? şi amu respunsu : Smochine ; smo
chine bune, bune forte; şi rele, rele forte,
de nu potu fi mâncate, de rele ce sunt.
Şi a foştii cuventulu luî lehova cătră mine, dicendu :
Aşa dice lehova, Dumnedeulu luî Israelu:
Precurmi pre aceste smochine bune,
Aşa voiii recunosce pre cei strămutaţi din
Iuda,
Pre cari î-amii trămesu din loculu acesta
în părnentulu Chaldeiloru, spre binele loru :
Căci voiu îndrepta asupra lorii ochii mei
spre bine,
Şi-î d voiii întorce in pămentulu acesta,
jii-î «voiii zidi, şi nu-î voiu surpa,
i-î voiu sădi, şi nu-î voiu desrădecina.
i li voiu da ' animă, ca să me cunoscă,
ă eii sunt lehova ;
Şi ei • 'mî voru fi poporii,
Şi eu li voiii fi Dumnedeu ;
Căci se voru întorce cătră h mine din totă
anima lorii.
Şi precumu acele ' smochine rele nu potu fi
mâncate, de rele ce sunt,
Aşa dice lehova:
Astu-feliii voiii da pre Zedekia, regele luî Iuda,
Pre mai marii luî,
Pre rămăşiţa Ierusalimului, care rămâne in
pămentulu acesta,
Şi J pre cei ce locuescii in pămentulu Egiptului,
'I voiii da tuturora regateloru pămentuluî,
Ca să fie * de apăsare, de nenorocire., ' de ru
şine,
Şi de proverbu, de rîsu şi ™ de blăstemii,
In tote locurile, unde 'î voiu alunga.
Şi voiii trămete asupră-li sabia., fomete şi
ciumă,
Pâră ce se vorii nimici de pe pămentulu, pre
care l'amu daţii lorii şi părinţiloru lorii.
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Preziceri despre captivitate şi de durata ei; jude
căţi asupra poporelorii, neamiciî ludeiloril.

pUVENTULtT care a foştii cătră Ieremia 25
24 " ŢEHOVA mă făcu să vădii, şi ecce, duoe \^ despre toţii poporulu luî Iuda, in " anulii
J paniere de smochine erau puse înaintea alu patrulea ala domniei luî lehoiakimii, fio Dout 18. 20.
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îulii lui losia, regele luî Iuda, care a foştii
anulu ânteiii alu luî Nebucodonosorîi, regele Babilonuluî: Pre care Ieremia profetulu
l'a vorbiţii cătră toţii poporulu luî Iuda, şi
cătră toţi locuitorii Ierusalimului, dicendu:
* De la anulu alu treî-spre-decelea alu luî
losia, fiîulu luî Âmonii, regele luî Iuda, până
in diua acesta, care este anulu alu duoădecî şi treilea, cuvântulu luî lehova a fostă
cătră mine, şi eu v'amii vorbiţii, sculândumă de demâneţă şi vorbindu : c dară n'aţî ascultatu. Şi a trămesu lehova cătră voî pre
toţî servii seî, pre profeţi, d sculându-se[de de
mâneţă şi trămeţendu-î ; dară u'aţî ascul
taţii, nici aţi plecaţii urechîa vostră, ca să
audiţî. Eî aii $isu: • întorceţi-vă fie-care de
la calea sa cea rea şi de la răutatea faptelorii sale, şi locuiţi pe pămeutulu, ce le
hova v'a daţii vouî şi păriuţiloru voştri, in
eternii şi perpetuu : Şi nu urmaţi după alţi
deî, ca să li serviţi şi să vă închinaţi lorii;
şi nu mă întărîtaţi prin lucrurile maneloru
vostre ; şi atuncea nu vî voiii face nici unii
răii. Dară n'aţî ascultaţii de mine, dice le
hova : aşa că m'aţî f îutărîtatu prin lucrurile
maneloru vostre, spre dauna vostră.
De aceea aşa dice lehova, tyumnedeulu
oştiriloru : Fiiudu-că n'aţî ascultată de cuvintele mele ; Eccă, eii voiii trâmete, şi voiii
aduna » tote nemurile de la medâ-nopte, dice
lehova, şi pre Nebucodono sorii, regele Ba
bilonuluî, * servulu meu, şi le voiu aduce asu
pra pământului acestuia, asupra locuitorilorii
lui, şi asupra tuturora poporeloru acestora
de jurii împrejura, şi le voiu nimici ; le •' voiii
face de groză, de despreţii şi de ruină eternă. Şi voiu face să inceteze d'intre d'înşiî
i vocea bucuriei şi vocea veseliei, vocea de
mire şi vocea de miresă, * vuetulii petrei de
moră şi lumina de candelă. Şi toţii pătnentulii acesta va fi prefăcuţii, în ruină si pu
stietate ; şi poporele aceste vorii servi pre
regele Babilonuluî şepte-decî de anî.
Dară 'la împlinirea celorii şepte-decî de
anî, voiii pedepsi, dice lehova, pre rege
le Babilonuluî şi pre poporulu acela pentru
nelegiuirea lorii, şi pre pămentulu Chaldeiloru, pre "care-lu voiu preface[intr'o pustieţaţe eternă. Şi voiu face să vină asupra
pământului aceluia tote cuvintele mele, pre
cari le-amii vorbiţii asupra luî, adecă totu
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* Beci. 12 4.
n Cap. 50. 9. &
l SCron 36.21.
51. 27, 28.
o C«p. 50. 41. &
M.
SI. 17.
Ezra 1. 1.
Cap. 2«. 10.

025

ce este scrisii in cartea acesta, ce Ieremia
a profeţiţi! asupra tuturoru poporeloru. " Că- 14
ci multe popore şi ° regi mari le vorii P supu
ne şi pre d'îusele ; * şi li voiii resplăti dupre
faptele lorii şi dupre fâpturele mânelorii lorii.
Căci aşa dice cătră mine lehova, Dum- 15
nedeulii luî Israelii ; Ie acesta r cupă de vinii
a mâniei mele din mâna mea, şi adapă din
ea pre tote poporele, cătră cari te voiii trămete. * Vorii be, vorii şovăi, şi se voru în- l C
furia de faţa săbiei, pre care o voiii trămete intre ele.
Atuncea amu luaţii cupa din mâna luî Ie- 17
hova, şi amu adăpată tote poporele, la cari
lehova m'a trâmesu ; Adecă: lerusalimulii, şi 18
cetăţile luî Iuda, pre regii lui şi pre mai
marii luî, ca să-î aducă * in pustiire, in groză, in batjocură şi w in blăstemii, precumii
sunt astă- di ; Pre "Faraonii, regele Egiptului, 19
pre servii luî, pre mai marii luî, şi pre totu
poporulu seu ; Şi pre totu x poporulu celii a- 20
mestecată, şi pre toţî regiî »p'imentuluî Uzii,
şi pre * toţî regiî pământului Filisteniloru, şi
Aşkalonulu, şi pre Gaza, şi Ekronulu, şi
" rămăşiţa Aşdoduluî ; * Edomulii, şi • Moabulu, 2 1
şi pre fiii luî d Ammonii ; Pre toţî regiî • Ti- 22
ruluî, şi pre toţî regiî Sidonuluî, şi pre re
giî insuleloru, cari se află d'incolo de f mare ;
s Dedanulu şi Tema, şi Buzulu, şi pre toţî 23
cei ce tăia marginile perului capului; Şi 24
pre * toţi regiî Arabieî, şi pre toţî regiî ' po
poreloru amestecate, cari locuescu în pustiiii: Pre toţî regiî Zimreî, pre toţî regii 25
J Elamuluî, şi pre toţî regiî Mediloru : Pre 26
* toţî regiî de la medă-nopte, pre cel de de
parte şi pre cel de aprope, unulu cu altulu,
şi pre tote regatele ţereloru. ce se află pe
suprafaţa pămentuluî ; ' şi regele Şeşaculuî
(Babilonulul) va be după d'înşiî.
Şi li vei dice: Aşa dice lehova, Dum- 27
nedeulii oştiriloru şi alu luî Israelii : " Beţi,
până n ce vă veţi îmbăta, veţi vărsa şi veţi
cade, aşa ca să nu vă mai sculaţi, de faţa
săbiei, pre care o voiii trămete între voî. Şi 28
de nu voru voi să îee cupa din mâna ta,
ca să bee, atuncea să li dici: Aşa dice le
hova, ~Dumnedev.lv. oştiriloru : Totu veţi be ;
Căci eccă, ° eu începu a aduce reulu asupra 29
cetăţeî f ce se numesce dupre numele meii,
şi voî veţî rămâne ore nepedepsiţî ? nu veţi
rămâne nepedepsiţî ; că * ea voiu chiăma sajj Cap. 27. 7.
./ Cap. 50. 29. b
51. 6, 21.
r Iov 21. 80.
P». 75. 8.
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l Cap. 51. 7.
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bia asupra tuturoru locuitorilorii pămentuluî, dice lehova, Dumncdeuln oştirilorii.
De aceea tu profeţesce asupra-li tute cu
vintele acestea, şi li di:
lehova r tnuă din înălţime,
Şi face să resune vocea luî din " locaşulu şeii
celu sânţii;
Tună puternicii asupra ' colibei sale ;
Scote u strigăte, ca ale călcătoriloru de vinii-,
Asupra tuturoru locuitorilorii pămeutuluî.
Vuetulii pătrunde până la marginile pămentuluî ;
Căci lehova " se va judeca cu poporele ;
x Elu a prochiămatu hotărîrea m asupra tu
turoru muritoriloru,
Şi va da săbiei pre toţi nelegiuiţii,
ţ)ice lehova.
Aşa dice lehova, D-deulii. oştirilorii :
Eccă, răulii ese de la poporu la poporii,
Şi y unu verteju mare se rădică
De la marginile pămentuluî.
Şi în diua aceea ' ucişii de lehova vorii jăce
De la o margine a pămentuluî până la cceal-altă margine a luî;
Nu vorii fi " plânşi, * nici strînşî, nici c/iîaru
îmmormentaţî ;
Vorii fi ca gunoîulii pe faţa pămentuluî.
c Urlaţi, păstoriloru, şi strigaţi !
Tăviliţi-ve în pulbere, conducători ai turmei !
Căci aii veniţii dilele sfaşcîăreî vostrc şi ale
împrăscîăreî vostre :
Şi veţi cade pe pămentu-, ca unii vasii de
preţu.
Şi păstorii nu vorii ave nici o scăpare ;
Şi conducătorii turmei nu rotii- ave nici unii
adăpostii.
Resună strigarea păstoriloru,
Si urletulu conducetoriloru turmei ;
Căci lehova a pustiitu păscîunea lorii.
Şi colibele cele pacînice amuţescu,
De aprinderea mâniei luî lehova.
Elii a părăsita d tufarîulii seu, ca unii leii ;
Căci pămentuhi loru s'a prefăcuţii într'o
pustietate,
înaintea furiei săbiei perdătore,
Şi înaintea aprindereî mâniei sale.
Ieremia predic* nimicirea templului; ji cu aneroiă scapă de la morte.

26 T A începutulu domniei luî lehoiakimii,
J_j fiîulu luî losia, regele luî Iuda, a foştii
cuventulii acesta de la lehova căf.ră fertmia,
2 dicendu: Aşa dice lehova: Stă în "porticulu casei luî lehova, şi vorbesce tuturoru
cetăţilorii luî Iuda, cari vinii să se închine
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în casa luî lehova, * tote cuvintele, ce-ţî voiii
ordina să li vorbescî; rnu Jăsa nici unii cuveutîi. JP6te, că vorii audi, şi se vorii îutorce fie -care de la calea sa cea rea, şi inie
'mî va ' pare rău de răulii, ce am ii îh gândii
să Ii facii pentru răutatea faptcloru loru.
Şi spune-li: Aşa dice lehova: ^De nu mă
veţi asculta, ca să âmblaţî dupre legea mea,
ce v'amu pus'o înainte, Şi ca să ascultaţi
de cuvintele serviloru mei, prof'eţiloru, pre
» cari-î trămetu cătră voi, sculâudu-me de
demâneţă şi trămeţendu-t; de nu mă veţi
asculta: Atuncea voiu face casa acesta ca
h Şiloulu, şi pre cetatea acesta o voiu face ' de
blăstemii tuturoru poporeloru pământului.
Şi au audiţii preuţiî şi profeţii şi toţii
poporulu pre Ieremia vorbindii cuvintele acestea îu casa luî lehova.
Şi după ce Ieremia a îucetatii de a vorbi
tote câte î-a ordouatu lehova sil vorbescă
cătră toţii poporulii, preuţii şi profeţii şi
toţii poporulu Taii prinşii, dicendu: Trebue
să mori. Pentru ce aî prot'eţitii iu numele
luî lehova, dicendu: Casa acesta va ajunge
ca Şiloulii, şi cetatea acesta se va pustii,
aşa că nu va Ji. cine să locuescă îiiiiitua ?
Şi totu poporulu s'a jnlunatii asupra luî Ie
remia în casa luî lehova.
Şi audindu mai marii lui Iuda aceste
lucruri, s'aii suiţii diu casa regelui în casa
luî lehova, şi aii şedutii la intrarea portei ce
lei noue a canei, luî lehova. Atuncea preuţii
şi profeţii au vorbită cătră mai mari şi câtrâ totu poporulii, dicendu; l'edipsă de
morte se cuvine omului acestuia, J pentru că
a profeţită rele asupra cetăţeî acesteia,
cumii cu urechiele \76stre aţi audiţii.
Atuncea Ieremia vorbi cătră toţi mai marii
şi cătră totu poporulu, dicendu : lehova m'a
trămesii, ca să profeţescu asupra casei acesteîa şi asupra cetăţeî acesteia tote cu
vintele, pre cari le-aţî audiţii. Şi acumii
* îndreptaţi urmările vostre şi faptele vostre,
şi ascultaţi de vocea luî lehova, Duninedeulu
vostru ; şi luî lehova l 'î va pare rău de răulii,
ce a prochiămatu asupră-vî. Dară m eii siint
în manele vostre; faceţi cu mine cumii este
bine şi drepţii în ochii voştri. Dară să sciţi,
că, de mă veţi omorî, veţî aduce sânge ne
vinovaţii asupra vostră, asupra cetăţeî acesteîa şi asupra locuitorilorii ei; căci le
hova cu adevăraţii m'a trămesii cătră voi,
ca să vorbescu în urechîele vostre tote cu
vintele aceste.
Atuncea diseră mai marii şi totu popoCbpu7u K.
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rulu cătră preuţî şi cătră profeţi : Pedepsă
do morte nu se cuvine omului acestuia; ca
a vorbita cătră noi în numele lui lehova,
Dumnedeulii iiostru.
" Atuncea s'au rădicaţii ore-cari din betrâniî ţereî, şi aii vorbiţii cătră totă adunarea poporului, dicendu: " Micha, Moraşteneulu, profeţi în dilele lui Hezekia, regele
luî Iuda, şi vorbi cătră toţii poporulii luî
Iuda, dicendii : Aşa dice lehova, Dumneifeuln
oştirilorii : ' Sionulu se va ara ca unii ogoru,
şi Ierusalimulu va ajunge o grămadă de
petre, şi muntele templului w va face ca
Jocurile înalte ale unei păduri. Ore He
zekia, regele luî Iuda, şi toţii Iuda l'a omorîtuV i Aii nu s'a temuţii de lehova, şi au
nu a rugata pre lehova, şi luî lehova r î-a
păruţii rt'ii de reulii ce a cuventatii asupră-li? 'Noi amu face deci unu reii mare
sufletelorii nostre.
S'a sculatii încă şi unu omii, care pro
feţi în numele lui lehova, adecă, Urija, fiiulu
luî Şemaia, din Kiriatu-Iearirnu, şi profeţi
asupra cetăţeî acesteia şi asupra pămentuluî n cestuia, dupre tote cuvintele luî leremia ; Şi cândii a audiţii regele lehoiakimii,
şi toţî puternicii luî, şi toţi mai marii Ivi,
cuvintele luî, regele a căutaţii să-lii omora;
dară cândii audi Urija, se temu, şi fugi, şi
se duse în Egiptii; Şi regele lehoiakimii
trămese omeni în Egiptii : pre Elnatanu,
fiîulii luî Acborii, şi câţî-va cu d'însulii în
Egiptii; Şi scoseră pre Urija din Egiptii,
'Iu aduseră cătră regele lehoiakimii, care-lii ucise cu sabia, şi arunca corpulii seu
morţii în mormintele fiiloriî poporului de
rondu.
Dară ' mâna luî Ahikamii, fiîulii luî Şafanu, era cu Ieremia, ca să nu-lu dee în
manele poporului, ca să-lii omora.
Profetulă sfntuesce pre ludeî şi pre poporele din
vecinitate de a se supune lut Nebucodonosoru; profetulu ceia minciunosit Ilanania, opunendu-se luî
Ieremia, se mustră şi se pedepsesce.

27 T A începutulii domnieî luî lehoiakimu, fiJLj îulii luî losia, ° regele luî Iuda, a foştii
acesta cuventii de la lehova cătră Ieremia,
2 dicendii : Aşa dice lehova cătră mine : Fă-ţî le
gături şi juguri, * şi le pune pe grumazulu
3 teu; Şi le trămete regelui Edomuluî, rege
lui Moabuluî, regelui fiiloru luî Ammonu,
regelui Tiruluî, şi regeluî Sidonuluî, prin
manele solilorii, cari aii să vină la lerusa4 limii cătră Zedekia, regele luî Iuda; Şi
7> Veiji Fapt. 5.
34, otc.
o Mir. 1. 1.
p Mic. 3. M.
7 2 Cron. 33. 26.
r Eeod. 3*. 14.

3 Hain. 24. 16.
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t 2 Rng. !!S. 12,
U.
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ordineză-li să dică doraniloru lorii: Aşa dice
lehova, Dumnedeulii oştirilorii şi alu luî Israelu ; aşa veţi dice domniloru voştri : " Eii
amu făcuţii pămentulii, tfice lehova, pre omii,
şi animalele de pe fa<ja pământului, cu pu
terea mea cea mare. şi cu bracjîulu meii
celii întinsii ; şi d l'amii daţii cui mî-a plă
cuţii. ' Şi acumii eu amii daţii tote aceste
ţerî în mâna luî Nebucodonosoru, regele
Babilonuluî, f servulu meii ; şi chîaru şi pre
y ferele câmpului datu-i-le-amu, ca să-î servesca. * Şi tote poporele 'Iu vorii servi, pre
elu şi pre fiîulii şeii, şi pre fiîulii fiîuluî seu,
'până cândii va veni şi timpulii pământului
seu ; J şi atuncea popore multe şi regi mari
'Iii vorîi supune şi pre d'însulii. Şi pre poporulii şi pre regatulii, care nu va servi
pre Nebucodonosoru, regele Babilonuluî, şi
care nu va voi să pună grumazulu seu supţii
jugulu regeluî Babilonuluî, pre poporulii acela 'Iu voiţi pedepsi, dice lehova, cu sa
bia, cu fomete şi cu ciumă, pâuă cândii 'Iii
voiu nimici prin mâna aceluia.
Dară voi să nu ascultaţî de profeţii voştri,
nicî de gâcitoriî voştri, nicî de visătorii voş
tri, nici de proguosticătoriî voştri de timpii,
nici de fermecătorii voştri, cari vorbescu
cătră voî, dicendu : Nu veţi servi pre re
gele Babilonuluî ; * Căci eî vî profeţescii mincîună, ca să ve depărteze din pămentulu
vostru, să vc alungii, şi ca voî să periţî.
Dară pre poporulii, care va puue grumaz ulii
seu supţii jugulu regeluî Babilouuluî, şi-lu va
servi, pre acela 'Iii voiii lăsa să remână încă
îa pămentulu seu, dice lehova ; 'Iii va lucra,
şi va locui în elii.
Vorbit'amu şi luî l Zedekia, regele luî Iuda,
dupre tote cuvintele aceste, dicendu: Puneţî grumajiî voştri suptu jugulu regeluî Ba
bilonuluî, şi-lu serviţi, pre elii şi pre poporulu şeii ; şi veţi trăi. m De ce să muriţi, tu
şi poporulii teii, de sabia, de fomete şi de
cîumă, precumu lehova a disii de poporulii,
ce nu va servi pre regele Babilonuluî ? De
aceea să nu ascultaţî de cuvintele profflţiloru,
cari vî vorbescu, dicendu : Nu veţî servi
pre regele Babilouuluî ; căci eî vî profe
ţescii " minciună. Căci eu nu î-amii trămesu,
^ice lehova ; dară eî profeţescii minciună
în numele meii, ca să ve alungii, şi ca să
periţî voî şi profeţii, cari profeţescu că
tră voî.
Vorbit'amu şi preuţilorîi şi la toţii poporulii acesta, dicendu : Aşa dice lehova :
Să nu ascultaţî de cuvintele profeţiloru voştri,
îs». 45. 12.
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cari vi profeţescu, dicându: ficcă, "vasele
casei lui lehova se voru aduce îndSreptu în
curendu din Babilonii ; căci eî vi profeţescu
17 minciună. Nu-î ascultaţi; serviţi pre regele
Babilonuluî, şi veţi trăi ; de ce acesta ce18 ţaţe să se prefacă in ruine ? De sunt pro
feţi, şi cuventulu lui lehova de este cu
d'înşiî, să se roge acumu lui lehova, DumHfifi'iilfi oştiriloru, ca să nu fie duse la Ba
bilonii vasele, cari au remasu în casa lui
lehova şi în casa regelui lui Iuda şi în lerusa19 limu. Căci aşa dice lehova, Dumnefaulu oşti
riloru, f pentru stâlpii, pentru marea, pentru
pedestalele şi pentru cele-1-alte vase, ce au
20 mal remasu în cetatea acesta ; Pre cari
Nebucodonosoru, regele Babilonuluî, nu le-a
luaţii, cându " a strămutatii din Ierusalimu în
Babilonii pre leconia, fiiulu lui lehoiakimu,
regele luî Iuda, şi pre fruntaşii lui Iuda şi
21 aî Ierusalimului : Da, aşa dice lehova, Dumnedeulii oştiriloru şi alţi luî Israelii, pentru
vasele ce au mal remasu in casa luî le
hova şi in casa regelui lui Iuda şi in leru22 salinul ; Ele voru fi r duse în Babilonii, şi
voru rămâne acolo până în diua, în care
• 'mî voiu aduce aminte de ele, dice lehova ;
atuncea ' le voiu sui eră-şî, şi le voiu aduce
îndereptu în loculu acesta.
28 Ol ° în acela-şî anu, la începutulii domniei
J^ luî Zedekia, regele luî Iuda, adecă pe
la anulii alu patrulea, în luna a cincea, Hauania, fiîulu luî Azurii, profetulu, care era
din Ghibeonu, a vorbiţii cătră mine în casa
luî lehova înaintea preuţilorii şi a totu po2 porulu, dicendu : „Aşa spune lehova, Dumnedeulu oştiriloru şi alu luî Israelii, dicendu :
Sfărămat'amu * jugulii regelui Babilonuluî.
3 ' Până în diioî anî de dile voiu aduce înde
reptu în loculu acesta tote vasele casei luî
lehova, pre cari Nebucodonosoru, regele Ba
bilonuluî, le-a luaţii din loculu acesta, şi
4 le-a duşii în Babilonii. Şi voiu aduce în
dereptu în loculu acesta, dice lehova, pre
lecouia, fiîulu luî lehoiakimu, regele luî Iuda,
şi pre "toţi prinşii luî Iuda, cari s'au duşii
în Babilonii ; căcî voiu sfărâma jugulii re
gelui Babilonuluî."
5
Atunci a disu Ieremia, profetulu, cătră
profetulu Hanania înaintea preuţilorii, şi
înaintea a totu poporalii, cari stăteau în
G casa luî lehova ; A disu profetulu Ieremia :
dAminu; lehova să facă aşa; lehova îroplinescă cuvintele tale, pre cari tu le-ai pro
fetiţii, să aducă îndereptu din Babilonii în
loculu ncesta vasele casei luî lehova şi pre
•• > Cron. 30. 7,
10.
Clip. 94. S.
- Dan. 1. S.
p 2 !:••„ Ift. U,
ele.

c*p. sa. 17,
IO, 81.
q t Bag. 94. 14,
15.
Cap. 84. 1.
T 2 Keg. *5. 13.

8 Cron. 86.18.
« S Cron. 36.81.
Cap.S9. 10. &
38. H.
t Ezra 1.7. & 7

19.
Capulu 88.
a C'np. 87. 1.

toţi prinşiî. Dară, rogu-mă, ascultă cuventulii acesta, pre care-lu spunu eu la audulu
teu şi la audulu a totu poporalii: Profeţii,
cari erau înainte de mine şi înainte de tine
din vechime, aii profeţitu multoru ţerî şi
.regatelorii marî( de resbelu, rele şi ciumă.
• Profetulu care profeţesce pace, cândii cuventulu profetului se va întâmpla, atuncea
se va cunosce profetulu, că în adeveru le
hova l'a trămesu.
Atuncea Hanania, profetulu, a luaţii 'jugulii de pe grumazulu profetului Ieremia,
şi l'a sfârămatii. Şi a vorbiţii Hanania înaiuţea a totu poporulu, dicendu : Aşa dice
lehova: Astu-feliu voiu sfărâma jugulii lui
Nebucodouosoru, regele Babilonuluî, » de pe
grumazulu tuturora poporeloru până în duoî
anî de dile. Şi profetulu Ieremia s'a duşii
în calea sa.
Şi a foştii cuvântului luî lehova cătră
Ieremia, după ce Hanania, profetulu, a sfâ
rămatii jugulii de pe grumazulu profetului
Ieremia, dicendu: Du-te şi spune luî Hanania, dicendu: Aşa dice lehova: Tu aî sfarămatu jugurile de lemnu: dară în loculu
acestora veî face juguri de ferii. Căci aşa
dice lehova, Dumnedeulu oştiriloru şi alu
luî Israelii : h Jugii de ferii pus'amu pe gru
mazulu tuturora acestoru popore, ca să servescă pre Nebucodouosoru, regele Babilo
nuluî ; şi-lu voru servi ; şi * chîarii şi pre
ferele câmpului datu-i-le-amu.
Atunci a disu Ieremia, profetulu, cătră
Hauania, profetulu: „Asculta, rogu-me, Hanauia : lehova nu te-a trămesu ; ci i tu faci
pre poporulu acesta să se încredâ în min
ciună. De aceea aşa dice lehova: fiece,
arunca-te-voiu de pe faţa pământului: in
anulii acesta veî muri ; că aî cuvântată * resculare asupra luî lehova. Şi a muritu Hanania în anulii acela, în luna a şeptea.
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Scrisore cătră Iudeii cei captivi din BabilonS, cu
ameninţări asupra profefiloru minciunoşi.

Acestea sunt cuvintele scrisoreî, ce Ieremia, 29
profetulu, a trămesu din Ierusali inii că
tră rămăşiţa betrâuiloru din captivitate, cătră
preuţiî, câtră profeţii, şi cătră toţii popo
rulu, pre care Nebucodonosoru l'a luaţii
prinşii din Ierusalimu în Babilonii ; (După 2
ce ° leconia, regele, şi regina, şi euuiichiî,
mai marii luî Iuda şi aî Ierusalimului,
teslariî, şi ferariî, au eşitii din Ierusalimu ;)
Prin Elasa, fiîulu luî Şafanii, şi prin Ghe- 3
măria, fiîulu luî Hilkisi, (pre cari Zedekia,
6
c
d
e
/

Cap 87. 12.
Cap. 87. Ifi.
1 Heg. 1. 36.
Dont. 18. 88.
Cap. 87. 2.

g Cap. 87. 7.
h Deut. 88. 4S.
Cap. 87. 7.
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k Dcnt. 13. 5.
Cap. 89. 31.

Cap»'" 2».
a 8 Rog. 24. U,
aţe.
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CAP. 29.
regele lui Iuda, 'î trămesese în Babilonii cătră Nebucodonosoru, regele Babilonuluî), diceudu :
4
Aşa dice lehova, Dutnnedeulii oştiriloru
şi alîi lui Israelu, cătră toţi cei din capti
vitate, pre cari î-amu strămutată din Ieru
salimu în Babilonu:
5
* Zidiţi case, şi le locuiţi ; sădiţi grădini,
6 şi mâncaţi fruptulu lorii ; Luaţi femei, şi
nasceţî fii şi fete; luaţi femei pentru fiii
voştri, şi daţi pre fetele vostre după băr
baţi, să nască fii şi fete; şi ve îmmulţiţî
7 acolo, şi nu ve împuţinaţi. Şi căutaţi pa
cea cetăţeî, în care v'amii strămutatu, c şi
ve rugaţi lui lebova pentru d'însa ; căci în
pacea ei veţi ave şi voi pace.
8
Căci aşa dice lehova, Dumnedeulii oştirilorii şi alu lui Israelu : 'Să nu ve d încele
profeţii voştri, cari se află în medîloculu vo
stru, şi gâcitoriî voştri; şi nu luaţi semă la
'visurile vostre, pre cari le faceţi să se vi9 seze : e Căci vî profeţescu minciună în nu10 mele meii ; eu nu-i-amu trămesu. Căci aşa
dice lehova: După ce se voru împlini ' şepte-decî de auî pentru Babilonu, 'mi voiu
aduce aminte de voi, şi voiu întări pentru
voi cuventulu meii celu bunii, că ve voiu
U re'ntorce în loculu acesta. Căci eu cunoscu, dice lehova, cugetele ce eu cugetii pen
tru voi, cugete de pace, şi nu de reii; ca
12 să vî daii sfârşitulu, pre carc-lîî doriţi. Atuncea me veţi ' chiăma, veţi veni, şi ve veţi
13 închina mie, şi eii ve voiu asculta. AMc veţi
căuta, şi me veţi afla; căci me veţi căuta
14 ' din totă anima vostră. Şi J mS voiii lăsa
să tiii găsiţii de voî, dice lehova ; voiii reintorce pre prinşii voştri, şi * ve voiii aduna
d'intre tote poporele şi din tote locurile,
unde v'amii alungaţii, dice lehova ; şi ve
voiii re'ntorce în loculu de unde v'amii stră
mutatu.
15
Fiindii-că aţidisii: lehova a sculatii peu16 tru noi profeţi în Babilonu; De aceea cunosceţt, că aşa dice lehova de regele, ce j
şede pe tronulii lui Davidu, şi de toţii poporulu, ce locuesce în cetatea acesta, de
fraţii voştri, cari n'aîi mersii cu voî în cap17 tivitate; Aşa diee lehova, Dumnedeulii oşti- j
riloru : Ecce, eu voiu trămete asupra lorii
' sabia, fomete şi ciumă, şi-î voiii face ca
"•smochinele stricate, cari, de rele ce sunt, nu
1 8 potii ti mâncate ; Şi-î B voiu urmări cu sabia,
cu fomete si cu ciumă; şi-î voiii da tuturoru regateloru pământului, ca să fie de ab Veri. «8.
e Ezra ti. 10.
1 Tlm. i. ».
îl Cap. U. 14. Ic
S3. ti. & 87.
H, 15.
Efei. 9. 6.

e Vers. 81.
f SCron. 36.21,
ti.
Ezra l. 1.
Cap. 25. 12. &
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Dan. 9. 8.
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40, etc.
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eu.
i Cap. 24. 7.
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pesare, °de blăstemu, de groză, dedespreţii şi
de ocară tuturorii poporelorii, unde i voiu
alunga; Pentru că n'au ascultaţii de cuvintele mele, dice lehova, cândii ^amu trămesu
la d'înşiî pre servii meî, profeţii, sculândume de demineţă şi trămeţendu-î; şi n'aţi
ascultaţii, dice lehova.
Ascultaţi deci cuventulu lui lehova, voî
toţi cei strămutaţi, pre cari i-amii trămesu
din Ierusalimu în Babilonu: Aşa dice Iehova, Dumnedeulii oştiriloru şi alu lui Israelu,
de Ahabii, fiîulu lui Kolaia, şi de Zedekia,
fiîulu lui Maaseia, cari vî profeţescu min
ciuni în nuuiele meu : Ecce, eu 'î voiii da in
mâna lui Nebucodoiiosoru, regele Babilo
nuluî, care 'î va ucide înaintea ochilorii
voştri. » Şi din numile lorii se va lua blăsteinii
între toţi prinşii luî Iuda, cari se află in
Babilonu, dicendu : lehova să te facă ca pre
Zedekia şi ca pre Ahnbu. pre r cari regele
Babilonuluî î-a fripţii în focii; Pentru că
•făcură lucruri de ruşine in Israelu, sevârsindu adulteriu cu femeele opropiloru lorii,
şi vorbindu cuvinte mincîunose în numele
meii ; ceea ce eii nu lî-amii ordinalii ; da,
eu sciii şi sunt mărturii, dice lehova.
Vei vorbi şi luî Şemaia, Nehelameulii,
dicendu: Aşa vorbesce lehova, Dumnedeulii
oştiriloru şi alii luî Israelu, dicendu : Fiindii-că tu aî trămcsîi scrisori în numele teii
cătră totu poporalii din Ierusalimu, ' şi că
tră Zefaniu, fiîulu lui Maaseia, preutii, şi
cătră toţi preuţiî, dicendu: „lehova te-a
puşti preutii în loculu luî lehoiada, preutulii,
cu să fii " supraveghiătorii îu casa luî lehova
preste toţii omulii, ce este " nebuna şi care profeţesce, «i să-lii * pună în butucii şi în lan
ţuri : Şi acumu de ce n'aî mustraţii pre Ieremia din Auatotu, care profeţia cătră voî?
Căci de aceea elii a trămesu cătră noi m
Babilonii, dicendu: Captivitatea acesta oa fi
lungă ; y zidiţi case, şi locuiţi în ele; şi sădiţi
grădini, şi mâncaţi fruptulu lorii." Şi Zefania, preutulu, ceti scrisorea acesta în audulii profetului Ieremia.
Atunci a foştii cnventulii luî lehova cătră Ieremia, dicendu: Trămete cătră toţi
cei din captivitate, dicendu: Aşa dice le
hova de Şemaia, Nehelameulii: Fiindii-că
Şemaia a profeţitii cătră voî, * fără ca eii
să-1u fi trămesu, şi v'a făcuţii să ve încredeţî în minciună; De aceea aşa dice Iehova: fiece, eii voiu pedepsi pre Şemaia,
Nehelameulii, şi semînţa sa; elu nu va ave
24. 9. & 34. 17.
20.
37.
I>a. 65. 15.
o Cap. 26. 6.
i Cap. 24. 10.
Cap. 4*. 18.
r Dan. 3. 6.
m Cap. 24. 8.
u Deut. 28. !5. p Cap. 25. 4.& < Cap. 23. 14.
•J Cron. 29. 9.
t 3 Ret- 25. 18.
32. 33.
Cap. 31. 1.
Cap. 15. 4. * 7 Ve\li Fac. 48.
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nicî unii omii, care să locuescă în medîloculii
poporului acestuia, nicî va vede binele, ce
eii voiii face poporului meii, dice lehova ;
" pentru că elu a cuventatu rescularea asu
pra luî lehova.
]<'<ii/i'itiiiitţ> de mentuire şi restornicire a luî Israelu;
ţi de unii unu Iritanţi ,it a spirituală y i eternii.

30 plUVfiNTULtî ce a foştii cătră Ieremia de
2 \_^ la lehova, dicendu : Aşa vorbesce leho
va, Dumnedeulu luî Israelu, dicendu :
Scrie-ţî în carte tote cuvintele, ce le-amii
3 vorbitu cătră tine; Căcî ecce, vinii dilele,
dico lehova, cândii " voiii întorce pre ceî prinşi
aî poporului meii, pre Israelu şi Iuda, dice
lehova ; 6 şi-î voiii re'ntorce in pămentulu,
pre care l'amu daţii părinţilorii lorii, şi-lii
4 voru lua eră-şî în stăpânire. Şi acestea
sunt cuvintele, ce a vorbitu lehova de Isra
elu şi de Iuda.
5
Aşa fiice lehova:
Audit'amu noi voce de spaimă
Şi de frică; şi nu este pace.
ti întrebaţi, şi vedeţi:
Au are bărbatulu dureri de facere ?
De ce dară vedu pre toţii bărbatulu cu ma
nele pe copsele sale,
* Ca pre o femeă în facere,
Şi tote feţele loră îngălbenite?
7 d Vai ! căci mare este diua aceea ;
• Asemenea eî n'a foştii ;
Este ! impui n strîmtorăreî luî lacobii;
Totu-şî elu va scăpa din ea.
8
Şi în diua aceea, dice lehova, D-deulu
oştiriloru,
Voiu sfărâma jugulii şeii de pe grumazulu teii,
Şi voiii rumpe legăturele tale aţa,
Că străinii nn-lu voru mai supune ;
9 Ci voru servi pre lehova, Dumnedeulu lorii,
Şi pre f Davidîi, regele lorii, pre care-lu voiii
* scula lorii.
10 Deci tu, servulu meii, lacobe, ''nu te teme,
dice lehova :
Nicî nu te înspăimenta, Israele ;
Căcî ecce, eu te voiii mentui din teri de
părtate,
Şi seminţia ta ' din pămentulv. captivităţeî
Si lacobii se va re'ntorce,
[lorii;
Şi va fi în repausu şi liniscitu ;
Şi ncminea nu-lă va înspăimânta.
1 1 Căci eu sunt cu tine, dice lehova, ca să te
mentuiu ;
Şi i de şi voiu nimici pre tote poporele, între
cari te-amii împrascîatu,
a Cap. «8. 16.
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g Lllc. 1. 69.
Fapt. X. 30. &
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h Isa. 41. 13. &
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Cap.tli. 27, 28.
Cap. 3. 18.
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Cap. 4. S7.
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Isa. 87 8.
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46. 28.

*Pre tine înse nu te voiii nimici,
Ci te voiii mustra l dupre dreptate,
Şi nu te voiii lăsa cu totulu nepedepsitu.
Căcî aşa dice lehova:
m Lovitura ta este fără de vindecare,
Şi rana ta este durerosă.
Nu este cine să apere dreptulii teii, ca sa
te vindeci ;
" Pentru tine nu se găuescu lecurî de teină"Toţî iubiţii tei te-aii uitaţii;
[duire.
Nu te caută ;
Căcî eii te-amu loviţii cu lovitură f de neCu o pedepsă « crudă,
[amicii,
Pentru mulţimea fâră-de-legilorii tale,
r Păcatele tale cele multe.
De ce dară ' strigi pentru rana ta V
Durerea ta este fără vindecare pentru mul
ţimea fără de-legilorii tale;
Şi pentru pecatele tale cele multe ţi-amii
făcuţii acestea.
Totu-şî toţi ceî cete mănâncă ' vorii fi
mâncaţi ;
Şi toţi neamiciî tei cu toţii vorii fi duşi prinşi ;
Şi ceî ce te despoiă vorii fi despoiaţi,
Şi toţi ceî ce te predă 'î voiii trăda predeî.
" Căcî voiii pune blesturî pe tine,
Şi te voiu vindeca de râuele tale, dice lehova;
De şi eî te-aii numiţii „Celii alungaţii", ţfrcendu :
„Acesta este Sionulii, de caro nimenea nu
întrebă".
Aşa dice lehova:
fiece, "eu voiii re'ntorce pro prinşii corturiloru lui lacobii,
Şi x me voiu inimi de locuinţele luî ;
Şi cetatea se va rezidi pe ruinele sale,
Şi palatulii va fi locuiţii, ca şi mai 'uainte.
Şi "din gura lorii va eşi laudă,
ţ>i vocea celoru ce se bucură;
1 Şi-î voiii îmmulţi, Şi nu se vorii împugiua :
'jii-î voiii mări, Şi nu se vorii înjosi,
i copiii lorii vorii fi ° ca mai 'nainte,
i adunarea lorii se va întări înaintea mea,
i voiii pedepsi pre toţi apăsătorii lorii,
i mai marele lorii va fi d'îutre d'înşiî,
6 Şi guvernătorulu lorii va cşi din medîloculii
lorii;
Şi-lu voiii * pleca, ca să se apropie de mine.
Căcî cine ore 'şi plecă anima, ca să se apro
pie de mine ?
Dice lehova.
ţi veţi fi dmie poporii,
Şi eii vî voiu fi Dumnedeii.
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r Cap. 5. 8.

s Cap. 15. 18.
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17.

CAP. 30, 31.
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Ecce, e furtuna lui lehova, furia «a, ese,
Şi uuu vârtejii cumplită; elii se va învălui
preste capulii celoru nelegiuiţi.
24 Aprinderea mâniei luî lehova nu se va în
torce, până ce nu va face,
Şi nu va împlini cugetele âuinieî sale.
^ In dilele de apoi veţi înţelege acesta.
31 ~|"N "timpulu acela, dice lehova,
_|_ * Fi-voiu Dumnedeulu tuturoru nemuriloru
Şi eî 'mî vorii fi poporu.
[luî Israelu,
2 Aşa dice lehova:
Poporalii celii scăpaţii de sabia aflat'a charii
în pustiiu,
Israelu, cândii "se ducea in pămentulu de
repausu.
3 De departe arătatu-mi-s'a lehova, dicendu:
d lubitu-te-amu cu ' iubire eternă ;
De aceea f prelungit'amu mila mea cătră tine.
4 »Eii te voiii rezidi,
Şi vei fi rezidită, fecîoră a luî Israelu !
Te vei împodobi eră-şî cu ''timpanele tale,
Şi vei eşi eră-şi In medîlocM choruluî celoru ce jocă.
5 'Vei sădi eră-şî vii pe munţii Samarieî:
Săditoriî vorii sădi, şi vorii mânca fruptulu
6 Căci va fi o di,
[lorii.
In care custodii vorii striga pe muntele luî
Efraimii :
„J Sculaţi-ve, să ne suimii în Sionii,
„La lehova, Dumnedeulu nostru !"
7 Căci aşa dice lehova:
* Cântaţi cântări de bucuria pentru lacobii,
Si chiuiţi în fruntea natiunilorii ;
Daţi în scire, lăudaţi, şi diceţî:
Mentue, lehova, pre poporulii teii, pre ră
măşiţa lui Israelu.
8 frece, eu 'î voiii aduce 'din pămeutulii de
medă-nopte,
'I voiii m aduna de la marginile pămentuluî,
Şi cu d'înşiî şi pre orbulii şi pre schîopulii,
Pre femea cea grea, şi pre ceea ce nasce,
Adunare mare se va întorce aci.
9 " Voru veni cu plânsu,
Şi-î voiii aduce în rugi ;
'I voiii conduce °pe lungă isvprele apeloru,
Pe cale netedă, în care nu se voru poticni ;
Căci eii sunt părinte luî Israelu,
Şi Efraimii este '' âuteiu-născutulii meii.
10
Ascultaţi, popore, cuventulii luî lehova!
Şi spuneţi ţerelorîi îndepărtate, şi diceţî:
Celu ce a împrăscîatu pre Israelu, q eră-şî 'Iii
va aduna,
Şi-lu va păzi, ca pastoralii pre turma sa.
1 1 Căci T lehova a mântuiţii pre lacobii,
e Cap 23. 19, 20.
& 23. Si.
f Fac. 49. 1.
Capulu 31.
a Cap. 30. 24.
b Cap. 30. 88.

c Num. 10. 33.
n, i;. 1. 33.
PB. 9">. li.
Isa. 63. U.
d Mal. 1. S.
e Rom. 11. 28,
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/ Osea U. 4.

g Cap. 33. 7.
k Isa. 12. 5, 6.
h Esod. If. SO. i Cap. 3. 1», 18.
Jude. 11. 34.
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«i Ezec. 20. 34,
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Şi l'ă rescumperatu * din mâna celui mai tare
decâtii d'însulu.
Vorii veni, şi voru cânta pe ' înălţimea Siouuluî,
Si vorii alerga la "bine-cuventarea luî lehova
In grâii, în mustii şi în oleiu,
In oi şi în boi ;
Şi sufletulu lorii va fi ca o " grădină udată ;
x Şi nu se vorii mai întrista.
Atuncea fecîoră se va bucura în jocuri,
Şi cu d'însa teneriî şi bătrânii;
Căci voiii schimba jalea lorii în bucuria;
'l voiii mângâia, şi-i voiii înveseli, scăpându-î din întristare.
Şi voiii sătura sufletulu preuţiloru de grăsimi ;
Şi poporulii meu se va sătura de bunulu meu,
Dice lehova.
Aşa dice lehova :
y O voce s'a audiţii în * Rama,
Bocetii ţi plângera amară:
Rahela plângendu pre fiii seî,
Nu voîesce a fi mângâiată pentru fiii eî, căci
Aşa dice lehova:
[" nu mal sunt.
Opresce-ţî vocea de la plânsu,
Şi ochii tei de la lacrimi ;
Căci fapta ta va fi resplătită, dice lehova ;
Şi *se vorii re'ntorce din pămentulu neamiculuî.
Şi este speranţă pentru viitorulu teii, dice
lehova ;
Şi fiii tei se voru re'ntorce în cuprinsulu lorii.
Audit'amu pre Efraimîi plângendu-se :
„Tu m'aî învăţaţii, şi m'amu învăţaţii,
„Ca unii j uncii nedeprinsii la jugu:
„•= întorce-me, şi mă voiii întorce ;
„Căci tu escl lehova, Dumnedeulu meu:
„Şi cu adevăraţii, ddupâ ce m'amu întorşii,
m'amii căiţii;
„Şi după ce m'amii învăţata, copsa mî-amii
„Ruşinatu-m'amii şi roşit'amii;
loviţii;
„Căci purtat'amii ocara tenereţelorii mele."
Efraimii «w-mî este ore unii fiiii scumpii?
Unu copilii plăcuţii?
Căci de câte ori vorbescu de d'însulu,
Cu gingăşia 'mî aducii aminte de elii ;
' De aceea măruntaiele mele se mişcă peni Şi mă miluescii asupra luî,
[tru elii,
Dice lehova.
Pune-ţî semne pe cale,
Fă-ţî stâlpi de petre;
s Aţintesce anima ta spre calea cea bătută,
Spre calea, pe care te-aî duşii :
Intorce-te, fecîoră a luî Israelu !
43. 19. ft 49.
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întorce-te în aceste cetăţi ale tale.
| Şi nu voru mai învăţa fie-care pre apropele 34
22 Până cându h vei rătăci, ' fiică neascultătoră, j şeii, şi fie-care pre fratele seu,
Căci lehova a făcuţii unii ce noii pe pământii; : piceudu: „Cunosceţî pre lehova " :
Căci toţi 'J mă vorii cunosce
Femea va peţi pre bărbaţii.
23
Aşa dice lehova, Dumnedeulu oştiriloru ; De la celu mai micii alii lorii până la celu
şi alii luî Israelu :
l mai mare alu loru, dice lehova ;
Căci ' voiu ierta fără-de-legile loru,
Vorii dice încă şi cuventulu acesta
în pămentulii luî Iuda, şi în cetăţile luî, Şi nu-mi voiii mai aminti de pecatulu lorii.
Aşa dice lehova,
35
Cându voiii re'utorce pre prinşii lorii :
„J lehova să te bine-cuventeze, locaşii alu drep- j 0 Celu ce dă sorele spre lumina dileî,
* Munte sânţii !
[ţaţei, Şi aşedămintele luneî şi ale steleloru spre
lumina nopţeî,
24 Şi va locui într'însulii Iuda,
Celii ce mişcă *marea, ca valurile ei sămugescă;
Şi ' în tote cetăţile luî cu d'însulii
* lehova, D-faulii oştiriloru, este numele luî :
Plugarii şi cei ce pornescii cu turmele.
25 Căci voiu adapă pre toţii sufletulîi obosiţii, d Aceste aşedăminte de voru peri de d'ina- 36
Şi voiii îndestula pre toţii sufletulu întristaţii. intea niea, dice lehova,
26 La acestea rn'amii desceptatu, şi m'amu Atuncea seminţia luî Israelu va înceta de a
fi poporu înaintea mea pentru toţii -de-una.
uitaţii ;
Aşa dice lehova :
37
Şi dulce mî-a fosta somnulu.
' Dacă susu cerîulii se pote măsura,
27
Ecce, vinu dilele, dice lehova,
Gândii m voiii semena casa luî Israelu şi casa Şi joşii temeliele pământului a se cerceta,
Atuncea şi eii voiu lepăda totă seminţia luî
luî Iuda
Cu semînţă de omii şi cu semînţă de vite : Israel ii,
28 Şi precumu amii n veghîatu asupra lorii,
Pentru tote câte a făcuţii, dice lehova.
Ecce, vinii dilele, dice lehova,
38
0 Ca să-« desrădecinezu, să-î sfarămu, să-i
Să-î perdii, şi să li făcu răii;
[surpii, Cândii cetatea se va rezidi luî lehova,
f De la tumulii luî Hauaneelii până la porta
Aşa voiii veghîa asupra lorii,
de la ânghiii:
*Ca să-î zidescu, şisă-î sădescu,
Şi 0 frânghia de măsură va trece încă prin 30
pice lehova.
Presto colina Garebu,
[dreptulu ei
29 * în dilele acele nu vorii mai dice :
Şi se va întorce spre Gaatii.
Părinţii aii mâncaţii aguridă,
Şi totâ valea ca davrelorii şi a cenuşei,
40
Şi dinţii fiilorii s'aii strepeziţii;
30 r Ci fie-care va muri pentru fără-de-legea sa, Şi tote ogorele până la rîulu Kedronii,
Şi '' până la ânghîulu portei cailorii spre reŞi toţii omulu, care va mânca aguridă,
1 Voru fi, sânte lui lehova ;
[săriţii,
31 Ai seî dinţi se vorii strepezi.
Nu se vorii mai smulge,
Ecce, ' vinii dilele, dice lehova,
Nici nu se voru mai surpa iu eterna.
Cândii voiu incheîa legămentu nou
Cu casa luî Israelu, şi cu casa luî Iuda;
f'ăgaduinfî de re'ntorcerea ludeiloră din Babilunu,
32 Nu ca legămentulu, ce l'amu încheiaţii cu ţi de bine-cuventări spirituali ale timpului oiitoriH.
riUVENTULtf ce a foştii de la lehova 32
părinţii lorii,
\j cătră leremia " îu anulii alii decelea alii
în (Jitia, in care ' î-amii luaţii de mână,
luî Zedekia, regele luî Iuda, care este anulu alii
Ca să-î scotu din pămentulii Egiptului ;
optii-spre-decelea alii luî Nebucodonosoru.
Legămentu, pre care l'au frânţii,
Atunci oştea regelui Babilonuluî împre- 2
De şi aveamu dreptulii soţului asupra lorii,
sura lerusalimulii ; şi profetulu leremia era
pice lehova.
închişii * în curtea închisoreî, ce se ajla în
33 " Ci acesta este legămeutulu,
Pre care-lii voiii încheia cu casa luî Israelii : casa regelui luî Iuda, Căci Zedekia, re- 3
gele luî Iuda, 'Iii închisese, dicendu : Pentru
După dilele acele, dice lehov.i,
ce profeţescî şi ţlicî : „Aşa dice lehova : c Ecce,
" Voiii pune legea mea în lă-lntrulu lorii,
eii voiu da cetatea acesta în manele rege
Şi o voiii seri în ânimele lorii;
x Şi li voiii fi Dumnedeii ;
lui Babilonuluî, care o va cuprinde ; Şi Ze- 4
dekia, regele lui Iuda, d nu va scăpa de mâna
Şi el 'mî voru fi poporii.
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Chaldeiloră, ci va fi dată în mâna regelui
Babilonuluî, şi va vorbi cu d'însulu gură cătră
gură, şi ochii seî voru ved6 ochii luî : Şi va
duce pre Zedekia în Babilonii ; şi acolo va
române, ' până câudu 'mî voia aminti de d'însulă, dice lehova: •'şi de vă veţi lupta au
Chaldeiî, nu veţi isbuti."
Şi a disu Ieremia : Cuveutulu luî lehova
u fostă câtră mine, dicendu: fiece, Hanameelu, fiîulu luî Şallumu, unchîulu teu, va
veni la tine, şi-ţl va dice : Gumpără-ţi ogorulumeu din Anatotu : căci ala teu ente »dreptulii de rescumpărare, ca să-/i« cumperi. Şi
a veniţii la mine Hanameelu, fiîulu unchiu
lui meu, în curtea închisoreî, dupre cuventulu
luî lehova, şi a disu cătră miue : Cumpără,
rogu-te, ogorulu meu din Anatotu, din pâmentulu luî Beniaminu ; căci alu teu este
dreptulu de moscenire, şi a ta este rescumperarea; cumpără-/w pentru tine. Atunci amu
cunoscută, că cuvântulu luî lehova a fostu
acesta. Deci amu cumpăraţii de la Hana
meelu, fiîulu unchiului meu, ogorulu din
Anatotu, şi amii A cumpenitu pentru elu bani,
adecă şepte-spre-dece sicii de argintii. Şi
amu scrisă contractulu, /'amu sigilata, amii
luaţii marturî, şi amii cumpenitu banii în
cumpenă. Şi amii luată contractulu de vendare, sigilaţii dupre lege şi învoîelă, cumu şi
pre celu deschişii. Şi amii datu contractulu
de veiidare luî ' Baracă, fiîulu luî Neria, fiîulu
luî Maasein, de faţă cu Hanameelu, Jilulu
unchiului meii, şi de faţă cu •>' mărturii, cari
aii subscrisă contractulu de vendare, ?j de
faţă cu toţi Iudeii, cari se aflaii în curtea
închisoreî. Şi amu ordinată luî Barucu de
faţă cu eî, dicendu: Aşa dice lehova, Dumnedeulă oştiriloru şi alii luî Israelu : Ie con
tractele acestea, contractulu acesta de ven
dare, şi celu sigilaţii şi colii deschişii: şi le
pune într'unii vasu de Iutii, ca să rămână
acolo dile multe. Căci aşa dice lehova, Dumnedeulu oştiriloru şi alu luî Israelă : Case,
ogore şi vii * erîi-sî se voru cumpăra în pămentulu acesta.
După ce amu datu coutractulu de ven
dare luî Barucu, fiîulu luî Neria, m'amu
rugaţii luî lehova, diceudu: O, lehova Dumnedeule ! fiece, ! tu aî făcuţii cerîulu şi pămentulu cu puterea ta cea mare şi cu braţîulă teii celu întinsă; m pentru tine nimicii nu
este cu neputinţă: Tu celii ce faci "milă la
mii, şi resplătescî fără-de-legea păriuţiloru
în sinulu fiiloru loră după d'înşiî ; Dumnedeu

t Cap. «7. S».
i Cap. 36. 4.
& 34. 7.
/ Cap. 21. 4. & j Ve^î Isa. 8. 2.
Deut. 5. 9, 10.
33. 5.
* Vers. 37, 43. o Isa. 9. 6.
g Lev. 25. 24,
1 2 Rog. 19. 15. p Cap. 10. 16.
45, 3».
m Fac. 13. 14.
1 Isa. 28. 29.
Ver». »7.
Knt 4. 4.
r IOT 34. 21.
A Fac. 13. 16.
Lac. 1. 37.
Fi. 83. 13.
Zech. 11. U. n Eiod. 20. 8.

Prov. 5. 21.
Cap. Ifi. 17.
< Cap. 17. 10.
< Esod. 9. 16.
lOroo 17.21.
Isa. 63. li.
Dan. 9. 15.
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mare, ° puternica, * lehova, Dumnedeulu oşti
riloru, este numele luî. « Mare în sfaturi, pu- 19
ternicu în fapte: aî căruia r ochi sunt deschişi
asupra tuturoru urmăriloru fiiloru omeniloru,
• ca să plătescî fie-căruîa dupre urmările sale
şi dupre fruptulu lucruriloru sale; Celu ce 20
a fâcutu semne şi minuni în pămentulu Egiptuluî, cunoscute până în ||diua acesta şi în
Israelu şi altora omenî; şi ţî-aî făcută ' nume,
ca în diua deastă-dî; Şi "ai scoşii pre po- 21
porulu teu Israelu din pămentulă Egiptului
cu semne şi minuni, cu mână tare, şi cu
braţiu întinsă, şi cu groză mare ; Şi lî-ai 22
dată pămentulă acesta, pre care cu jurămentu l'aî promisă părinţiloră loră, că-/w
vei da loru, " pămentu, în care curge miere
şi lapte; Şi eî au intrată aicea, şi l'au luată 23
în stăpânire ; dară z n'au ascultată de vocea
ta, nici n'au âmblată dupre legea ta; n'aă
fâcutu nimica din cele ce lî-aî ordinată să
facă; de aceea aî adusă asupra lorâ totu
răulă acesta, ficcă, valurile au ajunsă şi 24
până la cetate, ca s'o cucerescă ; şi cetatea
» este gata a se da în manele Chaldeiloră,
cari o bătu, şi va cade' prin ' sabia, fomete şi
ciumă : şi toţii ce aî vorbită s'a împlinită ; şi
ecce, tu o vedî. Şi tu, lehova, Dumnedeule, 25
aî disu cătră mine: Cumperă-ţî una ogoru
cu bani, şi ie marturî; cu tote că cetatea
0 este gata a se da în manele Chaldeiloru.
Şi a fostă cuventulă luî lehova cătră le- 26
remia, dicendă : Eccă, eu sunt lehova, b Dum- 27
nedeulu a totă carnea ; e ore este pentru mine
ce-va cu neputinţă? De aceea aşa dice Ie- 28
hova: fiece, d eu voia da cetatea acesta în
manele Chaldeiloru şi în manele luî Nebucodonosoră, regele Babilonului, care o va
lua: Şi Chaldeiî, cari bătu cetatea acesta, 29
voru veni, şi voră c pune focă cetăţel aces
teia, şi o vorii arde, pre ea şi casele, 'pe
acoperimiutele cărora aă tămăîată luî Baalii,
şi aă versată libaţiunî altora deî, ca să mă
întărite. Căci fiii luî Israelu şi fiii luî Iuda 30
» numai rele aă lucrată înaintea mea clin tenereţa loră; da, fiii luî Israelă alta n'au
făcută, decâtă să mă întărite prin fâpturele
mâneloră loră, dice lehova. Căci cetatea 31
acesta de mânia şi de urgia mî-a fostu, din
diua în care s'a zidită şi până în diua acesta ;
A ca să o lepădă de la faţa mea, Pentru totă 32
răutatea fiiloru luî Israelă şi a fiiloru luî
Iuda, ce au făcută, ca să mă întărite, ' eî, regiî loră, mai marii loru, preuţiî loră, pro
feţii loră, bărbaţii luî luda şi locuitorii Ieu iJsoil. C. 6.
x Neem. 9. 26. e Vers. 17.
Cap. 11. 8.
2 Şam. 7. 23.
d Vor». 3.
Dan. 9. 10-14. e Cap. 21. 10. fc
ICron. 17. 21.
37. 8.10. & 58.
Pa. 136. 11, y Vers. 25, 36.
2 Gap. 14. 12.
ÎS.
12.
/ Oap. 19. 13.
v Esod. 3. 8, 17. a Von. 24.
i Num. 16. 22. ./ Oap. i. 7. &
Oap. 11. 6.
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3 3 rusalimuluî ; Şi au întorşii •'spatele spre mine,
şi nu faga ; de şi î-amu învăţaţii, * sculândunie de deuiâueţă şi învetându-î ; dară n'au
34 ascultaţii, ca să primescă învăţătură. Ci aii
' pusii urîcîunile lorii în casa, ce se numesce
dupre irainele meu, ca să o necurăţescă ;
35 Şi aii zidiţii înălţimi luî Baalu, din Valea
Fiîuluî luî Hinnomu, ca să "' trecă prin focă,
pre fiii lorii şi pre fetele loru luî "Molocu;
0 ceea ce eîi nu lî-amu ordiuatu, nici în gândii
nu mî-a veniţii, ca eî să facă urîcîunea acesta, ţi să tragă pre Iuda în păcatu.
36
Şi totu-şî aşa dice lehova, Dumnedeulii
lu'i Israelii, despre cetatea acesta, de care
voî diceţî, că f se va da în manele regelui
Babilonuluî prin sabia, fomete şi ciumă;
37 Eccă, eii 'î voiii » aduna din tote ţerele, unde
î-amu alungaţii în mânia mea şi în furia
mea, şi în aprinderea mea cea mare : 'î voiii
îutorce în loculu acesta, şi-î voiii face r să lo38 cuescă în siguranţă; Şi eî * 'nu vorufi poporii,
31) şi eu li voiii fi Dumnedeu; Şi li voiii ' da o
animă şi o urmare, ca să se temă de mine
în tote dilele, pentru binele lorii şi alu fiiloru
40 lorii după d'îuşiî. Şi " voiii încheia cu eî legăuieutii eternii, că eii nu ine voiu întorce
îudereptu de la d'înşiî, încetândă de a li face
bine; şi " voiii pune frica mea în âuima lorii,
4 1 ca să mi se abată de la mine. z Mă voiii bu
cura de d'înşiî, ca să li făcu bine; y şi-î voiii
sădi în pqmentulu acesta intr'adevăru, din
totă anima mea şi clin toţii sufletulii meii.
4'2
Căcî aşa dice lehova: * l'recumu amu adusîi asupra poporuluî acestuia tote aceste
rele mari, aşa voiu aduce asupra lorii tote
43 bunurile, ce eu li-amii promisu. Şi ° se vorii
cumpăra ogore în pămentulii acesta, * de care
diceţî: „Este deşerţii, fără de omii şi fără
de vită, este daţii în manele Chaldeiloru."
44 Voiii cumpera ogore pentru argintu, vorii
subscrie contracte, şi le vorii sigila, şi vorii
lua marturî în e pămentulii lui Benjaminii, în
împrejurimile Ierusalimului, în cetăţile luî
Iuda, în cetăţile muntelui şi în cetăţile şe
sului, şi in cetăţile despre medă-di ; căci
d voiii re'ntorce pre prinşii lorii, ^lice lehova.
33 Cjl a foştii cuventulu luî lehova de a duoa
O or& cătră Ieremia, pre-cându era " închişii
în curtea închisoreî, dicendu:
2
Aşa dice lehova, * celii ce va face acesta,
lehova, celii ce o va desevârşi, îutemeîând'o ;
c lehova cute numele lui.
i cap. ir. «. st
7. 84.
k Cap. 7. 13.
JC«p. 7.30, 31.
k M. 11.
Kw«c. 8. 5, 6.
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d Strigă cătră mine, şi-ţî voiii respunde,
Şi-ţi voiu da în scire lucruri mari şi nepePre cari tu nu le cunoscî.
[trunse,
Căcî aşa dice lehova, Dumuedeulu luî Israelii,
Pentru casele cetăţeî acesteia,
Şi pentru casele regiloru luî luda,
Cari se sfărâmară prin • valuri şi prin sabia :
Fiindu-că locuitorii el f se luptă cu Chaldeiî,
Ea se împle de cadavrele omeuiloru,
Pre cari-î lovescii în mânia mea şi aprin
derea mea,
Şi pentru răutatea cărora eii amii ascunşii
faţa mea de la cetatea acesta:
Ecce, o 'i voiu da sănătate şi însânetoşare, şi-î
voiii vindeca,
Şi î voiii face să vedă îndestulare de pace
şi de adeverii.
h Voiii re'ntorce pre cei prinşi ai luî Iuda,
Şi pre cei prinşi ai luî Israelii,
Şi-î voiii rezidi, ' ca mai 'nainte.
'I voiii i curaţi de tote fără-de-legile lorii,
Cu cari aii păcătuiţii asupră-mî,
Şi voiii * ierta tote fâră-de-legile loru,
Cu cari aii păcătuita,
Şi prin cari s'aii rupţii de la mine.
* Şi cetatea acesta 'mi va fi mie unii nume de
bucuria,
De laudă şi mărire înaintea tuturorii poporeloru pământului,
Cari voru audi toţii binele, ce-î voiii face;
Şi se voru " spăîmenta şi se vorii cutremura
de toţii binele,
Şi de totă prosperitatea, ce-î voiu aduce.
Aşa dice lehova:
Eră-şî se va audi în loculii acesta,
71 De care voî diceţî:
„Este deşerţii, fără de omii şi fără de vită,"
In cetăţile luî Iuda şi în uliţele Ierusali
mului,
Cari sunt deşerte, fără de omeni,
Şi fără de locuitori, şi fără de vite :
"Vocea de bucuria şi vocea de veselia,
Vocea de mire şi vocea de miresă,
Vocea celorii ce dicii:
p „Lăudaţi pre lehova, D-deulu oştiriloru,
„Căci bunii este lehova,
„Căcî în eternu ţine îndurarea luî,"
Şi vocea celorii ce aducii » sacrificii de mul
ţumire în casa luî lehova:
Căcî r voiii întorce pre cei prinşi aî pămentuluî acestuia,
Ca să fie ca mai 'nainte, dice lehova.
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_ Aşa dice lehova, D-iţculu oştirilorîi:
* în loculii acesta, care este deşerta,
Fără do omii şi fără de vită,
Şi în tote cetăţile luî,
Eră-şî voru fi colibî de păstorî,
Cari voru face să poposescă turmele lorii.
' îu cetăţile muntelui şi în cetăţile şesului,
în cetăţile de la medă-di, şi îu păinentulu
lui Beniaminu,
în împrejurimile Ierusalimului şi în cetăţile
Vorîi "trece eră-şî turme
[lui Iuda,
Prin manele celui ce le nurneră, dice lehova.
" fiece, vi nu dilele, dice lehova,
Gândii x voiii îutări cuventulu celii bunii, pre
care l'amu promisu
Casei luî Israelu şi casei luî Iuda.
îu dilele acele şi în timpulu acela
Voiii face să resară luî Davidu o » odreslă
dreptă,
Şi va face drepţii şi dreptate pe pămentu.
" In dilele acele Iuda va fi mântuiţii,
Şi Ierusalimulu va locui îu siguranţă:
Şi acesta este numele, cu care cetatea se va
lehova, Mântuirea Nostră.
[numi:
Căci aşa dice lehova:
"Nu va lipsi luî Davidu bărbaţii,
Care să seda pe tronulu casei lui Israelu:
Nici d'intre preuţi, Loviţii, nu va lipsi bărbaţii
înaintea mea,
Care * să aducă olocauste, să facă să fumege
darurile pe pane,
Şi să facă sacrificii în totă diiia.
Şi a maî foştii cuventulu luî lehova cătră Ieremia, dicendu:
Aşa dice lehova:
c De puteţi să rumpeţî legământulii meu de di,
Şi legămentulii meu de nopte,
Aşa ca nici diua, nici iioptea să nu mal fie
la timpulu seu :
Aluneca se va rumpe şi "Uegănientulii meu cu
Davidu, servulii meii,
în câtii să nu aibă fiiu, care să domneseă
pe trouulii şeii,
Şeii cu Loviţii, preuţiî, cari ine servcscu.
Precuinii e oştirea ceriului nu se pote numcra,
Nici nesipulu măreî a se mesura,
Aşa voiii îmmulţi seminţia luî Davidu, servulii
Şi pre Leviţii, cari me servescu.
[meii,
Şi a maî foştii cuventulu luî lehova cătră Ieremia, dicendu:
Au doră n'aî luaţii semă ce a vorbiţii po
poralii acesta, dicendu:
•''„Cele duoe nemuri, pre cari lehova lo-a a„Elii le-a lepădaţii?"
[lesii,
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Intru atâta aii desprcţuitu pre poporulîi meu,
încâtu nu li maî este poporii.
Aşa dice lehova:
25
De n'amu făcuţii s legăniântulu dilei şi alu
nopţeî,
Şi de n'amii '' întemeiaţii aşedămiutele ceriu
lui şi ale pământului :
' Atuncea voiii leped:i seminţia luî lacobu şi 26
a luî Davidu, servulu meu,
îucâtii să nu îeii d'intre urmaşii şei domni
Preste seminţia luî Abraamu, a luî Isaacii
şi a luî lacobu;
Căci i re'ntorce-voiu pre prinşii lorii, şi ine
voiii îndura de d'înşiî.
Preziceri de strămutarea, mortea ţi îmmornientarea lui Zedekia.

l^lUVENTULtl ce a foştii cătră Ieremia de ;}4
\j la lehova, ° cândîi Nebucodonosorii, re
gele Babilonului, şi totă oştea luî, şi 6 tote
regatele pământului de supţii stăpânirea mâneî
sale, şi tote poporele, se luptară asupra Ie
rusalimului şi asupra tuturorii cetăţilorii sale,
dicendu :
Aşa dice lehova, Dumnedeulii lui Isra- 2
elii: Mergi, şi vorbesce luî Zedekia, regele
luî Iuda, şi-î di: Aşa dice lehova: fiece, ° eu
voiii da cetatea acosta în manele regelui
B&bilonuluî, d care o va arde cu focii ; Şi • tu 3
nu vei scăpa din mâna luî, ci vei li prinsa,
şi vei fi daţii în mâna luî; ochii tei vorii
vede ochii regelui Babilonuluî, şi gura ta va
vorbi cu gura luî, şi vei merge la Babilonii.
Totu-şî tu, Zedekia, rege alu luî Iuda, 4
ascultă cuveutulu luî lehova : Aşa dice le
hova de tine : Nu vei muri de sabia ; Vei 5
muri in pace ; şi cu tote f arderile de aromate
făcute părinţilorii tei, regiloru de maî 'nainte, cari aii domniţii mai 'nainte de tino, g toţii
cu aceste 'ţî voru face arderi, şi '' to vorii
plânge, Dicendu: Vai, domne! căci eu aniii
cuventatu acestfi cuvcntii, dice lehova.
Şi a vorbită profetulii Ieremia ciitră Ze- 6
dekia, regele luî Iuda, tote cuvintele ace
stea in lerusalimii. Şi oştea regelui Babilo- 7
nuluî se lupta asupra Ierusalimului şi asupra
tuturorii cetăţiloru luî Iuda, cari rămăse
seră ncluafe : Lachişulii şi Azekti; 'căci aceste cetăţi întărite maî remăsesera neluate
între cetăţile luî ludn.
Ameninţări re'nnoite prntru asuprirea servitorii
şi a scrveloră.

Acesta este cuventulu, ce a foştii cătră
Ieremia de la lehova, după ce regele Zeh l's 71. 18, 17.
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dekia a încheiată legămeatu cu toţii poporulii ce se afla în Ierusalimu, ca să, prochîăine i libertate între d'inşiî ; Anume, * ca
fie-care să, lase liberu pre servulu seu, şi fie
care pre serva sa, Ebreiz seu Ebreă; 'canemenea să nu se servescă de vre-uuu Iudeu,
fratele seu, ca sclavii ; Şi cându audiră toţi
maî inariî şi totu poporulu, care întră în Icgămeutu, ca fie-care să lase liberu pre ser
vulu şeii, şi fie- cure pre serva sa, ca să nu
se servescă de eî ca sclavi, atunci aii ascultatu, şi î- au lăsaţii. Dară Mdupă aceea 'şî
schimbară gândulu, şi aduseră îndereptii pre
servii şi servele, pre cari-î lăsaseră liberi,
şi-î siliră ta fie servi şi serve.
Atunci a foştii cuventulu luî lehova cătră
Ieremia de la lehova, dicându : Aşa dice
lehova, Dumuedeulii luî Israelu: încheîat'ainu
legămeutu cu părinţii voştri, în diua in care
i-amii scoşii din pămfintulii Egiptului, din
casa serbiei, dicendu: La sfârşitulu a " şepte
ani fie-care să lase pre fratele şeii, Ebreii,
cnre s'a vânduţii ţie, şi ţî-a serviţii şese ani,
atuncea să-lii laşi liberu de la tine; dară
părinţii voştri nu m'ati ascultaţii, nici nu
aii plecaţii ureclna lorii. Şi acumu v'aţî
întorşii, şi aţi făcuţii cele drepte înaintea
mea, prochiămândii fie-care libertate apropeluî şeii : şi aţi ° incheîatii legământii înain
tea mea f in casa, ce se numesce dupre numele meu ; Dară pe dată v'aţî schimbaţii
gândulu, aţi ''profanatu numele meii, şi aţi
adusii îndereptii fie-care pre servulu şeii,
şi fie-care pre serva sa, pre cari î-aţî foştii
lăsata liberi la voia lorii, şi î-aţî silita, ca
să vî fie eră-fi servi şi serve.
De aceea aşa dice lehova : Voi nu m'aţî
ascultaţii, ca să prochiămaţî fie-care liber
tate fratelui şeii, şi fie-care apropelui şeii,
fi ecce, ţlice lehova, '' oii prochiămu asupra
vostră libertate 'săbiei, ciumei şi forneteî;
şi ve voiii da spre ' apăsare tuturora regatelorii pămeutului. Şi voiu da pre omenii,
cari au călcaţii legămentulu meii, ţi cari
u'aii împliniţii cuvintele legământului, ce au
încheiaţii înaintea mea, " cându aii tăiaţii viţelulii în duoo, şi au trecuţii prin bucăţele
luî: Pre maî marii luî Iuda, şi pre maî
marii lerusaliumluî, pre eunuchî, şi pre preuţî şi pre totu poporulii ţereî, care a trecutii pr'intre bucăţele viţelului, 'f' voiu da
în manele neamicilorii lorii, şi în manele celoru ce caută sufletulii lorii: şi "cadavrele
lorii vorii fi spre mâncare păseriloru ceriu
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lui şi fereloru pământului. Şi pre Zedekia, 21
regele luî Iuda, şi pre maî marii luî 'I voiii
da în manele neamicilorii lorii: în mane
le celoru ce caută vîeţa lorii, şi în manele
osteî regelui Babilonuluî, x care s'a duşii de
la voî. « Ecce, voiu ordina, dice lehova, şi-î 22
voiu aduce eră-şî la cetatea acesta; şi eî o
voru bate, * o vorii cuprinde, şi;o vorii arde
cu focii ; şi ° voiu preface cetăţile luî Iuda
într'unii deşerta, fără locuitori.
Ieremia aretă Iudeilorii pre Rechabift drepţii esemplu de ascultare şi de resplătirea ei.

plUVENTULO ce a foştii de la lehova 35
\j cătră Ieremia în dilele luî lehoîakimu,
fiîulii luî losia, regele luî luda, dicendu :
Du-telacasa " Rechabiţilorii, şi vorbesce cu 2
eî, şi adă-î în casa luî lehova, în una din
'cămări; şi dă-li vinii să bee.
Atunci amu luaţii pre Jazania, fiîulii luî 3
Ieremia, fiîulu luî Habazinia, pre fraţii şei,
pre toţi fiii seî, şi pre totă casa Rechabiţilorii; Şi î-amii adusii îu casa lui lehova, 4
în cămara fiiloru luî Hananu, fiîulu luî Igdalia, omulu luî Dumnedeu, ce este apropo
de cămara maî mariloru, de asupra cămăreî luî Maaseia, fiîulu lui Şallumu, c uşîerulu.
Şi amu pusii înaintea fiiloru casei Recha- 5
biţilorii vase pline de viuu, şi cupe ; şi lîamii disii: „Beţi vinu!"
Dară eî aii respunsii: „Noi nu vomii be 6
vinii: căci dlonadabii, fiîulu luî Rechabu, pă
rintele nostru, nî-a ordinatii, diceudu: Să nu
beţi vinii, nici voî nici fiii voştri în eternii;
Nici să zidiţi casă, nici să seineuaţi se- 7
mînţă, nici să sădiţi vii, nici să le aveţi;
ci în corturi sa locuiţi in tote dilele vostre, • ca
să trăiţi mulţii timpii pe pămentulu, în care
petreceţî. Şi noi ascultămii do vocea lui 8
îouadabu, fiîulii luî Rechabu, părintele no
stru, în totâ aceea ce nî-a ordinată, ca să
nu hernii vinii în tote dilele nostre, uoî, femeele nostre, fiiî noştri, şi fetele nostre;
Nici să /idirnii case, ca să Io locuimu; şi 9
nici să averau viîâ, au ţerână, aii semînţă ;
Ci locuimu în corturi, şi aniii ascultata, şi 10
amii făcuţii dupre tote ce nî-a ordiuatu
lou&dabâ, părintele nostru. Dară cându 11
Nebucodouosoru, regele Babilouuluî, s'a suitu
în acesta pămentii, amii disu: Veniţi, să
mergemii în Ierusalimu de d'iuaintea osteî
Chaldeilorii şi a osteî Sirienilorii ; aşa lo
cuimu în Ierusalimu.
Atunci a foştii cuventulu luî lehova că- 12
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.•unu de gândii aă-i t'.icn, pentru ca să f se
întorcă fie-care de la calea sa cea rea, şi
eu să îertu fâră-de-legea lorii şi pecatulu
loru.
Atunci a » chiămatii Ieremia pre Barucu, 4
fiîulu luî Neria; şi * Barucu a scrisa în tuîulu
de carte, din gura luî Ieremia, tote cuvin
tele luî lehova, ce le-a vorbiţii cătră d'insulu.
Şi a ordinată Ieremia luî Barucu. dicendu: ă
Eu sunt închişii, nu potu să întru in casa
luî lehova; Deci întră tu, si cetesce de pe fi
tuiu în audulu poporului cuvintele luî le
hova ce le-aî scrisu din gura mea, în casa
luî lehova, în *'di de postii,- şi cetesce acesta şi în audulu întregului Iuda, la toţi
câţi voru veni din cetăţile loru. i Pote, că 7
rugăciunea lorii va ajunge înaintea luî le
hova, şi că se va întorce fie-care de la ca
lea sa cea rea; căci mare este mânia şi
furia, ce lehova a cuventatu asupra acestui
poporu.
Şi a făcuţii Barucu, fiîulu luî Neria, du- 8
pre tote cele ce i-a ordinată Ieremia, profetulu, cetindii de pe carte cuvintele luî
lehova în casa luî lehova.
Şi în anulu alu cincelea alu luî lehoia- 9
kirnu, fiîulu luî losia, regele luî Iuda, în
luna a noua, s'a prochîămatu postii înain
tea lui lehova, pentru toţii poporulu din
Ierusalimu, şi pentru toţii poporulu, ce venîa de prin cetăţile luî Iuda în Ierusalimu.
Şi a cetitu Barucu de pe carte, în audulu 10
a totC poporulu, cuvintele luî Ieremia în
casa luî lehova, în cămara luî Ghemaria,
fiîulu luî Şafîinu, secretarulu, în curtea de
susii, la * intrarea portei celei noue a casei
luî lehova.
Şi a audiţii Micaia, fiîulu luî Ghemaria, 1 1
fiîulu luî Şafanu, tote cuvintele luî lehova din
cartea acesta. Şi s'apogorîtu spre casare- 12
geluî in cămara secretarului; şi ecce, toţi
mai marii şedeau acolo; adecă: Elişama,
secretarulu ; Delaia, fiîulu lui Şemaia ; Elnatauu, fiîulu luîAcborii; Ghemaria, fiiulu luî
Şafanu, şi Zedekia, fiiulu luî Hanannia ; toţi
mai marii. Şi lî-a spusu Micaia tote cuvin- 1 3
tele, pre cari le-a audiţii, cându Barucu cetîa jdin cartea in audulu poporului.
Şi au trămesii toţi mai marii cătră Ba- 14
rucu pre lehudi, fiîulu luî Netania, fiiulii
luî Şelemia, fiîulu luî Guşi, dicendu: Tuîulu, ce
ai cetitu in audulu poporului, îe-lii îu mane
le tale, şi vino. Deci a luaţii Barucu, fi
îulu luî Neria, tuîulu in manele sale, şi a
veniţii la d'îuşiî. Şi eîî-aii disu: Acumfi şedî 15

trăleremia, diceudii: Aşa dice lehova, Dumnedeulii oştiriloru şi alu lui Israelu: Mergî,
şi vorbesce omeniloru lui Iuda, şi locuitoriloru Ierusalimului : Ore nu veţi f primi în
văţătură, ca să ascultaţi de cuvintele mele?
dice lehova. Cuvintele luî lonadabu, fiîulu
luî Rechabu, care a ordinată fiiloru seî, 8â
nu bee viuu, se îucleplinescu ,- căci până îu
ţliua de astă-dî nu beu, ci ascultă de or
dinulu părintelui loru. «Dară eu v'amu cu
ventatu, * sculându-me de demâneţă şivorbiudu ; şi totu-şî nu m'aţî ascultata. ' Şi
amu trămesii la voi pre toţi servii meî, pre
profeţi, sculându-me de demâneţă, şi trâmeţendu-t, ca să vî vorbescă : ' întorceţi-ve fie
care de la calea sa cea rea, şi îadreptaţivî faptele, şi nu urmaţi după alţi deî, ca să
li serviţi; şi alvncea veţi locui în pamentulu, pre care l'amu datu vouî şi părinţilorii voştri ; dară n'aţî plecaţii urechîa vostră, şi nu m'aţî ascultaţii. Pentru- că fiii
luî lonadabu, fiîulu luî Rechabu, îndeplinescu ordinulu, ce părintele loru l'a ordinatii loru, dară poporulu acesta nu m'a ascultatu ,• De aceea aşa dice lehova, Dum-nedeulu oştiriloru şi alu luî Israelu : Ecce, eu
voiu aduce asupra luî Iuda şi asupra tu
turora locuitoriloru Ierusalimului tote re
lele ce le-Hmu cuventatu asupra lorii; * pen
tru că lî-amu cuventatu, dară eî nu m'au
ascultata ; şi amu strigaţii cătră d'înşiî, dară
eî nu ?nî-au respunsîi.
Şi a cuveutatu Ieremia cătră casa Rechabiţiloru : Aşa dice lehova, Dumnedeulu
oştiriloru si alu lui Israelu; Fiindu-câ aţi
ascultaţii de ordinulu luî lonadabu, părin
tele vostru, şi aţi pâzitu tote ordinele luî,
şi aţi făcuţii dupre tote cele ce v'a ordinaţii elu ; De aceea aşa dice lehova, Dum
nedeulii oştiriloru şi alu luî Israelu: Nu
va lipsi luî lonadabu, fiîulu luî Rechabu,
bărbaţii, 'care să stea înaintea mea în eternii.
Profeţiele îu» Ieremia cetite în templu şi înaintea
t. care arde tuiultt, in care ele eraH scrise.

36 Cjl ÎD anulu alii patrulea alii luî lehoiaJ^ kimu, fiîulu luî losia, regele luî Iuda,
a foştii cătră Ieremia cuventulu acesta de
2 la lehova, dicendu: le-ţî unu "tuiu de carte,
şi * scrie într'însulii tote cuvintele, ce ţî-amu
cuventatu asupra luî Israelu şi asupra luî
Iuda, şi asupra c tuturoru poporeloru, din
diua în care amîi vorbita cătră tine, din
3 filele luî d losia, până în diua acesta ;" Pote,
că va audi casa luî Iuda tote relele, ce eu
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şi cclonce-lu în audulu nosliu; şi u flilu
Barucu in audulii lorii.
Şi cuinii auririi loto cuvintele, s'au uîtatu înspăimentaţî uiiulii la altulii, şi aii disii
cătră Bănicii : Yonui spune regelui tote cuvintele acestea. Şi au întrebaţii pre Barucu,
dicendu : Spune-ni acumu cumu al scrisii
tote cuvintele acestea din gura lui? Şi lî-a
respuusu Barucu : Din gură, inî-a spusii tote
cuvintele acestea, şi eu /c-auiii scrisii cu
negrelii in carte. Şi aii disii luî Barucu mai
marii: l)u-te, site ascunde, tu şi leremia;
şi sii nu sciă nimenea unde ve ailaţî.
Şi aii intraţii la regplo in curte; dară au
lăsaţii tuîulu in cămara luî Elişaina, secretarulu; şi au spusii in audulu regelui tote
cuvintele. Deci a trăm^sti regele pre lebudi
să îee tuîulu ; şi l'a luciii din cămara luî Elişama, secretarulu. Şi l'a cetitii I chiuli în
audulu regelui şi iu audulu tiiturorii maî marilorii, cari stăteau imprejurulii regelui. Da
ră regele şedea in 'casă de iernii, in luna a
noi'ui, şi e.rn îiiainti-aluî unii focii de cărbuni aprinşi. Şi îndată co, leliudi cetîa trei' şeii patrii
feţe, re(/fle le tăia cu cuţitaşii de condee,
şi le arunca iu foculu de pe căminii, până
câmlu s'a mistuiţii toţii tiuulu in foculu
de pe cămiuu. Dară nu s'aii spâîmentatii,
nici şî-aii m rumptii vestmintele lorii, nici re
gele, nici servii luî, cari aii ascultaţii cuvintele acestea. Dară Elnatanu şi Delaia
şi Ghemaria se rugaseră de rege, ca să nu
ardă tiiîulii : dară elii nu î-a ascultaţii. Şi
a ordinatu regele luî Ierameelu, fiîulii luî
Hamelecii, lui Seraia, fiîulu luî A/rielii, şi
luî Şelemia, fiîulu Inî Abdeelii, să prindă
pre Barucu, cărturarulii, şi pre lercmia,
profetiilu. Dară lehova î-a ascunsa.
Şi a foştii cuveniuliiluî lehova cătră le
remia, după ce regele a arşii tuîulu, şi cu
vintele pre cari le-a scrisii Barucu din gura luî Iercmia, diceudii ; le-ţi unii alţii tuiu,
şi scrie intr'însulu tote cuvintele de mai
'nainte, cari au foştii *mw in tuîulu ânteiu,
ce l'a arşii lehoiakimii, regele luî Iuda :
Şi luî lehoiakimii, regele luî luda, să-î
spui: Aşa dice lehova: Tu aî arşii tuiulu
acesta, diceudu : De ce aî scrisii intr'în
sulu, dicendu: Regele Bahilonuluî va veni,
şi va strica pămentulîi acesta, şi va sterpi
do po elii omeni şi vite? De aceea aşa
dice lehova de lehoiakimii, regele luî Iuda :
" Nu va ave pre nimenea, care să seda pe
tronulii luî Davidu; şi cadavrulii luî se va
" lepeda la căldura dileî şi la frigulii uopţeî ;
Şi-lu voiu pedepsi, pre elii, pre urmaşii seî,
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şi pre servii seî pentru fâră-de-legea lorii, şi
voiu aduce asupra lorii, şi asupra locuitorilorii Ierusalimului, şi asupra «menilorii luî
Iuda, tute relele, ce le-amii vorbiţii pentru eî,
şi pre cari nu le-aii ascultaţii.
Şi a luaţii leremia unu alţii tuiii, şi l'a daţii 32
lui Barucu, niulii luî Neria, cărturarulii, care
a scrisii în elii din gura luî leremia tote
cuvintele cartei, pre care a ars'o lehoiakimii,
regele lui luna, în focii; şi s'aii adausii îucă
şi alte asemenea cuvinte.
Bel«(lunile Im leremia, cu regele, şi cum ii s'a pusii
de multe ori în închisore.

SI în loculii luî Conia, niulii luî lehoia- 37
lumii, se făcu rege "Zcdekia, fiîulii luî
losia, pre care Nebucodouosorii, regele Babilouuluî, 'Iii făcu rege în pămentulii luî
Iuda. '' Dară nici elii, nici servii luî, nici po- 2
porulii ţereî, nu ascultară cuvintele, pre cari
lehova lî-a vorbita prin leremia, profotulu.
Şi a trămesii regele Zedckia pre lehucalii, 3
fiînlii luî Şelemia, şi pre c Zefania, fiîulu lui
Maaseia, preutulii, cătră profetulu leremia,
dicendu: Itogii -te pentru noi luî lehova,
Dumuedeulii nostru. Şi leremia întră şi e- 4
şia prin poporu ; căci nu-lii puseseră înaî în
îuchisore. Ş a eşitii d oştea lui Faraonii din 5
Egiptii ; ' şi câudii Chaldoiî, cari împresurau
Ierusalimulu, au audiţii de scirea lorii, s'aii
depărtaţii de lerusalimii.
Şi a foştii cuventulu luî lehova cătră Ie- 6
remia, profetulu, dicendu : Aşa dice lehova, 7
Dumnedeulu luî Israelu: Aşa să spuneţi re
gelui luî Iuda, •'care v'a trămesii Ia mine,
ca să me întrebaţi : Ecce, oştea luî Faraonii,
care a eşitii spre ajutorulii vostru, se va
întorce în pămentulii şeii, în Egiptii. » Şi 8
Chaldeiî eră-şî vorii veni, şivoru bate ceta
tea acesta, o vorii cuprinde, şi o vorii arde
cu focii. Aşa dice lehova: Nu ve încclaţî, 9
dicendu: Chaldeiî se vorii depărta de la noi;
căci nu se vorii depărta. '' Căci chîarii de l O
aţî fi bătuţii totă oştea Chaldeilorii, cari se
bătu cu voî, şi arii fi remasii din ei numaî
bărbaţi râniţî, toţii s'arii scula aceştia fie
care în cortulii şeii, şi arii arde cetatea acesta cu focii.
* Şi cânclii oştea Chaldeilorii s'a depărtaţii 1 1
de lerusalimii de frica osteî luî Faraonii,
Atunci a eşitii leremia din lerusalimii, ca 12
să se ducă în pămentulii luî Beniamiuii, ca
să îeo moscenirea sa în mediloculu poporu
lui; Şi sosindii elii în porta luî Bcniaminii, 13
nf/ntu-n'a acolo căpitenia străjeî, şi numele
eî era Iriia, fiiulii luî Şelemia, fiîulu luî Anae Cap. î>l. l, 2. j d Vfţli 2 Bcg.
& 1-.>. 25. & 51. l
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CAP. 37, 38.

nia,- şi elii a prinşii pre profetulu Ieremia,
14 dicendu: Tu trecî la Chakîeî. Şi a respunsu
Ieremia: Minciuni; nu trocii hi Chaldeî : 'dară
nu l'a ascultaţii ,- deci Iriia apuca pre lere15 mia, şi l'a duşii la mai mari. Şi maî marii
se mâniară asupra lui Ieremia, şi bătendu-lti,
i 'Iii puseră în închisore, în casa lui Ionatanii,
secretarulu, căci din ea au foştii făcuţii
prinsore.
l G . Ieremia întrâudii în k îuchisore şi în gropă,
17 şi şedendii Ieremia acolo dile raniţe, Trămes'a Zedekia, regele, şi l'a scoşii ; şi l'a
întrebaţii regele în ascunşii în casa sa, şi a
disii: Este vre-wiu- cuveniţi de la lehova 'i
şi lerernia a respunsil : Este ; şi a adausii :
Vei fi daţii în manele regelui Babilonuluî.
18 Şi a disii Ieremia regelui Zedekia: Geamii
greşiţii înaintea ta, şeii înaintea serviloril
tei, şeii înaintea poporului acestuia, de m'aţî
19 pusii în închisore? Şi unde siînt profeţii
voştri, cei ce v'aii profc ţitu, dicendu : Re
gele Babilonuluî nu va veni asupra vostră şi
20 asupra pămentuluî acestuia V De aceea ascul
tă acumii, rogu-te, domnulii meii rege, şi fie
primită înaintea ta,rogu-te, rugăciunea mea :
să nu me trămeţî eră-şî în casa lui Ionatanii,
2 1 secretarulu, ca să nu morii acolo. Atuncea
a ordinată regele Zedekia, de aii închişii
pre Ieremia ' în curtea închisoreî, şi-î dădea
acolo pe totă diiia o pane din uliţa pitarilorii,
™ până cându s'a sfârşita totă pânea din ce
tate. Aşa a rămaşii Ieremia în curtea în
chisoreî.
38 C* I "au audiţii Şefatia, fiîulii lui Mattanii,
lj Ghedalia, fiîulii lui Paşuru, *Iucalii,';fiîulu
lui Şelemia, şi c Paşuru, fiîulii lui Maîchia,
cuventulu ce Ieremia a cuventatu la toţii
2 poporulu, dicendu: „Aşa dice lehova: ''Cine
va remâne în cetatea acesta va muri de
sabia, de fomete şi de ciumă; dară cine
va eşi la Chaldeî va trăi, şi vîeţa lui 'î va
3 fi de predă, şi va trăi" ; Şi: „Aşa dice lehova :
'• Cetatea acesta se va da în manele osteî re
gelui Babilonuluî, care o va cuprinde. "
4
Deci au disii ma'i marii cătră rege: 'Să
se omore omulu acesta ; căci prin acesta se
moleşeză manele bărbaţiloru de resbelu,
cari au remasii în cetatea acesta, şi ma
nele a toţii poporulu, cuveutându-li elii astiifeliii de cuvinte ; căci omulu acesta nu caută
5 binele poporului acestuia, ci reulii. Şi »
respunsu Zedekia, regele: Ecce elii este în
manele vostre; căci regele nu pote nimicii
6 împotriva vostră. "Atunci au luaţii pre Ie
remia, şi Pafl aruncaţii în gropă lui Maîchia,
fiiulu lui Hamelecu, care se aHa în curtea

închisoreî; şi au pogorîtiipre Ieremia acolo cu
funiele ; şi în grupă nu era apă, ci numai
tină; şi Ieremia s'a afundaţii in tină.
* Şi cându Etiopenulu Ebeclu-Melecu,unulu
d'iutre eunuchii ce se aflau în casa regelui,
a audiţii, că au pusii pro Ieremia î u gropă,
pre-cându regele şedea în porta lui Benîaminu, A eşitu Ebedii-Melecă din casa regeluî, şi a vorbiţii regelui, dicendu : Domuulu meii rege, omenii aceştia au făcuţii
reii în tote câte au fâcutu profetului Iere
mia, pre care l'aii aruncaţii în gropă; şi
elii toţii, arii fi muritii de iome în loculu
unde era ; căci nu mai este pane în cetate.
Şi a ordinatu regele lui Ebedu-Melecii, Etiopenulu, diceudii: Ie de aicea treî-decî
de omeni cu tine, şi scote pre profetulu
Ieremia din gropă, inai 'nainte de a muri.
Doci a luaţii Ebedii-Melecu omeni cu sine,
şi a intraţii în casa regelui de desubtulu
tesauruluî, si a luaţii de acolo petice şi
stremţe vechi, şi le-a pogorîtii cu fuuiele
în gropă la Ieremia. Şi a disii Ebedu-Melecii. Etiopenulu, lui Ieremia: Pune acumii
stremţele şi peticele cele rupte supţii suorele tale, ţi preste funie: şi a fâcutu lereinia aşa. 'Şi au traşii pre Ieremia cu funiele, şi l'au scoşii din gropă ; şi a remasii
Ieremia •> în curtea închisoreî.
Şi a trămesii Zedekia, regele, şi au aduşii pre Ieremia profetulu la d'însulii în
intrarea a treia, care •'« a/fa în casa lui le
hova ; şi a disii regele lui Ieremia : Amu
să te întrebii ce-va ; să nu ascundî nimicii
de mine. Şi a respunsu Ieremia lui Zedekia: De-ţî voiii spune, aii nu me vei omorî? şi de te voiţi sfătui, toţii nu me vei
asculta. Şi a juraţii în ascunşii Zedekia,
regele, lui Ieremia, dicendu: Viu este le
hova, * care nî-a daţii acestii sufletii, că nu
te voiii omorî, nici nu te voiii da în ma
nele omenilorii acestora, cari caută vîeţa ta.
Atuncea Ieremia dise lui Zedekia : Aşa
dice lehova, Dumne^eulu oştirilorîi, Dumnedeulu lui Israelii : De vei * eşi m cătră maî
marii regelui Babilonuluî, sufletulu teii va
trăi, şi cetatea acesta nu se va arde cu focii;
vei trăi şi tu şi casa ta; Dară de nu veî
eşi cătră maî marii regelui Babilonuluî, atuncea cetatea acesta se va da în manele
Chaldeilorfi, cari o voru arde cu foca, şi " tu
nu veî scăpa din manele lorii.
Şi a disii Zedekia regele cătră Ieremia:
Me ternii de Iudeii, cari aii trecuţii la
Chaldeî, ca nu cumu-va să me dee în ma
nele lorii, şi °să-şî batăjocu de mine.
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Atuncea loremia a respuusu: Nu te voru
da. Ascultă vocea luî lehova în cele ce-ţî
vorbescii ; şi-ţî va fi bine, şi sufietulu teu va
trăi. Dară de nu vei voi să eşî, acesta este
cuventulu ce lehova mî-a arătată : Ecce,
tote ferueele, ce au rămasă ÎQ casa regelui
luî Iuda, se voru scote cătră maî marii re
gelui Babilonuluî, şi ele voru dice :
Amicii teî te încelarâ, şi te repuseră ;
Pici orele tale se afundară, ţi au dată îndereptu.
Şi tote femeele tale şi toţi p copiii teî se
voru lua de Chaldeî, şi q tu nu vei scăpa din
manele loru, ci vei ti prinsă de regele Ba
bilonuluî; şi veî face ca cetatea acesta să
fie arsă cu focii.
Şi a disu Zedekia cătră Ieremia: Să nu
sciă nimenea cuvintele acestea, şi atuncea
nu veî muri. Dară de voru audi maî ma
rii, că amu vorbiţii cu tine, şi voru veni la
tine, şi-ţî voru dice : „Spune-ni ce aî vor
biţii cu regele; nu ascunde acesta de noî;
şi nu te vomă omorî; şi ce ţî-a respunsu
regele"; Atuncea respunde-li: rEu ama înfăc,iăşată cererea mea înaihtea regelui, să
nu mă re'ntorcă * în casa luî Ionatanii, spre
a muri acolo.
Venit'au deci toţi maî marii la Ieremia,
şi l'au întrebaţii; şi lî-a spusă dupre tote
aceste cuvinte, ce î-a ordinată regele ; şi
eî au încetată de a-lă mai întreba ; căci
lucrulu nu li se făou cunoscută. Şi ' a re
masu Ieremia în curtea închisoreî până în
diua în care s'a cuprinsă Ierusalimul» ; şi
a fostă acolo, cândă lerusalimulă s'a cuprinsă.
lerusalimidu cuprinşii de Nebucodonosoru ; Ieremia
pusă în libertate : Ebedu-Melecu păstrată în vîeţă.

39 ŢN anulă a ala nouelea alu luî Zedekia, re_£ gele luî Iuda, în luna a decea, a venită
Nebucodonosoru, regele Babilonuluî, şi totă
oştea luî asupra Ierusalimului, şi l'a îm
presurată.
2
Şi în anulă ala ună-spre-decelea alu luî
Zedekia, în luna a patra, la nouă a luneî,
3 s'a spartă cetatea. 6 Şi toţî mai marii rege
lui Babilonuluî au intrată, şi aă şedută în
porta de medîlocu: adecă, Nergalu-Şarezeră,
Şamgară-Nebo, Sarsechimă, mai marele eunuchiloru, ţi Nergală-Şareză, maî marele
magiloru, şi ceî-1-alţî maî mari aî regelui
Babilonuluî.
4
"Şi cumă î-a vădută Zedekia, regele luî
Iuda, şi toţî bărbaţii de resbelă, aă fugită,
şi aă eşită noptea din cetate pe calea grăp Cap. 39. 6. &
41. 10.
g Ver». 18.
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dmei regelui, priu porta d'între dăoe zidîurî,
şi regele apuca drumulă pe şesă. Dară oş
tea Chaldeiloră î-a urmărită; şi da ajunsă
pre Zedekia în şesurile din Iericho, l'a prinsă,
şi l'a dusă la Nebucodonosoră, regele Ba
bilonuluî, în ' Ribla din pămentulă Harnatuluî, care l'a şi condemnată. Şi a tăiată
regele Babilonuluî pre fiii luî Zedekia în
Ribla înaintea ochiloră luî; şi a tăiată re
gele Babilonuluî pre toţî mai marii luî luda.
Şi f a scosu ochii luî Zedekia, şi l'a legată
cu dăoe lanţuri de aramă, ca să-lă ducă
în Babilonă. «Şi Chaldeiî aă arsă cu focă
casa regelui şi casele poporului, şi aă stri
cată zidîurile Ierusalimului.
* Dară rămăşiţa poporului, care a rămasă
în cetate, şi pre ceî ce aă trecută la d'înstilă, pre totă rămăşiţa poporului ce a maî
rămasă, a dus'o prinsă în Babilonă Nebuzară-Adană, capulă gaivieî domnescî. Dară
din poporă, pre ceî săraci, cari n'aveaă ni
mica, î-a lăsată Nebuzară-Adană, capulă
gardeî domnescî, în pămentulă luî Iuda, şi
lî-a datu viî şi ţerâne în diua aceea.
Şi a datu ordină Nebucodonosoră, re
gele Babilonuluî, luî Nebuzaru-Adanu, ca
pulă gardeî domnescî, pentru Ieremia, dicendu: Ie pre acesta, să aîbî ochii asupra
luî, şi să nu-î facî vre-ună rea ; ci cumă
'ţi va dice, aşa să-î facî. Şi aă trămesă
Nebuzară-Adauâ, capulă gardeî domnescî,
şi Nebuşaşbană, mai marele euuuchiloru, şi
Nergalu-Şurezeru, mai nmreJe magiloru, şi
toţi maî marii regelui Babilonuluî ; Aă tră
mesă, ' şi aă luată pre Ieremia din curtea
închisoreî, şil'aă dată J luî Ghedalia, fiîulă
luî fcAhikamu, fiîulă luî Şafaiiă, ca să-lă ducă
în casa ht; şi a locuită în inedîloculă po
porului.
Şi a fostă cuventulă luî lehova cătră Ieremia, pre-cândă era închisă in curtea în
chisoreî, dicendu : Du-te, şi vorbesce luî 'Ebedă-Melecă, Etiopenulă, dicendu :
Aşa dice lehova, Duinnedeulu oştiriloru
şi alu luî Israelă :
Ecce, ™ eu voia împlini cuvintele mele asupra
cetăţeî acesteia
Spre reu, şi nu spre bine ;
Şi se voră îiitempla înaintea ta în diăa aceea.
Dară pre tine te voia scăpa în diua aceea,
dice lehova ;
Şi nu veî fi dată în manele omeniloră,
De cari te temi ;
Căci te voia scăpa,
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Şi nu veî cade Je sabia ;
Ci "vieţa ta 'ţî va fi drepţii predă;
"Pentru că te-aî încredutu în mine, dice lehova.
Punerea în libertate a luî Ieretnia; omorîrea lui
Ghedalia; şi fugirea ludeîloru în Egiptă împo
triva ordinului lui Dumnezeu.
40 l^UVfiNTULtf ce a foştii de la lehova ca\^4 tră Ieremia, "după ce Nebuzaru-Adanu,
capulii gardeî domneşti, l'a lăsaţii liberii din
Rama, după ce l'a foştii luaţii, pre-cându
era legată in lanţuri împreună cu toţi cei
strămutaţi din Ierusalimu şi din pămentulu
Iul luda, cari au foştii duşi prinşi la Ba
bilonii.
2
Şi a luaţii capulii gardeî domneşti pre
Ieremia, şi * î-a disu : lehova, Dumnedeulu
teu a cuventatii tote relele acestea asupra
3 locului acestuia. lehova deci a adusu aces
tea, şi a făcuta precumu a disu; "pentru că
aţi păcătuiţii înaintea luî lehova, şi n'aţî as
cultaţii de vocea luî, pentru acesta vi s'au
4 intemplatu acestea : Şi acumu ecce, eu te
deslegii de lanţurile, cari se află pe mane
le tale : 'ţi d de-ţî place să mergi cu mine in
Babilonii, vino ; şi eu voiu ave ochii asupră-ţî; dară de-ţî desplace a merge cu mine
in Babilonu, lasă-te; ecce, • totă ţeră este
inaintea ta l unde veî socoti că este bine şi
5 drepţii să mergi, acolo du-te. Şi pre-cându
se învertîa cu gândulu^ disu-i-a: Intorce-te
deci la Ghedalia, fiîulii luî Ahikamu, fiîulu
luî Şafanii, 'pre care regele Babilonului l'a
pusu preste cetăţile luî Iuda, şi locuesce cu
d'însulu in medîloculu poporului ; seu du-te
unde 'ţî place să mergi. Şi î-a datu capulu
gardei domneşti merinde şi daruri, si-î dădu
6 drumulu. » Decî s'a dusu Ieremia la Ghedalia,
fiîulii luî Ahikamu, in * Mizpa, şi a locuiţii cu
d'însulu in medîloculu poporului ce rămă
sese in ţeră.
7
•' Dară audindu tote căpiteniele oştiriloru
ce se aflau in câmpii, eî şi bărbaţii lorii,
că regele Babilonuluî a pusu pre Ghedalia,
fiiulu luî Ahikamu, preste ţeră, şi că î-a în
credinţata pre bărbaţii, femeele şi copiii,
şi d'intre i saraciî ţereî pre aceî ce nu se
8 strămutaseră in Babilonu ; A venitu la Ghe J
dalia in Mizpa * Işmaelu, fiîulii lui Netania,
lohananu şi Ionatanii, fiii luî Kareahu, şi
Seraia, fiîulii luî Tanhumetu, şi fiiî luî Efai,
Netofateulu, şi lezania, fiiii alu unui Maacatenu, eî şi bărbaţii lorii.
9
Şi a jurata lorii şi bărbaţilorii lorii Ghe
dalia, fiiulu luî Ahikamu, fiîulu lui Şafanu,
n Cap. II. '• i
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dicendu: Nu vă temeţi a fi servî Chaldeiloru ;
locuiţi in ţerâ, şi serviţi regelui Babilonuluî,
şi vî va fi bine. Dară ecce, eu voiu locui 10
in Mizpa, ca să primescu pre Chaldeî, ce vorii
veni la DOI; şi voi adunaţi vinulu, fruptele
şi oleîulu, şi le puneţi in vasele vostre ; şi
locuiţi in cetăţile vostre, pre cari le stăpâniţi.
Aşa şi toţi Iudeii ce se a/iau iu Moabu, 11
şi intre fiiî luî Ammonu, şi in Edomu, şi in
cele-1-alte ţerî, cându au audiţii că regele
Babilonuluî a lăsaţii o rămăşiţă in Iuda, şi
că preste d'înşiî a pusu pre Ghedalia, fi
îulu luî Ahikamu, fiîulu luî Şafauu; Atuncea 12
s'aii întorşii toţi Iudeii din tote locurile,
unde erau imprăscîaţî, şi au venitu in pă
mentulu luî Iuda cătră Ghedalia in Mizpa,
şi aii culeşii vinulu şi frupte multe forte.
Dară lohananu, fiîulu luf Kareahu, şi 13
tote căpiteniele oştiriloru, ce se ajtau in
câmpii, au venitu la Ghedalia in Mizpa,
Şi î-aii disu : Sciî, că ! Baalisu, regele fiiloru 14
luî Ammonu, a trămesu pre Işmaelu, fiîulu
luî Netania, ca să te oinore? Dară Gheda
lia, fiîulu luî Ahikamu, nu-î-a credutu. A- 15
tuncî lohananu, fiîulu luî Kareahu, a vorbiţii
in ascunşii luî Ghedalia in Mizpa, dicendu ;
Să mă ducii, rogu-te, şi să ucidu pre Işma
elu, fiîulu luî Netania, fără ca nimenea să
sciă; de ce să te ucidă, şi aşa toţi Iudeii,
cari sunt adunaţi in jurulii teii să se imprăscîe, şi rămăşiţa luî Iuda să peră? Dară 16
Ghedalia, fiîulu luî Ahikamu, a respunsii lui
lohananu, fiîulu luî Kareahu: Să nu faci
lucrulu acesta; căci vorbescî minciuni de
Işmaelu.
S~I in luna a şeptea "veniră Işmaelii, fiîulu 41
luî Netania, fiîulu luî Elişama, din nemulu regeluî, avendîi cu sine mai mariî re
gelui, dece bărbaţi, la Ghedalia, fiîulu luî
Ahikamu, in Mizpa, şi eî au mâncaţii pane
împreună in Mizpa. Atuncea s'au sculatu 2
Işmaelii, fiîulu luî Netania, şi cei dece băr
baţi ce eraii cu d'insulu, şi *au loviţii pre
Ghedalia, fiîulu luî Ahikamu, fiîulu luî Şa
fanu, cu sabia; au omoritii pre acela, pre
care regele Babilonuluî 'Iu pusese preste
ţeră. Şi a mal omorîtii Işmaelii pre toţî Iu- 3
deiî, ce eraii cu d'insulu, cu Ghedalia, in
Mizpa, şi pre Chnldeiî ce se aflau acolo, băr
baţi de resbelu.
Şi a duoa di după ce au omorîtii pre Ghe- 4
dalia, fără ca nimenea să sciă, Veniră bar- 5
baţî din Şechemu, din Silo, şi din Samaria,
optu-decî de bărbaţi, • avendii barbele rase
şi vestmintele sfăşcîate şi cu tăîărî, ţinendu
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in manele lorii daruri de pane, şi tămâia,
6 ca să le aducă in d casa lui lehova. Şi a
eşitu Işmaelu, fiîulu lui Netania, spre intimpinarea lorii din Mi/pa, şi mergendu plân
gea,- şi cându î-a întelnitu, lî-a disii; în7 traţî la Ghedalia, fiîulu luî Ahikamii. Şi
cându aii veniţii in medîloculu cetăţeî, 'î
tăia Işmaelu, fiîulu luî Netania, elii şi bărbaţiî ce erau cu d'însulu ; şi î-a arunca/v
8 in gropă. Dară aflatu-s'au intre aceştia dece
bărbaţî, cari diseră luî Işmaelu: Nu ne omorî ; căci noi avemu in câmpii tesaure de
grâii, ordii, oleiii, şi de miere. Decî î-a lă
saţii, şi nu î-a ucişii cu fraţiî lorii.
9
Şi gropa, in care Işmaelii a aruncaţii
tote cadavrele omeuilorii, pre cari î-a ucişii
pe lângă Gbedalia, era aceea, ' ce o făcuse
regele Aşa pentru Baaşa, regele luî Israelii;
pre acesta Işmaelii, fiîulu luî Netania, a împlut'o cu cei ucişî.
IO
Şi Işmaelii a duşii prinsă totă rămăşiţa
poporului, remasă in Mizpa, ^ pre fetele re
gelui şi pre toţii poporulu, ce remăsese in
Mizpa, » pre cari Nebuzaru-Adanii, capulii
gardeî domnescî, 'l încredinţase luî Gheda
lia, fiîulu luî Ahikamii; şi î-a duşii prinşi
Işmaeîu, fiîulii luî Netania, şi s'a duşii, ca
să trecă la ''fiii luî Ammonu.
I1
Dară cândii a audiţii lohananii, fiîulu luî
Kareahii, şi tote * căpiteniele oştiloru, ce
erau cu d'însulu, tote relele ce a făcuţii Iş1 2 maelu, fiîulu luî Netania, Aii luaţii pre toţi
omenii loru, şi s'au duşii să se lupte cu Işmaelii, fiîulu luî Netania, şi l'aii aflaţii aprope de ' apele cele mari, ce se află in Ghi13 beoBii. Şi cumii a vedutu toţii popopulii
ce era cu Işmaelii pre lohananu, fiîulu luî
Kareahu, şi pre tote căpiteniele oştiloru ce
14 erau cu d'însulu, s'au bucuratii. Şi totu
poporulu, pre care-lu dusese prinşii Işma
elu din Mizpa, s'a întorşii, s'a înturnatu,
şi s'a duşii la lohananu, fiîulu luî Kareahu.
15 Dară Işmaelu, fiîulu luî Netania, a fugiţii
de lohananu cu optu omeni, şi s'a duşii la
fiiî luî Ammonu.
16
Şi a luaţii lohananu, fiîulu luî Kareahu,
şi tote căpiteniele oştiloru, cari erau cu d'în
sulu, pre totă rămăşiţa poporului, pre care
a adus'o înapoi de la Işmaelii, fiîulu luî
Netania, din Mizps, după ce acesta ucise
pre Ghedalia, fiîulii luî Ahikamii, adecă, pre
bărbaţii de resbelu, pre femei, pre copii şi
pre enunchî, pre cari î-a adusu înapoi din
1 7 Ghibeonii. Şi s'aii duşii, şi aii locuiţii in
*Gherutii-Chimhamu, ce vineapropedeBetud Veflfl Snm 1.
2 Reg. !5. 9.
e 1 Reg. 15. 22.
2 Cron. 16. fi
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Lehemii, ca să se ducă in Egiptii, De frica 18
Chaldeilorii ; căci se temeau de d'înşiî, pen
tru că Işmaelu, fiîulu luî Netania, a ucişii
pre Ghedalia, fiîulu luî Ahikamii, ' pre care
regele Babilonuluî Iu pusese asupra ţereî.
ATUNCEA se apropiară tote căpitenie- 42
le oştiloru, ° şi lohananii, fiîulu luî Ka
reahu, şi lezania, fiîulu luî Hoşaia, şi toţii
poporulu, de la micu până la mare, Şi aii 2
ţlisu profetului Ieremia : Să fie, rugămu-ne,
primită ruga nostră de tine, şi b rogă-te pen
tru noi luî lehova, Dumnedeulu teii, pen
tru' totă rămăşiţa acesta; căci c din mulţi amu
rămaşii puţini, precumii ne vădii ochii tei;
Ca să ni arete lehova, Dumnedeulu teii, d ca- 3
lea, pe care trebue să âmblămu, şi lucrulu
ce trebue să facemii.
Atuncea lî-a respunsu profetulii Ieremia : 4
Audit'amii ; ecce mă voiii ruga luî lehova,
Dumnedeulu vostru, dupre cuvintele vostre;
e;şi
• ori- ce cuventu vî va respunde lehova, eu vin-lu
voiii spune; nu voiii ^ ascunde nimicii de voi.
Şi eî aii disii luî Ieremia : ' lehova să fie 5
intre noi mărturii adeveratii şi credincioşii,
că noi vomii face dupre cuvintele, pentru
cari lehova, Dumnedeulu teii, te trămete la
noi ,• Seu bine şeii rău, vomii asculta de va- 6
cea luî lehova, Dumnedeulu nostru, cătră
care noi te trametemu, * ca să ni fie bine,
de vomii asculta de vocea luî lehova, Dum
nedeulu nostru.
Şi după dece dile cuventulii luî lehova 7
a foştii cătră Ieremia. Şi a chiămatu pre 8
lohananu, fiîulu luî Kareahu, şi pre tote că
piteniele oştiloru ce erau cu d'însulu, şi pre
toţii poporulu, de la micii până la mare ;
Şi lî-a ţlisii: Aşa dice lehova, Dumnedeulu 9
luî Israelu, cătră care voi m'aţî trămesii,
ca să-î mfăcjiăşezu cererea vostră : De veţi 10
urma să locuiţi în pămentulu acesta, atuncea ' vă voiii zidi, şi nu ve voiii surpa, vă
voiii sădi, şi nu ve voiii smulge; căci •'reii
'mi pare de nenorocirea ce v'amii făcuţii.
Nu vă temeţi de regele Babilonuluî, de care 1 1
acumu vă temeţî; nu ve temeţi de d'însulu,
dice lehova ; * căci eu svnt cu voî, ca să vă
m&ntuiii, şi să vă scăpii din manele luî.
Şi l vî voiii arăta milă, ca elii să se miluescă 1 2
de voi, şi să vă re'ntorcă în pămentulu vostru.
Dară de n veţi dice : Nu voimii să locuimu în 13
pămentulu acesta, neascultându de vocea luî
lehova, Dumnedeulu vostru, Dicendii: Nul 14
ci vomii merge în pămentulu Egiptului, unde
nu vomii vede resbelu, nici nu vomii audi
voce de trîmbiţă, nici nu vomii ave lipsă de
12 19.
Isa. 37. 4.
Iac. 5. 18.
c Lev 26. 22.
4 Ezra 8. 21.

s 1 Rog. 22. 14.
/ l Şam. 3. 13.
Fapt. 20 W.
g Fac. 31. 60.
A I lent. 6. 3.

Cap. 7. 23.
t
i Cap. 84. fi. &
:il 88 & 3:t. 7
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; Dout 38. .16.
Cap. 18. 8.
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I«a. 4.1. 5.
Rom 8. SI.
fu. 106. 45,
46.
Cap. 44. 16.

CAP. 42, 43, 44.
15 pane; şi vomu locui acolo. Ascultaţi deci cuvântulu lui lehova, voi rămăşiţa din Iuda:
Aşa dice lehova, Dumnedeulu oştiriloru şi
alii lui Israelu : De " vă veţi îndrepta ° feţele
vostre, ca să mergeţi în Egiptu, şi să ve du16 ceti, ca să petreceţî acolo, Atuncea sabia,
p de care ve temeţi, ve va ajunge acolo în
pămentulu Egiptului ; şi fometea, de care ve
spăîmentaţî, se va lipi de voi acolo în E17 giptu, şi veţi muri acolo; Şi toţi omenii,
câţi 'şi voru îndrepta feţele, ca să se ducă
în Egiptu, să petrecă acolo, vorii muri * de
sabia, de fomete şi de ciumă ; şi r nimenea
din ei nu va rămâne, nici va scăpa de re18 lele ce voiii aduce asupra lorii. Căci aşa
dice lehova, Dumnedeulu oştiriloru şi alu
lui Israelu: Precumu mânia mea şi aprin
derea mea * s'au versaţii asupra locuitoriloru
Ierusalimului, aşa se va vărsa mânia mea
asupra vostră, de veţi întră în Egiptu; şi
' veţi fi spre blăstemu şi spre groză, spre
esecraţiune şi spre ocară; şi nu veţi mai
vede loculu acesta.
19
lehova a disu despre voi, rămăşiţă din
Iuda : " Nu ve duceţi în Egiptu ; deci să sciţi,
20 că astă-dî amii mărturisită asupră-vî. Căci
înşi-ve v'aţî încelatu, cându m'aţî trămesu la
lehova, Dumnedeulu vostru, dicendu: "„Rogăte lui lehova, Dumnedeulu nostru, pentru
noi, şi spuue-ni totu ce va dice lehova,
21 Dumnedeulu nostru; şi noi vomu face." Şi
acuma astă-dî spusu-v'amu ; dară voi nu aţi
ascultata de vocea lui lehova, Dumnedeulu
vostru, nici de cele pentru cari elu m'a tră22 IIT-I, la voi. Şi acumii să sciţi, căzveţî muri
de sabia, de fomete şi de ciumă, în loculu
unde vî place a merge ca sa petreceţî.
43 Ol încetându Ieremia de a spune cătră toţii
O poporulu tote cuvintele lui lehova, Dum
nedeulu lorii, pentru cari lehova, Dumne
deulu lorii, 'Iu trămeiese la d'inşii, adecă
2 tote cuvintele acestea, " Atunci a vorbiţii Azaria, fiîulii lui Hoşaîa, şi lohananii, fiîulu
lui Kareahu, şi toţi bărbaţii cei sumeţî, dicândii luî Ieremia: Minciuni spui! lehova,
Dumnedeulu nostru, nute-a trămesu să spui:
„Nu ve duceţi în Egiptu, ca să petreceţî
3 acolo" ; Ci Barucii, lilulu luî Neria te ac.iţă
asupră-ni, ca să ne daî în manele Chaldeiloni, să ne omora şi să ne ducă prinşi în
4 Babilonii. Deci n'au ascultaţii lohananii, fi
îulu lui Kareahu, şi tote căpiteniele oştiloru,
şi toţii poporulu, de vocea luî lehova, să
locuescă în pămentulu luî Iuda.
n Deat. 17. 16. r Ve<Jî cap. 44.
Koch. 8. 13.
Cap.44. 12,18,
14, 23.
n Dcnt. 17. 16.
14.
s Cap. 7. 80.
v Vers. 8.
o Luc. 9. 51.
< Cap. 18. 16. & x Vers. 17.
p Ezec. 11. 8.
84. 9. & 26. 6.
Ezec 6. 11.
q Cap. 84. 10.
k»9. 18, M. &
Vers. tt.
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b Cap. 40. 11,
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Ci lohananu, fiîulu luî Eareahii, şi tote 5
căpiteniele oştiloru aii luaţii Jpre totă remă
şiţa luî Iuda, care se întorsese de prin
tote poporele, unde se imprăscîase, ca să
petrecă în pămentulu luî Iuda, Pre bărbaţi, 6
pre femei, pre copii, ' pre fetele regelui şi
dpre totu însulu, ce Nebuzaru-Adanu, capulă
gardeî domnescl, lăsase cu Ghedalia, n'iulu
luî Ahikamu, fiîulu luî Şafanu, şi pre profetulii Ieremia, precurmi şi pre Bănicii, fi
îulu luî Neria ; Şi au intraţii în pămentulu 7
Egiptului; căci n'aii ascultaţii de vocea luî
lehova ; şi au veniţii până la * Tahpanesu.
Scirî dumnecţeescî la Iudeii din EgiptOt.

ŞI a foştii cuventulii luî lehova cătră
Ieremia în Tahpanesu, dicendu: Ie în ma
nele tale petre mari, şi ascunde-le înaintea
ochiloru bărbaţilorii luî Iuda în lutulii cup
torului de cărămidî, ce se află la intrarea
casei luî Faraonii din Tahpanesu. Şi di 10
cătră ei : Aşa dice lehova, Dumnedeulu oş
tiriloru şi alii luî Israelu :
£cce, voiu trămete, şi voiii lua pre Nebucodonosoru, regele Babilonuluî, -''servulu
meii, şi voiii pune tronulu seu de asupra acestoru petre, pre cari le-amu ascunşii; şi
va întinde cortulu seu de asupra loru. •' Şi U
va veni, şi va lovi pămentulu Egiptului, şi
va da h pre cei hotăriţî morţeî la morte ; pre
cei hotăriţî pentru captivitate, captivităţeî ; şi
pre cei pentru sabia, săbiei. Şi voiii aprinde 12
focii în casele ' deiloru Egiptului ; şi casele
le va arde, şi pre del 'î va duce prinşi; şi
se va îmbrăca cu pămentulu Egiptului, cumu
se îmbracă păstorulu cu vestmântulu seu ;
şi va eşi de acolo cu pace. Şi va sfărăma 13
colonele din Betu-Şemeşii (casa soreluî), ce
se ajia în pămentulu Egiptului; şi casele
deiloru Egipteni le va arde cu focii.
pUVENTULt cea fostu cătră Ieremia a- 44
\j( supra tuturoru ludeilorti, cari locuiau
în pămentulu Egiptului, locuindu în " Migdolu,
în 6 Tahpanesu, în c Nofu şi în pămentulu Patrosii, dicendu:
Aşa dice lehova, Dumnedeulu oştiriloru 2
şi alu luî Israelu : Voi aţi vedutu tote relele,
ce amu adusii asupra Ierusalimului şi asu
pra tuturoru cetăţilorii luî Iuda; şi ecce,
ele astă-dî sunt o "* ruină, şi nu este cine să
locuescă într'însele: Pentru răutăţile, ce aii 3
făcuţii, întărîtându-me, ducendu-se • să tămăîeze, ţi f să servăscă altoru deî, pre cari
nu î-aii cunoscutu, nici ei, nici voi, nici pa40. 7.
a Cap. 44. 13. &
e Cap. 2. 16. &
46. 13.
44. 1.
h Cap. 15. 2.
/ Cap. 25. 9. &
Zech. 11. 9.
i Cap. 46. 25.
27. 6.
VediEzec. 29.
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Capul* 44.

a Eaod. 14. 2.
Cap. 46. 14.
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e Iu. 19. 13.
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34. 22.
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32. 17.

41*

644

EEKEMIA.

4 rinţiî voştri. Şi »amu trămesu la voi pre
toţi servii meî, pre profeţi, sculându-mă de
demâneţă şi trămeţendu-î, ca să vî dicâ:
Nu faceţi acesta urîcîune, pre care o urescii.
5 Dară n'aii ascultaţii, nici au plecată urechîa
lorii, ca să se întorcă de la răutatea lorii,
6 în câtu să nu tămâîeze altoru deî. De aceea *s'a versaţii aprinderea mea şi mânia
mea, şi s'a aprinşii în cetăţile lui Iuda şi
în uliţele Ierusalimului, de s'aii prefăcuţii ele
în ruină ţi pustiire, cumii se vede în diua
acesta.
7
Şi acumu aşa dice lehova, Dumnedeulii
oştirilorii, Duinnedeulii luî Israelu: De ce
faceţi acestu reu mare * sufletului vostru, ca
să se sterpeseă d'intre voi, din mediloculu
lui Iuda, bărbaţii şi femeă, copiii! şi pruncii,
8 ţi ca să nu vi se lase nici o rămăşiţă ? J Intăritându-me prin fapturele mâneloru vostre, şi tămăîându altoru deî, în pămentulu
Egiptului, unde aţi venită să petreceţî, în
câtu să vă sterpescă, şi să ajungeţi * de blăstemii şi de ocară la tote poporele pămen9 tuluî. Au doră uîtat'aţî relele părinţilorii
voştri, relele regilorii luî Iuda, relele femeelorii lorii, relele vostre, şi relele femeelorii
vostre, pre cari le-aii făcuţii în pămentulii
10 luî Iuda şi în uliţele Ierusalimului? Nu s'aii
umiliţii până în ^iua de astă-dî, nici ' s'aii
temuţii, nici n'au âmblatii în legea mea şi
în aşedămintele mele, pre care eu vi le-amii
datu vouî şi părinţilorii voştri.
11
De aceea aşa dice lebova, Dumnedeulii
oştirilorii şi aiului Israelu: fiece, m eii îndreptă
faţa mea cătră voî spre rău, ca să sterpescii
12 pre toţii Iuda. Şi voiu lua rămăşiţa luî Iuda,
care şî-a îndreptaţii feţele, ca să mergă în
pămentulii Egiptului, spre a petrece acolo,
şi "se vorii nimici toţi in pămentulii Egip
tului, voru cade de sabia, ţi se vorii nimici
de fomete : voru muri, de la micii până la
mare, de sabia şi de fomete; şi ° vorii ajunge de blăstemii, de groză, de esecraţiune
13 şi de ocară. p Şi voiu pedepsi pre cei ce
locuescii în pămentulu Egiptului, cumu amu
pedepsiţii Ierusalimulu, prin sabia, fomete
14 şi ciumă ; Şi nimenea din rămăşiţa luî Iuda,
care s'a duşii în pămentulu Egiptului, ca să
petrecă acolo, nu va scăpa, nici nu va ră
mâne, ca să se întorcă în pămeutulii luî
Iuda, unde doresce sufletulu lorii ca să se
întorcă ţi să locuescă acolo ; căci * nu se
vorii întorce, decâtii puţinii ce voru scăpa.
15
Atuncea toţî bărbaţii, cari cunoscură că
femeele loru aii tămâîatu altoru deî, şi tote
g t Cron. 36. 15.
Cap. 7. 25. £
25. 4. & 26. 5.
& !9. 1».
A Cap. 42. 18.

i Num. 16. 38.
l Prov. 28. 14.
n Cap. 42. 15.
Cap. 7. 19.
m Lev. 17. iO. &
16, 17. «2.
j Cap. 25. 6, 7.
20. 5, 6.
o Cap. 42. 18.
k Cap. U. 18.
Cap. 81. 10.
p Cap. 43. 11.
Vor.. 1».
Arnoa 9. 4.
q Veri. 38.

femeele ce erau de fac.â, adunare mare, anume, toţii poporulu, ce locuia în pămentulu
Egiptului, în Patrosii, a respunsii luî lere111 1; t, i,l i <;("'l l îl li:

rNu-ţî vomii asculta cuventulii, ce nî-aî
vorbiţii în numele lui lebova ; Ci vomu face
* toţii ce a eşitu din gura uostră, tămăîându
' reginei ceriului, şi vărsându-î libaţiunî, cumu
făceamu noi, părinţii noştri, regii noştri şi
mai marii noştri, în cetăţile luî Iuda şi în
uliţele Ierusalimului ; căci atunci eramii sătui de pane, ne aflamu bine, şi nu vădurămii nici unii răii. Dară de cândii amu încetăţii să tămâîămii regineî ceriului, şi să-î
versămii libaţiunî, ne-amu lipsiţii de tote,
şi amii foştii nimiciţi de sabia şi de fomete.
"Şi cândii noi tămăîamu regineî ceriului, şi-î
vărsamii libaţiunî, aii doră fără de bărbaţii
noştri 'î făceamu turte, în cari o închipuimu,
şi-î versamu libaţîunî?
Şi a respunsu Ieremia cătră totu poporulu, câtră bărbaţi şi femei, cătră totu
poporulu, care-î dăduse acestu respunsu,
dicendii : Aii nu de tămăiările ce aţi făcuţii
în cetăţile luî Iuda şi în uliţele Ierusalimului,
voî şi părinţii voştri, regii voştri, mai marii
voştri, şi poporulu ţereî, şî-a adusu aminte
lehova, şi aii nu acesta i s'a suiţii la ânimă? De nu mai putu lebova a ve îngădui, pentru răutatea fapteloru vostre ţi
pentru urîcîunile ce aţi făcuţii; pentru cari
pămentulu vostru a ajunsii "pustiiii, de groză,
şi^de blăstemu, fără locuitori, x cumii se vede
astă-dî. Pentru că aţi tămăîatu, şi pentru
că aţi păcătuiţii împotriva luî lehova, şi
n'aţî ascultaţii de vocea luî lehova, şi n'aţi
âmblatii în legea luî, în aşedămintele luî,
şi în mărturiele luî, v de aceea vi s'a întâm
plaţii nenorocirea acesta, ce se vede astă-dî.
Şi a Misii Ieremia cătră totu poporulu
si cătră tote femeele : Ascultaţi cuventulii
lui lehova, toţî Iudeii, * ce se află în pămen
tulu Egiptului! Aşa vorbesce lehova, Dumnedeulu oştirilorii şi alii luî Israelu, dicendii:
"Voi şi femeele vostre aţi vorbiţii cu gura
vostră, şi aţi împliniţii cu manele vostre cele
ce aţi disu : „Vomii ţine voturile nostre, pre
cari le-amii făcuţii, tămaiându regineî ce
riului, şi versându-î libaţiuni" ; împliniţi deci
votulu vostru, şi faceţi cele votate. Deci
ascultaţi cuventulii luî lehova, toţi Iudeii,
câţi locuiţi în pămentulu Egiptului: Eccă,
6 eu m' mii juratu pe numele meu celii mare,
dice lehova, că c numele meu nu se va mai
chîăma de gura a nici unui omu din Iuda
T Aţa cap. 6. 16. 1 VeţII vor». 25.
f Num. 30. 12. 1 t Cap. 7. 18.
Dent. S3. 23. j u Cap. 7. 18.
Jude. 11. 36. | v Cap.25.11,18,
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CAP. 44, 45, 46.
în totu pămentulu Egiptului, dicendii: Viu
27 este lehova, Domnulu! dEcce, eu voiu veghîa
asupra lorii spre rău, şi nu spre bine; şi
toţi bărbaţii lui Iuda, ce sunt. în pămentulu
Egiptului, • se voru nimici de sabia şi de fo28 mete, până ce cu totulu voru peri. / Eru cei
ce voru scăpa de sabia, puţini la numeru,
se voru întorce din pămentulu Egiptului în
pămentulu lui luda ; şi totă rămăşiţa lui
Iuda ce s'a dusu în pămentulu Egiptului,
ca să petrecă acolo, voru cunosce alu cui
» cuventu se va întări, alu meu şed alu lorii.
29
Şi acesta vî va fi semnu, dice lehova,
că eu vă voiu pedepsi în loculu acesta, ca
să cunosceţî, că cuvintele mele se voru * în30 ţări asupra vostră spre reu ; Aşa dice leliova: Eccă, 'voiii da pre Faraonu-Hofra,
regele Egiptului, în manele neamiciloru şei,
şi în manele celoru ce caută vîeţa sa, cumu
amu daţii pre i Zedekia, regele lui Iuda, în
manele lui Nebucodonosoru, regele Babilonului, neamiculuî seu, celui ce căuta vîeţa sa.
Mângăiare îndreptată Iul Barucu.

45 " /"^UVENTULtT, pre care profetulii Ieremia
|_^ l'a vorbitu lui Barucu, fiîulu lui Neria,
cândii acesta a scrisu cuvintele acestea în
carte diii gura lui Ieremia, în anulu alii pa
trulea alii lui leboiakimu, fiîulu lui losia,
2 regele lui Iuda, dicendu: Aşa dice lehova,
Dumnedeulu lui Israelu, despro tiiie, Baruce :
3
Dis'aî: Vai mie!
Că leliova a adausu întristare preste durerea
Ostenit'amu în suspinurile mele,
[mea;
Şi nu aflu repausu.
4 Deci di cătră elîi :
Aşa dice lehova:
Ecce, bceea ce amii zidiţii voiu ruina :
Şi ceea ce ainu săditii voiu smulge ;
Adecă, toţii pămentulu acesta.
5 Şi tu ceri ore pentru tine lucruri mari!
Nu cere!
Căci c ecce, eii voiu aduce rele asupra a totă
carnea, dice lehova ;
Dară ţie 'ţi voiii da vieţa ta dspre predă,
Orî-unde vei merge.
Profeţii despre poporele Neiudeice. Năvălirea şi
cuprinderea Egiptului.

46 plUVENTULtT lui lehova, care a foştii că\^j tră Ieremia profetulii asupra ° poporelorii :
2 Asupra Egiptului, * asupra osteî lui FaraonuNeco, regele Egiptului, care era apropo de
fluvîulu Eufratu
d Cap. 1. 10. &
31. 98.
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Nebucodonosoru, regele Babilonuluî, a bătut'o în anulu alu patrulea alu lui lehoiakirnii, fiîulu lui losia, regele luî Iuda.
' Pregătiţi scutulii şi pavăza,
Şi apropiaţi-ve de luptă !
înhămaţi caii, şi încălecaţi, călăreţilorii !
înşiraţi-ve cu coifuri !
Ascuţiţi lăncile, îmbrăcaţi zalele!
De ce 'î vădii înspăimântaţi, si dându dosulu V
Da, viteşii lorii sunt sfăşciaţî,
Şi fugii, fără să caute îndereptii ;
d Fricase respândesce în tote părţile, dico leCelii iute nu va pute fugi,
[hova.
Şi cei viteşî nu voru scăpa;
• Voru poticni, şi voru cade,
Spre medă-nopte lungă fluvîulu Eufratu.
Cine este acesta, care se sue J ca unii fluviu,
Ale căruia ape se rostogolescu, ca apele fluvieloru ?
Egiptulu se sue ca unii fluviu,
Şi apele Iul se rostogolescu, ca apele fluvieloru ;
Şi dice: „Mă voiu sui, voiu acoperi ţera,
,, Voiii nimici cetăţile şi pre locuitorii lorii !"
Suiţi-ve, cailorii! alergaţi cu furia, carelorii !
Si es£ viteşiî,
Cei din Etiopia şi din Lidia, cari mânuescu
scutulii,
Şi Nubieniî « cari mânuescu pi întindii arculu !
Căci acesta *di este pentru lehova, Dumnedeulii oştiriloru,
pi de resbunare, ca să-şî resbune asupra
neamiciloru şei:
Ca ' sabia să-î mănânce,
Ca să se sature, şi să se îmbete de sângele
lorii;
Căci lehova, Dumnedeulu oştiriloru i ţine unu
sacrificiu
îu pămentulu despre medă-nopte, lungă flu
vîulu Eufratu.
*Sui-te în Galaadu, şi ie balsamu,
1 Fecîoră, fiică a Egiptului !
în zădarii întrebuinţezi lecurî multe;
Căci m vindecare nu este pentru tine.
Poporele audu ruşinea ta,
Şi strigătulii teu împle totă ţera,
Căci viteşii se poticnescii uimiţi de allulu,
Amînduoî cădii împreună.
Cuventulu ce a vorbitu lehova profetului
Ieremia, cândii era să via Nebucodonosoru,
regele Babilonuluî, ca să " lovescă pămentuli
Egiptului.
Spuneţi în Egiptii, şi daţi în scire în
Nah. 2. 1. & 3.
14.
d Oap. 6. 25. &
49. 29.
e Dan. 11. 19.
/ Ve<ll Iia. 8. 7,
8.

Cap. 47. *.
Dan. 11. M.
g In. 66. 19.
h Isa. 13. 6.
loel 1. 15. &
2. 1.
< Dent. 32. 42.
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• I Iţa. 47. 1.
Iu. 34. «.
j In. M. 6.
m Ezec. 30. 21.
Zef. 1. 7.
n Iu. 19. 1.
Vefli Eioc. 39.
Cap. 48. 10,
17.
11.
* Cap. 8. 22. &
Ezoc.29, & 30,
Bl. 8.
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Ti daţi în scire în Nofu şi Tahpanesu;
Diceţî: "înşiră-te, şi te pregătesce!
Căci Psabia va mânca pre cel din prejurulu
De ce ţi s'aii răpitu viteşiî tei?
[teii:
Nu s'aii împotrivitu, pentru că lehova î-a
gonitu;
A făcuţii pre mulţi să se poticnescă,
Da, • ' să cadă unulu preste altulii ;
Acumii dicu eî: Sculaţi-ve! şi să ne înturaămiî
la poporulu nostru,
Şi in pămentulii nascereî nostre,
De d'inaintea săbiei perdetore.
Eî strigu acolo: Faraonii, regele Egiptului,
este perdutu,
„A lăsaţii să trecă timpulu potriviţii!"
Viii sunt, dice Regele,
rAlu cărui nume este lehova, Dumnefoulă
oştiriloru,
Cumu este Taborulii între munţi,
Şi Carmelulu lungă mare, aşa neamiculă vine.
* Locuitore, fetă a Egiptului l
Pregătesce-ţî 'uneltele captivitate! ;
Că Nof'ulii se va pustii,
Şi va ajunge unii deşerta, fără locuitori.
"Juncă pre frumosă, Egiptule!
Junghîatoriî tei vinii, vinii "de la medă-nopte!
Năimiţii lui in medîloculu lui sunt ca viţeii
cei ingrăşaţî;
Câcî şi aceştia întorcii dosulii,
Fugii cu toţii, nu se opreacfi ; •
Căci * diua perdereî loru a venitu preste ei,
Timpulu pedepsireî lorii.
» Vocea lui fâşie, ca vocea unui şerpe ;
Căci eî se apropia cu putere de oste,
Şi vinii cu topore asupra lui,
Ca tăiătoriî de lemne.
Vorii * tăia, dice lehova, pădurea lui ;
De şi este. fără capetii ;
Sunt mai numeroşi decâtii a locustele,
Da, sunt fără numerii.
Ruşina-se-va fiica Egiptului;
Da-se-va in manele * poporului de medă-nopte.
lehova, Dumnedeulu oştiriloru şi alu lui Israelti, dice:
fiece, voiii pedepsi pre Amonii, foulu din c No,
Pre Faraonii şi Egiptulii,
dPre deiî lorii şi pre regii loru,
Da, pre Faraonii şi pre cei ce se incredu
in elu;
' Şi-î voiii da in manele celorii ce caută vîeţa
lorO,
In manele lui Nebucodonosoru, regele BaŞi in manele servilom lui;
[bilonuluî,

Ven. 3, 4.
u AşaOse*. 10. i z laa. 10. 34. | « Cap. 44. 30.
Vers. 10.
a Jude. 6. 5.
11.
K'/.tK. 3Î. 11.
Lev. *6. 37.
v Cap. 1. 14. & 6 Csp. 1. 15.
/ Kzoc. 29. 11,
I». 47. 4. &
47. 8.
c B/.ec. 30. 14,
13, 14.
48. i.
Veru. «, 10.
15, 18.
a laa. 41.13, H.
Cap. 48. 15.
x Pa. 37. 13.
Nah. 3. 8.
& 4.1. 5. i 44.
• Veţi! c*p. 48.
Cap. 50. »7.
d Cap. 43. l»,
2.
18.
y V«dl. laa. 89.
13.
Cap. 30. 10,
< Iu. 20. 4.
4.
Bzec. 30. 13.
11.

Şi ' apoi va fi locuita,
Ca şi mai 'nainte, dice lehova.
'Dară tu, servulu meu, lacobe! nu te teme, 27
j Nici nu te înspăimânta, Israele!
l Căci ecce, te voiii m eutui din teri depărtate,
l Şi pre seminţia ta din pămentulu captivităţeî eî,
i Şi lacobu se va re'ntorce, va ave liuisce
Şi repausu, şi nu va fi, cine să-W înspăimânte.
Nu te teme, servulu meii, lacobe !
28
Căci eîi sunt cu tine, dice lehova ;
Căci fi de voiii nimici de totu pre tote poporele,
între cari te-amu imprăscîatii,
Dară pre tine * nu te voiii nimici, de totu;
Ci te voiii mustra dupre dreptate,
Şi nu te voiu lăsa cu totulu nepedepsitu.
Supunerea filistenilor^, preiţisă.

CUVENTULCl lui lehova, care a foştii 47
cătră proi'etulu Ieremia a asupra Filistenilorii, frmaî 'nainte de ce Faraonii a lovitu
Gaza:
Aşa dice lehova :
2
Ecce, c ape se rădică d de la medă-nopte,
Şi se facii fluviu ce versă,
Şi inundă tera şi totulu de pe ea,
Cetatea şi locuitorii şei;
Şi omeni vorii striga,
Şi toţi locuitorii ţereî vorii urla,
3
'De tropoitulu copiteloruputerniciloruseî cal,
De uruitulu careloru sale,
Si de scărţiitulii roţeloru sale ;
Părinţii nu se vorii îutorce spre copiii lorii,
în atâta li se vorii moloşi manele,
Din diua ce vine,
4
Să prede pre toţi Filistenii,
•
Sa sterpescâ din •Tirii şi din Sidonu
Toţii ajutorulu, ce /t-a mal reniasu ;
Căci lehova va nimici pre Filisteni,
* Rămăşiţa insulei * Caftoru.
Pre Gaza a ţi ajuns'o ' pleşuvia,
5
' Aşkelonulii cu rămăşiţa văîeî sale a amuţitu în tăcere !
Până câudu * 'ţi vei face tăîărî?
O ' sabia a lui lehova !
(j
Până cândii nu vei înceta ?
întră în teca ta,
Liniscesce-te, şi amuţesce !
Dară cumu să înceteze?
7
Cândii lehova '"î-a daţii ordinii
Asupra Aşkelonuluî şi ţermului măreî ?
într'acolo " a îndreptat*»«o.
h Cap. 10. 84. &
30. 11.
—

li Amos 1. 6, 7.
8.
c lua. 8. 7.
Cap. 46. 7, S.
d Cap. 1. 11. &

Capulu 47.
•i«. io.
a Cap. 25. 80.
Ezoo. 2S. 15, e Cap. 8. in
16.
Nah. 3. *.
Zef. 8. 4, 5. | / Cap. 85. 88.

g Ezec. 25. 16. k Cap. 16. 6. &
Ainoa 1. 8. &
41.5. & 48. 37.
9. 7.
/ Deut. 32. 41.
A Fac. 10. 14.
Kzoc. H.3, 4,
t Amos 1. 7.
5
Mic. 1. 16.
w Ezec. 14. 17.
Zof. 2. 4, 7.
n Mic. 6. 9.
Zech. 9. 5.
—
j Cap. 85. 20.

CAP. 48.
Pustiirea Moabuluî precisă.
48 A SUPRA - Moabuluî.
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j\_ Aşa dice lehova, Dumnedeulu oştiriloru şi alu lui Israelu:
Vai de * Nebo ! căci este pustiiţii,
Ruşinatu- s'a c Kiriataimulu, cuprinsu-s'a ;
Misgabulu ruşiuatu-s'a, şi s'a sfărămatul
d Sfârşitu-s'a mărirea Moabuluî ;
în e Heşbonii (gândire) gânditu-s'au relele asupra lui:
„Haideţi! să-lu sterpimu, că să nu mat fie
unii poporul"
Şi tu, Madmenule (ruină) vei fi ruinaţii,
Urmări-te-va sabia.
/Unu strigaţii se aude din Horonaimu,
„Derâpenare şi nimicire mare."
Moabulu s'a sfărâmată!
Micii seî scoţii strigăte;
s Căci la suişulii Luhituluî,
înalţă-se viietii preste vaetu;
Căci la coborîşulii Horonaimuluî,
Chiaru neamiciî audii strigătulu lom de
* Fugiţi, scăpaţi- vi vîeţa !
[nimicire.
Şi faceţi-vî ca ' ciriteiî singuratici aî pustiîuluî l
Pentru că te-aî încredutu în întăririle tale
şi în tesaurele tale,
Vei fi cuprinşii;
Şi i Chemoşu va fi dusu în captivitate,
* Preuţiî seî, şi maî marii seî cu toţii.
Şi va veni ' predătorulu în Iotă cetatea ;
Nici o cetate nu va scăpa :
Şi valea va peri,
Şi şesulu se va nimici,
Cumii a disu lehova.
m Daţi aripî Moabuluî,
Ga sa sbore, şi să fugă!
Căci cetăţile sale se vorii prei'ace într'unii
deşerţii,
Şi nu va fi cine să locuescă într'însele.
« Blăstematii fie celu ce va face cu lenevire
acestu lucru alii lui lehova,
Şi blăstematu fie celu ce va împedeca sa
bia sa de la versorea sângelui
Din tenereţa sa Moabulu rămas'a liniscitii,
şi ° stat'a nemişcata pe drojdiele sale,
N'a foştii turnaţii d'intr'unu vasii în altulu,
Nici n'a foştii duşii în captivitate;
De aceea gustulu seu a rămaşii într'însulii,
Şi mirosulu şeii nu s'a schimbaţii.
De aceea, ecce, vinii dilele, dice lehova.
Cându voiu trămete la d'însulii redicătorî,
şi-lu voru redica ;

Capulu 48.
a Im. 15, &16.
Cap. 85. 21. ii
87. S.
Ezec. 25. 9.
Amos 2. 1,2.
b Num.SS. 38. &
33. 47.

laa. 15. i.
Jndc. 11. 24.
c Num. 32. 37.
Vodî Isa. 16. n
d Isa. 1G. U.
1, 2.
t laa. 15. 4.
Cap. 43. 12.
/ Vors. 6.
* Cap. 49. 3.
g Isa. 15. 5.
I Cap. 6. 26.
h Cap. 51. 6
Vors. 18.
o
i Cap. 17. 6.
m Pa. 55. 6.
p
./ N m,. . 21. 29. |
1

Vors. 88.
Voclî Jude. 5
N.
1 Şam. 15. 3,
9.
1 Reg. 20. 42.
Zel. l. 12.
Jndc. 11. 24.

647

Şi voru versa vasele luî, şi voru strica folurile luî;
Şi Moabulu se va ruşina pentru * Chemoşu,
Cumii « s'a ruşinată casa lui Israelu pentru
r Betu-Elii, încrederea lorii.
Cumii diceţî: %Suntemu viteşî,
Şi bărbaţi voînicî în resbelu?"
'Moabulu s'a predaţii, cetăţile luî s'aii arşii,
Şi teneriî luî cei aleşi " s'au plecaţii junghiăreî, dice " Regele,
Alii căruî nume este lehova, Dumnefeulu
oştirilorii.
Perderea Moabuluî este apropo să vină,
Şi nenorocirea luî se grăbesce forte.
Toţi cei ce-lu îucunjuraţî, căinaţi-lu !
Şi toţi cei ce cunosceţî numele luî, diceţî:
„x Cumu s'a sfârămatu sceptrulu seu celu pu
ternicii,
„Toegulu şeii celu măreţii l"
Pogoră-te din mărirea ta, şi şedî în secete,
v Tu locuitore, fiică a z Dibonuluî !
Căcî " nimicitorulii Moabuluî se sue deasu
pra ta,
Sfarămându întăririle tale.
6 Stă lungă cale, şi uîtă-te,
Locuitore a c Aroeruluî !
întrebă pre fugari şi pre cea scăpată,
Di: „Ce s'a făcuţii?"
Ruşinatu-s'a Moabulu, pustiitu-s'a ;
d Văitaţi-ve şi strigaţi,
Spuneţ'o în e Arnonu, că Moabulu s'a pustiita.
Şi judecata a sosiţii înpămentulu •'şesului
Asupra Holonuluî, asupra laazeî şi asupra
Mefaatuluî,
Asupra Dibonuluî, asupra Nebouluî, şi asupra Betu-Diblataimuluî,
Şi asupra Kiriataimuluî, asupra Betgamulirî
şi asupra Betu-Meonuluî,
Asupra *Kiriotuluî şi asupra Bozreî,
Şi asupra tuturora, cetăţilorii pămentuluî
Moabuluî, cele de departe, şi cele de aprope.
Frânta- s' a * cornulu Moabuluî,
Şi sfărămatu-s'a ' braţiulu şeii, dice lehova.
> Imbetaţi-lii l
Căcî s'a sumeţitu asupra luî lehova,
Ca să se tăvălescă Moabulu în vărsătura sa,
Şi să ajungă şi elii de deridere.
* Aii Israelu nu ţî-a fostu de deridere ?
1 Au fost'a elii prinşii cu furii ?
De clatinî din capii, de câte ori vorbescî
de d'însulii.
Locuitori aî Moabuluî!
q
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Lăsaţi cetăţile, şi "locuiţi in stânci,
Şi faceţi-ve ca "porumba,
C<2-şî face cuîbulu şeii pe la laturile gure
crepâturei stănceloru.
29 Audit'amii ° mândria Moabuluî, (este mândruî
forte,)
De înălţarea luî şi de îmmândrirea lui,
De sumeţirea şi îngâmfarea ânimeî luî.
30 Cunoscii furia ta, dice lehova:
Mincîunose svnt cuvintele luî,
p Jlinciunose faptele lui.
bl De aceea « eu me vaitu pentru Moabii,
Da, strigu pentru toţii Moabulu,
Suspiuă-se pautru omenii din Kiru-Heresii.
32 O rviîă din Sibma!
Plâugii pentru tine mai mulţii de câtu amu
plânsu pentru lazerii:
Curpenii tei aii trecuţii presto mări,
Ajuns'au până la marea lazerului;
Predătorulu cădut'a asupra fruptelorii tale
de veră şi asupra culesului teu.
33 ' Bucuria şi mulţumirea au peritii
Din câmpulii celii mânosu şi din pămentulii
Moabuluî'
Şi auiu fâcutu să lipsesuă vinulu din tescu.
Şi nimenea nu-W va călca in strigăte de
culeşii ;
Strigaţii de resbelii, nu de culeşii l
M 'De la Heşbonu resună strigătulu până la
Eleade,
Până la Jahazii se rădică vocea lorii,
"De la Zoaru până la Horonaimii, până la
alu treilea Eglatu;
Căci şi apele Nimrimuluî în deserturi s'au
prefăcuta.
35 Şi voiii face să peră din Moabii, dice lehova,
" Celii ce se sue pe înălţimi,
Şi pre celii ce tămăîeză deiloru şei.
36 De aceea x anima mea bocesce pentru Moabii
ca fluerele,
Da, ca fluerele bocesce anima mea pentru
bărbaţii din Kirii-Heresu:
Pentru că tote y bunurile câştigate de d'însulii aii peritii.
37 " Pe toţii capulu fi-va pleşuviă,
Şi rasă va fi tota barba;
Pe tote manele fi-voru tâîărî,
Şi "saci pe copse.
38 Pe tote acoperimintele Moabuluî şi pe uli
ţele luî,
Numai unu bocetii ;
Căci sfărămat'aniu Moabulu,
Ca pre b unu vasii neplăcuta, dice lehova.
39 Câtu e de sfărămatii ! urlaţi l
m Ps. 55 8, 7.
Verg. 9.
n Cânt 2. 14.
o Isa. 16. 6, otc.
p Isa. 16. 6.
Cap. 50. 36.
î IM. 15. 6. &

16. 7, 11.
t laa. 15. 2. & a Fac. 37. 34.
r Isa. 16. 8, 9.
16. ÎS.
6 Cap 22. 28.
> lia 16. 10.
x Isa. 15. 5. & e Dout 28. 49.
loel 1. 12.
16. 11.
Cap. 49. 22.
( Isa. 15. 4, 5, 6. y Isa. 15. 7.
Dan. 7. 4.
u Isa. 15. 5, 6. < Isa. 15. 2,3.
Oaoa 8. 1.
Vers. 8.
Uab. 1. 8.
Cap. 47. 6.

l Yitu de tare a întorşii Moabulu dosulu, fi
s'a ruşinatul
Da, Moabulu s'a făcuţii de rîsu,
Şi de înfricoşare pentru toţi ceî ce-lu încunjură.
Căci aşa dice lehova:
Ecce, neamiculu csboră ca unii vulturii,
Şi d întinde aripele sale asupra Moabuluî ;
•' Cetăţuile sale s'au aprinşii, şi întăririle sale
s'au luaţii ;
Şi 'ânimele viteşiloru Moabuluî fi-voru în diua
Ca anima femeeî în facere.
[aceea,
Şi Moabulu se va derîma, » ca să nu mai fie
poporu,
Pentru-că s'a sumeţitu împotriva luî lehova.
h Frică, gropă şi cursă vinii asupra ta,
Locuitorule alu Moabuluî, dice lehova.
Celu ce va fugi de frică va cade în gropă,
Şi celu ce va eşi din gropă va fi prinşii în
cursă ;
Căci ' eii aducu asupră-î, asupra Moabuluî,
Am.' Iu pedepsei luî, dice lehova.
La umbra Heşbonului se voru opri
Fără putere fugarii ;
Dară i focii va isbucni din Heşbonu,
Şi flacără din medîloculu Sihouuluî,
Şi * va mistui unghiurile Moabuluî,
Şi cranîulii celoru ce se fălescii.
1 Vai de tine, Moabe,
Poporulu din Chemosu va fi perdutii ;
Căci fiii tei voru ti prinşi,
Şi fiicele tale prinse.
Dară eii voiii re'nturua pre prinşii Moabuluî
mîn dilele cele de pe urmă, dice lehova.
Până aicea merge judecata Moabuluî.
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Pedtpsa Ammoniţflorit pentru purtarea lortt cătră
IsraeM; cu o făgăduinţă de re'ntârcere.

DE ° fiii lui Ammonii.
49
Aşa dice lehova :
Au Israelii nu are fii?
Nu i*re moscenitorî?
De ce deci Milcamii a moscenitu pre * Gadu,
Şi poporulu şeii locuesce în cetăţile acestuia ?
De aceea ecce, vinii dilele, dice lehova,
2
Câudu voiii face să se audă strigare de
resbelu
în c Rabba a fiilorii luî Ammonii;
în grămădi de ruine se va preface,
Şi cetăţile ei se voru arde cu focii;
Atunci Israelu va mosceni pre ceî ce au
mosceuitii pre d'însulii, dice lehova.
Vaită, Heşbone ! căci Amin se va pustii,
3
Strigaţi, fiice ale Rabbeî!
i *5. S.
d Isa. 8. 8.
80.
j Num. 21. 28.
e Vers. 24.
* Num. 24. 17.
Mic 4. 9.
Amoa 1. 13.
Zef. 2. 8, 9.
J Isa. 13. 8. & ..i Pi. 83. 4.
i Num. 21. 29.
21. 3.
IM. 7. 8.
m Cap. 49. 6, 39. 6 Amos 1. 13.
e K -... K. 5.
Uap. 30. 6 * A Isa. 24.17, 18.
Ai.... - 1. 14.
49. îl, 24. i i Veţi cap. 11.
Capulu 49.
60. 43. & 51.
a Ezoo. 11. S8.

CAP. 49.
d încingeţi-vă cu saci ;
Jăliţî, şi âmblaţî în jurulu zidîuriloru!
Căci Milcamu se va duce prinşii,
Cu ' preuţiî şi cu mai marii seî.
4 De ce te îngâmfezî cu văile tale?
Valea ta se va scurge, •''fiică neascultătore l
Ce se încrede întesaurele sale, vfocendu : Ciue
va veni asupră-mî?
5 fiece, eu voiu aduce asupra ta frică,
Bice lehova, Dumnedeulu oştirilorii,
De la toţi vecinii tei;
Şi vă veţi împrăscîa ne-care dreptu înain
tea sa,
Şi nu va fi cine să adune pre fugari.
6
Dară h după aceea voiu re'ntorce pre cei
prinşi ai fiiloru lui Ammonu,
Dice lehora.
Pustiirea Edemului precisă.

7

8

9

10

11
12

13

14

<De Edomu.
Aşa dice lehova, Dumnedeulu oştiriloru:
•* Au nu mai este înţelepciune în Temanu V
* Perit'a sfatulîi de la cei cu minte ?
Răpitu-li-s'a înţelepciunea ?
' Fugiţi, locuitori ai "Dedanuluî ! întorceţicfosurile, faceţi gropi de locuire !
Căci voiu aduce asupra Edemului nenorocire,
Timpulu, în care-lu voiii pedepsi.
De ţî-aru veni " culegători,
Au nu ţî-aru lăsa bobiţăturî?
De ţî-aru veni noptea furii, strica-vorii mal
mulţii drc.it u până s'aru îndestula?
° Dară voiu desgoli pre Esau,
Voiu descoperi locurile sale ascunse,
Ca să nu se mai potă ascunde ;
Seminţia lui va fi nimicită, cu fraţii seî şi
vecinii seî,
Şi f nu va mal fi cine să fiică :
„Lasă pre orfanii tei, eu '» voiu ţine ;
„Şi văduvele tale să se încredă în mine."
Căci aşa dice lehova:
Ecce f aceia, cărora nu li se cădea să bee din
cupă, au băut'o ;
Şi tu, tu să ramai uepedepsitu!
Nu vei rămâne nepedepsitu, ci o vei be.
Căci rjuratu-m'amu pe mine însu-mî, dice
lehova,
Că ' Bozra va fi dată pustiireî,
Şi tote cetăţile ei se voru preface într'o ru
ină perpetuă.
Audit'amu ' scire de la lehova,
Şi solu trămesu-s'a la popore, să fiică :
„Adunaţi-vă, şi mergeţi asupră-î,
„Şi sculaţi-vă la luptai"

d !-••>. 3». 11.
Cap. 4. 8. 4 6.
e Oap. 48 7.
Ani...

1. 15.

/ Oap. 3. 14. &
7. SÎ.

j Cap. 21. 13.
n.
h Aşa Ters. 39. ( Vers. 30.
& cap. 48. 47. m Cap. 25. 23.
i Bzec. 25. 18. n Obad. 5.
o Mal. 1. 3.
Amos 1. 11.
j Obad. 8.
p l»a. 17. 14.
k Vodî Isa. 19. 7 Cap. 25. S9.

Obad. 16.
r Fac. 22. 16.
Iia. 45. ta.
Amoi 6. 8.
< Isa. 34. 6. &
63. 1.

649

Căci ecce, te voiu face mică intre popore, 15
Şi despreţuită între omeni.
Frica de tine, îmmândrirea ânimeî tale,
16
Te-aii amăgitii, tu ceea ce locuescî în crăpăturele stânceloru,
Celu ce stăpânescî înălţimea munţiloru.
Şi " chîaru de-ţi vei înălţa " cuîbulu teii, ca
„vulturulu,
încă şi x de acolo te voiii coborî, dice lehova ;
Şi Edomulu va ajunge pustiiu,
17
y Toţii celu ce va trece pe lungă elu, se va
îngrozi,
Şi va batjocori pentru tote plăgele lui.
" Precumu Sodoma şi Gomorra şi vecinită- 18
ţile lorii
S'au surpatu, dice lehova,
Aţa nu va locui nici unii omii acolo,
Nici fiiii de omii nu va petrece acolo.
0 Ecce, neamiculu se redică,
19
Ca unu leii la 6 vărsarea Iordanului,
Cătră locurile tari ale tale ;
Dară în curendu te voiu face să fugi şi de
acolo ;
Şi asupră-î voiu pune pre alesulii meu ;
Căci c cine este de o potrivă cu mine ?
Şi cine me va chiăina la judecată?
Şi d cine este păstorulu, care să potă sta în
aintea mea?
" De aceea ascultaţi hotărîrea lui lehova, 20
Ce elu a luat'o asupra Edemului,
Şi gândurile lui, pre cari le-a gândiţii asupra locuitoriloru Temanului :
Cu adevăraţii 'î voru răpi, ca pre cei mici
ai turme! ;
Cu adevăraţii staulele lorii surpa-se-voru
cu ei împreună.
De sunetulu cădereî lorii / se va clăti pa- 2 1
mentulii,
Vocea bocetului ei se va audi până la Ma
rea Roşia.
Ecce, » se va înălţa, şi va sbura ca unu vulturii , 22
Şi va întinde aripele sale asupra Bozreî ;
Şi în diiia aceea anima viteşilorii Edomului
Va fi ca anima femeeî în facere.
Preziceri despre nimicirea Damascului.

»De Damascii.
Ruşinatu-s'a Hamatulii şi Arpadulu,
Audit'au scire rea, şi s' au topiţii ;
' Lungă mare este turburare,
Nu pote să se liniscescă.
Damasculu a slăbitu,
S'a întorşii pe fugă,
Şi tremuru l'a cupriusu;
t Obad. 1, 2, 3.
u Obad. 4.
t> IOT 39. 87.

x Amos 9. 2.
y Cap. 18. 16. &
50. 13.

z Fac. 19. 25.
6 Cap. 12. 5.
Deut. 29. 83. c Esod. 15. 11.
d IOT 41. 10.
Cap. 50. 40.
Amos 4.; 11. e Cap. 50. 45.
a Cap. 50. 44, J Cap. 50. 46.
•j Oap. 4. 13. &
ele.

23

24

48. 40, 41.
h Tsa. 17. 1. *
ST. 13.
Amos 1. 3.
Zoch. 9. 1, ».
i Isa.. 57. 20.
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i Chinuri şi dureri l'au apucaţii,
Ca pre o femeă în facere.
25 Cumu de n'a foştii cruţată * cetatea cea frumosă,
Cetatea bucuriei mele!
26 Da, ' teneriî şei vorii cade pe uliţele ei,
Şi toţi bărbaţii de resbelu vorii fi nimiciţi
în diua aceea,
pice lehova, Dwnnedeulu oştiriloru.
27 Şi voiii aprinde * focii în zidiurile Damascului,
Care va arde palaturile lui Benu-Hadadii.
Judeciiţi asupra Kedarului şi a Hazorulul predise.

28

29

30

31

32

33

De "Redării şi de regatele Răzorului, pre
cari le-a bătuţii Nebucodonosoru, regele
Babilonuluî,
Aşa dice lehova:
Sculaţi-ve, şi vă suiţi asupra Kedaruluî,
Şi predaţi pre ° fiii resărituluî !
P Corturile loru şi turmele lorii se vorii lua,
Vorii lua pentru d'înşiî chioşcurile lorii,
Tote vasele lorii şi cămilele loru ;
Şi voru striga cătră d'înşiî :
'„Frică din tote părţile."
T Fugiţi, duceţi-ve departe,
Faceţi gropi aduncî de locuire, locuitori ai
Răzorului, dice lehova ;
Căci Nebucodonosoru, regele Babilonuluî,
sfătuesce planuri asupra-vî,
Şi a luaţii hotărîre asupra vostră.
Sculaţi-ve, şi ve suiţi la 'poporalii celii liniscitu,
Ce locuesce în siguranţă, dice lehova;
Cari n'aii nici porţi nici zăvore,
Cari ' locuescu singuri.
Şi cămilele lorii voru fi spre predă,
Şi mulţimea vitelorii lorii de despoîare,
Şi-î voiu " împrăscîa în t6te venturile, " pre
cei ce aii perulii capului tăiaţii ;
Şi li voiu aduce nenorocirea
Din tote părţile lorii, dice lehova.
Şi Hazorulu x va ajunge locaşu şacaliloru,
Unii deşerţii eternii ;
'J Omii acolo nu va locui, nici va petrece într'însulu fiiu de omii.
Prefacere despre surparea şi împrăsciărea ElamuIw, CM o făgăduinţă de re'ntdrcere viitore.

34

Cuventulu lui lehova care o foştii cătră
Ieremia, profetulii, asupra * Blamului, la începutulu domniei lui Zedekia, regele lui Iuda,
dicendu :
35
Aşa dice lehova, Dumnefaulu oştiriloru:
fiece, eu voiu frânge ° arculu Blamului,
j l«n. 13. 8.
51. 4.
Cnp. 4. 31. & m Amoa 1. 4.
K. !!4. & 30. «. n lua. ai. 13.
& 4S. 41.
o Jude. 6. 3.
V(T8. M.
Iov 1. S.
* Cap. 3.1. 9. & p P». 1ÎO. 5.
St. 41.
q Cap. 6. 15. &
I Cap. 50. 30. &
46. 5.

r Vor». 8.
25. 83.
• Ezec. 38. 11. x Cap. 9. 11. &
t Num. 23. 9.
10. 2i.
Mal. 1. 3.
Deut. 33. 88.
Mic. 7. 14.
y Vers. 18.
u Vors. 30.
z Cap. 25. 25.
Ezec. 5. 10.
a Vcţli laa. 22.
v Cap. 9. »6. &
6.

Puterea loru cea mai mare.
Şi voiîi aduce asupra Elamului cele patru
venturi,
De la cele patru margini ale ceriului,
Şi-î * voiii împrăscîa la tote aceste venturi ;
Şi nu va fi nici unu poporu,
La cari alungaţii Elamului să nu mergă.
Şi voiu face să tremure Elamulii înaintea
neumiciloru şei,
Şi înaintea celorii ce caută vîeţa lui ;
Şi voiu aduce rele asupră-î,
Aprinderea mâniei mele, dice lehova ;
c Şi voiu trămete sabia pe urma loru,
Până cându 'î voiu nimici.
Şi voiîi daşeda tronulu meii în Elamu,
Şi voiu sterpi de acolo
Pre rege şi pre mai mari, dice lehova.
e Dară în dilele de pe urmă,
Voiii re'ntorce pre prinşii Elamului, dice
lehova.

36

37

38
39

Profeţii despre nimicirea Babilonuluî, şi despre
scăparea şi re'ntorcerea lui Israelă.

plUVENTULtT ce lehova a cuveutatu " a- 50
\^ supra Babilonuluî, asupra pământului
Chaldeilorii prin Ieremia, profetulii :
Spuneţi între popore,
2
Daţi în scire, şi rădicaţi stegulu !
Daţi în scire, nu ascuiideţî!
Diceţî: „Babilonulu s'a cuprinsul"
6 „Belii este ruşinata,
„Merodaculu este sfărâmată !
c „Ruşinatu-s'aii idolii şei,
Şi chipurile sale sfârămatu-s'au!
d Căci de la medă-nopte se sue unii ' poporu 3
asupră-î,
Care va preface pămentulii seu într'unii de
şerţii,
Şi nu va fi, cine să locuescă în clii ;
De la omii până la vită,
Strămuta-se-voru, fugi voru.
în dilele acele şi în timpulii acela, dice 4
lehova,
Veni-voru fiii lui Israelii,
t Ei şi fiii lui Iuda împreuuă,
» Mergendii şi plângendu ;
Âmbla-vorii, h şi vorii căuta pre lehova, Dum^nedeulu loru.
întreba-voru de calea Sionuluî,
5
Şi întorcendu felele loru îatr'acolo, tfice-voru :
„Veniţi, şi să ne lipimii de lehova
„Cu 'legămentii eternu, care nu se va uita".
Ajuns'a poporalii meii ca ' oile perdute;
6
Păstorii lorii î-aii rătăditfi,
b Vor». 32.
e Cap. 9. 16. &
4H. 2.
d Veţli cap. 43.
10.
c Cap. 48. 47.
Vers. 6.

Oufulu 60.
a Isa. ÎS. 1. &
81. 1.* 47. 1.
b lua. 46. 1.
Cap. 51. 44.
c Veţli cap. 43.
12, 13.

d Cap. 51. 48.
e I«a. 13. 17, 18,
20.
Vers. 39, 40.
/ Osoa 1. 11.
g Ezra 3. 12, 13.
Pa. 126. 5, 6.
Cap. 31. 9.

Zorii. ia. 10.
A Osea 3. 5
i Cap. 31. 31,
otc. & 32. 40.
j Isa. 53. «.
Vers. 17.
1 Fet. ». 25.

CAP. 50.
Şi î-au făcuţii să cutriere * munţii;
Trecut'au de pe munte pe colină,
Uitat'au bătătura lorii.
7 Toţi câţi i-au găsiţii, l sfăşciatu-i-au,
Şi m neamicii lorii au disu :
„"Nu suntemu vinovaţi ;
„Căci pecătuit'au asupra lui lehova in °16caşulîi mântuireî,
„Da, asupra luî lehova, p speranţa părinţiloru
loru".
8 «Fugiţi din Babilonii!
Şi eşiţî din pămentulii Chaldeilorii!
Şi fiţi ca ţiapii înaintea turmeloru!
9 r Că ecce, voiii scula,
Şi voiii aduce asupra Babilonuluî,
0 adunătură de popore mari din pămentulii
de la medă-nopte,
Si * se vord înşira asupră-î ;
Si apoi va fi cuprinşii.
Săgeţele loru ji-voru ca ale vitesuluî bi
ruitorii ;
' Nu se vorii întorce deşerte.
10 Şi Chaldea va ajunge o predă,
Şi " toţi prădătorii eî se voru îndestula, dice
lehova.
11" Pentru că v'aţî bucuratu şi v'aţî veselitu,
Prădători ai moscenireî mele,
Pentru că aţi sburdatii, zcajuuca în mefolocidu verdeţeî,
Şi aţî nechezata, ca uisce cai;
12 De aceea muma vostră ruşinatu-s'a forte,
4»*» născătorea vostră a roşitu;
Ecce, ea va fi între popore cea mai de pe
urmă,
Pustiîă, pământii sterpii şi deşerţii.
13 Din mânia luî lehova n'-va nelocuită,
y Preface-se-va. cu totulîi într'uuii deşerţii ;
1 Totu celii ce va trece pe lungă Babilonii va
rămâne îngrozita,
Şi-lu va batjocuri pentru tote plăgele lui.
14 " înşiraţi-ve asupra Babilonuluî de jurii împrejurii,
Toţi cei * ce întindeţi arcurile !
Săgetaţi asupră-î, nu cruţaţi săgeţele !
Căci a păcătuita asupra luî lehova.
15 Strigaţi asupră-î din tote părţile!
Elii e întinde manele,
Temeliele luî cădii,
dZidîui"ile sale se surpă;
Căci ' acesta-î resbunarea luî lehova ;
Resbunaţi-ve asupra-î ;
f Cumii elii a făcuţii, faceţi-î.
16 Sterpiţî din Babilonii pre semănătorii,
k Cap. î. 20. &
3. f; 83.
1 Pi. 79. 7.
m Cap. 40. t, 3.
Zecii. 11. 5.
i» Vi<(il cap. J. 3.

i > n,, a. ie.
o P». 'M, 1. fc
\)l. 1.

P PI. ta. 4.
•7 lua. 4«. !!0.
Cap. 51. 6, 45.
Ziicli. ». 8, 7.
Apuc. 18. 4.
r Cmp. 85. 14. Se
51. 17.
Vom. 3, 41.
< Vers. îl, «9.

(
u
n
x
y
i
a

2 Sara. 1. tt.
Apor. 17. 16.
laa. 47. 6.
Osca. 10. 11.
Cap. So. 1».
Cap. 41). 17.
Vers. 9.
Oap. 51. ?.
b Cap. 49. 35.

Vor». 29.
c 1 Cron. J9. 21.
2 Cron. 30. 8.
Plan. 5. 6.
Kzcc. 17. 18.
it Cap. 51. 5».
e (Jap 51. fi, 11.
/ Pa. 137. 8.
Ver». 29.
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Şi pre celii ce ţine secere în timpulu se
cerişului !
De d'înaintea săbiei perdătore,
0 întorce-se-va fie-care la poporulu seu,
Şi va fugi fie-care la pămentulii seu.
Israelu este ca h oîa cea rătăcită ;
' Leii aii gonit'o ;
Mai ânteiii a sdrobit'o •'regele Asirieî,
Şi după aceea acestu * Nebucodonosoru, re
gele Babilonuluî, î-a sfărămatu. osele.
De aceea aşa dice lehova, Dumnedeulii oştirilorii şi alii luî Israelu :
Ecce, eii voiii pedepsi pre regele Babilonu
luî şi pămentulii seu,
Cumii amu pedepsiţii pre regele Asirieî ;
1 Şi voiii re'ntorce pre Israelu la locaşulu seu,
Şi va pasce pe Garmelu şi pe Basanu,
?i sn Met ui u lui se va îndestula
e muntele luî Efraimii şi pe Galaadu.
în dilele acele şi in timpulu acela, dice lehova,
m Fără-de-legea lui Israelu se va căuta, şi nu
va fi,
Şi păcatele luî Iuda, şi nu se vorii afla;
Căci îerta-voiu pre cei " ce voiii fi lăsaţii remăşiţă.
Asupra pământului înduoiteî resculărî.
Sui-te asupră-î şi asupra locuitoriloru pă
mântului ° pedepsei !
Pustiesce şi nimicesce in urmă-li, dice le
hova,
Şi fă întocmai p cumii ţî-amu ordinatii.
* Voce de resbelii in ţeră,
Şi nimicire mare!
Cumii s'a ruptu şi s'a sfărămatu r ciocanulii
a totu pâmântulii,
Cumu a ajunsii Babilonulii de groză tuturora
poporelorii !
îiitinsu-ţi-amii cursă, şi te-aî prinşii in ea,
Babilouule ! ' fără să prindî de scire,
Aflatu-te-aî, şi te-ai prinşii;
Căci te-aî sculatii asupra luî lehova.
lehova deschia'a tesaurulu şeii,
Şi a scoşii ' armele mâniei sale :
Căci lehova, Dumnedeulii oştiriloru, are de
lucru,
Asupra pămeutuluî Chaldeilorii.
Veniţi asupră-î de la marginile pămentului ;
Deschideţi grânarele sale ;
Puneţi- Iii in grămădi, şi-lu sfărâmaţi,
Şi să nu-î rămână nici o rămăşiţă !
Jinghîaţî toţi " taurii şei ;
Pogore-se la junghiare !
î [sa. 65. 10.
Apoe. 18. 8.
Cap. 31. 12.
g l»a. 13. 14.
Ezec. 31. 13,
Cap. 51. 9.
14.
h Vers. 6.
m Cap. 31. 31.
i Cap. 2. 15.
j 2 Reg. 17. 6. n Ua. 1. 9.
k S Reg. 24. 10, o K/..-I-. 23. 23.
p Veţi i 8 Şam.
14.

16. 11.
2 Rog. 18. i5.
2 Cron. 36.23.
Iţa. 10. 6. &
«.•Î8 & 48.14.
Cap. 34. 22.
q Cap. 51. 54.
r laa. 14. 6.
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18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Cap. 51. «0.
• Oap. 51.8, 31,
39, 57.
Dan. 5. 30,31.
t Isa. 13. 5.
u P». 22. 12.
laa. 34. 7.
Cap. 46. 21.
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Vn I de eî! că venitu-li-a diua,
Timpulu • pedepsei loru.
28 Vocea fugariloru şi a celoru scăpaţi din pămentulu Babilonuluî,
x Ca să prochiăme iu Sionu resbunarea lui
lehova, Dumnedeulu nostru,
Resbunarea templului seu !
29 Adunaţi-ve asupra Babilonuluî, arcaşilorii l
y Toţi cei ce încordaţi arculu,
Tăbărâţi asupră-î jurii împrejurul
Să nu scape nimenea din locuitorii seî;
' Resplătiţi-î dupre faptele sale,
Dupre câte elu a făcuţii, faceţi-î;
"Căci s'a sumeţitu asupra lui lehova,
Asupra Sântului luî Israelu.
30 * De aceea tenorii seî căde-voru pe uliţele
sale,

Şi toţi bărbaţii seî de resbelu fi-voru nimi
ciţi în diua aceea, dice lebova.
3 1 fiece, eu sunt asupră-ţî, sumeţule !
Dice lehova, Dumnedeulu oştiriloru;
Căci venit'a e diua ta, timpulu în care te voiii
pedepsi.
b2 Celu sumeţu poticni- se-va, şi va cade,
Si nu va fi cine să-lii rădice ;
Şi dvoiu aprinde focii în cetăţile luî,
Care va arde tote împrejurimile luî.
33
Aşa dice lehova, D-faulu oştiriloru:
Fiii luî Israelu şi fiii luî Iuda fonfau îm
preună apăsaţi,
Şi toţi cei ce î-aii luaţii prinşi, ţinutu-i-au
strînsu,
Si n'au voitu a li da drumulu.
34 Dară • Mentuitorulu lorii este puternica;
f Numele lui este lehova, D-feulu oştiriloru ;
Elu va apăra dreptulu lorii;
fi ca să liniscescă pămentulu,
Iii va turbura pre locuitorii Babilonuluî.
35 Sabia asupra Chaldeiloru! dice lehova,
Asupra locuitorilorii Babilonuluî l
9 Asupra mai mariloru seî şi asupra * înţelepţiloru seî l
36 Sabia * asupra amăgitoriloru set, ca să înnebunescă l
Sabia asupra viteşilorii seî, ca să se spăîmente !
37 Sabia asupra cailorii seî şi asupra carăloru sale,
Şi asupra i amestecătureî luî, ce se află în
medîloculu luî,
Ca * să ajungă ca femeele !
Sabia asupra tesaureloru luî, ca să se râpescă!
38 'Uscăciune asupra apeloruluî, ca să se usuce
ti Cap. 48. 44.
a Isa. 47. 10.
Vers. St.
» Cap. 49. 116.
<t Cap. 51. 10,
& 51. 4.
11.
e Vere. 17.
y Vers. 14.
d Cap. 81. 14.
i Vor». 15.
. Apoc. 18. 8.
Cap. 61. 86.
/ Iia. 47. 4.
Apoc. 18. 6.
g Dan. 6. 30.

Cap.51.32,36.
h Isa. 47. 13.
Apoc. 16. 13.
t Isa. 44. K.
Cap. 48. 30. m Vers. i.
; Cap.25. 20, 14.
Cap. 51. 44,47,
Ezec. 30. S.
n Isa. 13.81,28.
ic Cap. 51. 30.
Nah. 3. 13.
Ic M. 14.
t lia. 44. 17.
Cap. 51. 37.

Căcî este pămentulu m chipurilorii cioplite,
Şi locuitorii lui au nebunitii cu idolii lorii!
" De aceea ferele sălbatice ale deşertului, 39
Şi şacalii voru locui acolo,
Şi struţii voru locui într'însulu;
°ji eternii nu vă fi locuiţii,
Nimenea nu va locui într'însulu din generaţiune în generatiune.
P Cuinii a surpatii Dumnedeii Sodoma şi Go- 40
mora
Şi vecinităţile lorii, dice lehova,
Aţa nici unii omii nu va locui acolo,
Nici unu fiiu de omii nu va petrece în
tr'însulu.
«fiece, unupoporii vine de la medă-nopte, 41
şi o naţiune mare ;
Şi regi mulţi se scolă de la marginile pămentuluî !
r Apucă arculu şi suliţa;
42
'Sunt crudî şi fără de milă;
' Vocea loru resună ca marea,
Eî încalecă pe caî,
Şi sunt înşiraţi, ca bărbaţi de resbelu,
Asupră-ţî, fiică a Babilonuluî!
Regele Babilonuluî audit'a scirea de d'înşiî, 43
Şi manele sale s'aii moleşiţi! ;
" O agonia l'a cuprinşii,
Dureri, ca ale femeeî în facere.
"ficcă, neamiculu se rădică,
44
Ca unu leu la revărsarea Iordanului,
Cătră locurile târî ale tale;
Dară în curendii te voiii face să fugi şi de
acolo.
Şi asupră-î voiii pune pre alesulii meu.
Căcî cine este de o potrivă cu mine ? şi cine
mă va chîănia la judecată?
Şi -' cine este păstorulu, care să potă sta îna
intea mea ?
De aceea ascultaţi ' hotărîrea luî lehova. 45
Ce a luaţii elu asupra Babilonuluî,
Şi gândurile luî, pre cari le-a gândiţii asu
pra pământului Chaldeiloru :
Cu adevărată 'î voru răpi ca pre cei mici aî
turmei,
Cu adevăraţii staulele loru surpa-se-vorii cu
eî împreună.
" De strigătulii : „Babilonulii s'a coprinsu" se 46
va clăti pămentulu,
Şi bocetulu loru auţli-se-va între popâre.
AŞA dice lehova:
51
ficcă, voiu scula asupra Babilonuluî,
Şi asupra celoru ce locuescu în medîloculu
împotrivitoriloru mei,
"Unu ventu stricătorii!;
q Vers. 9.
Apoc. 18. 8.
Cap. 6. 88. k
o Isa. 13. 80.
85. 14. & 51.
Cap. 85. 18.
/• Fac. 19. 85.
87.
Apoc. 17. 16.
Isa. 13. 19.
Cap. 49. 18. & r Oap. 6. 83.
• Isa. 13. 18.
51. 88.

( Isa. 5. 30.
U l::;,,. 49. 84.

v Cap. 49. li),
e te.

Cap. 51. 11.
i Apoc. 18. 9.
Capul* SI.

r IOV 41. 10.

Oap. 49. 19.
y Iu.l4.84,etc.

a 8 K.v 19. 7.
Op. 4. 11.

CAP. 51.
2 Şi voiu trămete asupra Babilonuluî * venturătorî,
Cari-lu voru vântura, şi vorii deşerta păiii ci îl u hi seu;
c Căci în diiia nenorocire! de jurii împrejurii
voru sta asupra -i l
3 Vino, arcaşule ! asupra d celui ce întinde arculu,
Şi asupra celui ce se îngâmfeză în zaua sa !
Nu cruţaţi pre teneriî şei;
'Nimiciţi totă oştea sa;
4 Ca să cadă râniţî de morte în pămeutulu Chal/Şi străpunşi! pe uliţele loru.
[deiloru,
5 Căci Israelu nu este lăsaţii,
Nici Iuda, de Dumnedeulu seu, de lehova,
D-faulu oştirilorii,
De Sântulu lui Israelu ; căcî pământulu acelora împlutu-s'a de păcate.
6 «.Fugiţi din Babilonii!
Şi mântuiţi-vî fie -care vîeţa;
Ca să nu periţî pentru fără-de-legea luî ;
Căcî * acesta este timpulu resbunăreî luî le
hova;
1 Elu 'î resplătesce pentru cele ce elu a făcuţii.
7 i Babilonulu fosta o cupă de auru în manele
lui lehova,
Care îmbăta toţii pămentulu;
* Din vinulu luî beut'au poporele ;
De aceea poporele ' aii nebunitu.
8 De o dată "cădut'a Babilonulu, şi s'a sfâ"Văitaţi-liil
[rămatu!
"Luaţi balsamii pentru durerea luî,
Pote că se va vindeca.
9 Căutat'amu să vindecămu Babilonulu,
Dară nu s'a vindecata ;
Părăsiţi-lu, şi p să ne ducemu fie-care la pă
mentulu seu!
* Căcî judecata luî ajunge până la ceriii,
Se înalţă până la nuorî.
10 lehova a r scoşii mântuirea nostră : Haideţi!
Şi să • spunemii în Sionu fapta luî lehova,
Dumnedeulu nostru.
11
' Ascuţiţi săgeţele, apucaţi pavezele !
" lehova a desceptatu spiritulu regilorii Mediloru;
" Căci gândulu şeii este asupra Babilonuluî,
ca să-lu strice;
Căci este x resbunarea luî lehova,
Resbunarea templului şeii.
12» Rădicaţi stegu pe zidîurile Babilonuluî,
întăriţi pază, puneţi custodî,
Pregătiţi pândaşî!
Căci lehova a gândiţii şi a făcuţii
Ceea ce a cuvântatu asupra locuitorilorii
Babilonuluî.
6 Cap. 15. 7.
h Cap. 50. 15,
18. t.
c Omp. 50. U.
18.
n Cap. 48. 80.
d Cap. 50. 14.
i Cap. SS. U.
Apoc. 18. 9,
< Gap. 50. SI.
; Apoc. 17. 4.
11,19.
o rap. 4«. 11.
/ Cap. 49. 2fi. & * Apoc 14. 8.
50. 30, HI.
( Cap. *5. 16. p lua. K. 14.
g Cap. 50 8.
n lia. ii. 9.
Cap 50. ÎS.
A(,.„ 18. 4.
Apoc. U. 8. ft q Apoc. 18. 6.

r P». 37. 6.
• Oap. 50. 28.
( Cap. 46. 4.
u Isa. 13. 17
Verg. 28.
v Cap. 50. 45.
x Cap. 50. 88.
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"O tu, celii ce locuescî pe ape multe, celu
ce escî avuţii in tesaure,
Venit'a sfârsitulu teu, măsura lăcomiei tale.
" lehova, D-faulu oştirilorii, juratu-s'a pe
sine, dicându :
Cu adevărata, împle-te-voiu de omeni, * ca
de locuste ;
Şi voiii " rădica asupră-ţî strigata de resbelii.
"Elii a făcuţii pămentulu cu puterea sa,
întemeia lumea cu înţelepciunea sa,
Şi * a Intinsu cerîurile cu mintea sa.
'La vuetulu ce se face, cândii elu pune mulţimea apelorii in cerîurî,
Şi t rădică nuorî de la marginile pământului,
Şi întornă fulgerele cu ploîă,
Şi scote vfintulii din tesaurele sale,
Atunci * toţii omulu se areta câtă este de prostii
cu sciinţa sa,
Şi toţii argintariulu rămâne ruşinată de chi
purile sale cioplite ;
' Căcî chipulu seu turnaţii nu-l decâtu minŞi nici o suflare nu este într'însulu.
[cîună,
' Sunt deşertăciuni, lucru de amăgire;
La timpulu pedepsei lorii voru peri.
*Moscenirea luî lacobu nu este ca aceştia
Căcî elu este făcetorulii a tote,
Şi Israelu este seminţia moscenireî luî ;
Numele luî este lehova, D-faulu oştiriloru.
'Tu al foştii cîocanulu meu, armele mele
de resbelii ;
Prin tine amu sfărămatii popore,
Şi prin tine amii stricaţii regate ;
Prin tine amusfărămatu pre călii şi călaretulii şeii;
Prin tine amu sfărâmată carulu şi conducătorulii luî;
Prin tine amu sfărămatii pre bărbaţii şi pre
femeă ;
Prin tine amu sfărămatu pre m bătrânii şi pre
tânăra ;
Prin tine amii sfărămatu pre feciorii şi pre
fecîoră.
Prin tine amii sfărămatu pre păstorii şi turmă sa;
Prin tine amii sfărămatu pre plugariu şi părechîa luî de boi,
Şi prin tine amii sfărămatu pre guvernatori
şi căpiteniî.
" Şi voiii resplăti Babilonuluî,
Şi tuturoru locuitoriloru Chaldeeî,
Totă răutatea loru ce aii făcuţii in Sionii,
înaintea ochiloru voştri, dice lehova.
Eccă, eu sunt asupră-ţî, "munte stricătoriu,
dice lehova,
y Nah. S. 1. tb
S. 14.
i Apoc. 17. 1,
15.
a Cap 4». 13.
Anios 6 8.
b Nah. S. 16.

e Cap. 50. 15.
d Fac. 1. 1, 0.
Cap. 10. li,
Mo.
e IOT 8 8.
Pa 104. «.
Isa 40 n.

13
14

15
16

17

18
19

20

21

22

23

24

25

Cap. 50. S3.
/ Cap. 10. 13.
m Aia 1. i .1 .iu.
• i P>. 135. 7.
36. 17.
A Oap. 10. 14.
n Cap 50. 15,
i Cap. 60. 3.
*9.
i Cap. 10. 15.
* Oap. 10. Ifi.
o Isa 13. 1.
Zech 4 1.
( I»a. 10. 6, 15.
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Care ai stricată toţii pământulu ;
Voiii intinde mâna mea asupră-ţî,
Te voiii rostogoli de pe stâucî,
pŞite voiii preface in munte mâncaţii de focii.
26 Din tine petră de unghiu nu se va lua,
Nici petră de temelia;
« Ci fi-veî prefăcuţii intr'unu deşerţii eternii,
dice lehova.
27
r Rădicaţi stegu in ţeră;
Sunaţi din trîmbiţă intre popore !
* Pregătiţi poporele asupră-î !
Chîămaţi asupră-î ' regatele Araratuluî, ale
Minniului şi ale Aşchenazuluî !
Puneţi asupră-î căpiteniî,
încălecaţi pe cal, ca locustele sburlite !
28 Pregătiţi asupră-î pre popore, pre " regii
Mediei,
Pre guvernatorii şei, pre căpiteniele sale,
Şi pre totu pămentulu stepănireî sale !
29 Pămentulu să se clătesc:!, şi să tremure !
Căci toţii gândulii lui lehova se va sevârşi
asupra Babilonuluî,
0 De a preface pămentulu Babilonuluî intr'
unu deşerţii,
Fără de locuitori.
30 Viteşiî Babilonuluî înceteză de a se mal
bate;
Eî staii in întăriturele loru ;
' A peritu puterea loru ;
zAjuns'au ca femeele;
Ardu locuinţele lui,
y S'au rupţii zăvorele porţeloru lui.
31 * Unii curierii întimpină pre altulu,
Şi unii vestitoriu intimpină pre altulu,
Ca să spună regelui Babilonuluî,
Că cetatea lui s'a cuprinsa din fote părţile;
32 Si că "vadurile sunt luate,
Si că s'a arşii cu focu trostiişulii,
Şi că bărbaţii de resbelii s'au îngroziţii.
33
Căci aşa dice lehova, Dumnedeulii oştiriloru şi alu luî Israelu :
Fiica Babilonuluî este * ca o aria,
c In timpulu trierăreî ei ;
încă puc,inu, dşi va veni timpulu secerişu
lui ei.
34
Nebucodonosoru, regele Babilonuluî, ' m'a
M'a sdrobitu,
[mâncaţii,
M'a făcuţii unii vasu deşertu,
înghiţitu-m'a ca unu şacalii,
Şi a împlutu pântecele seu din dulceţurile
M'a alungaţii.
[mele,
35 Silnicia făcută asupra mea si asupra cor
pului meu să vină asupra Babilonuluî l
Vorii dice locuitorii Siouuluî;
p Apoc. 8. 8.
q Cap. 50. 40.
r IBS. 13. 3.
t Cap. 25. U.
1 Cap. 50. 41.
u Veri. 11.
f Cap. 50. 13,

39, 40.
; Nali. 3. 13.
Ver». 43.
z Cap. 50. 84.
x Iţa.. 19. 16.
a Cap. 50. 38.
Cap. 48. 41. & 6 Isa. 21. 10.
50. 37.
Amo« 1. 3.
y Plan. S. 9.
Mic. 4. 13.
Amos 1. 5.
c Iia. 41. 15.

Hab. 3. li.
d Isa 17. 5. etc.
Oaua 6. 11.
loel 3. 13.
Apoc. 14. 15,
18.
e Cap. 50. 17.

Şi sângele meii să fie asupra locuitoriloru
din Chaldea l
Va dice lerusalimulu.
De aceea aşa dice lehova:
36
Ecce, •''voiu apera dreptulu teii, şi voiu resbuna resbunarea ta;
Dară ' voiu preface marea luî in uscaţii, şi
voiii usca isvorele luî.
* Şi Babilonulu se va face in grămădi,
37
In locaşii alii şacaliloru,
In lucru de ' groză şi de batjocură,
Fără de locuitorii!.
Mugi-vorii toţi, ca leii,
38
Striga-voru, ca puii de leu.
Cându vorii fi inferbentaţî cu vitiu, pregăti- 39
li-voiu ospeţe,
Şi-î J voiu îmbeta, ca să se inveselescă,
§i să dormă unii somnii eternu, şi să nu se
ţ)ice lehova.
[rnaî descepte,
'i voiii pogorî, ca pre mneî la junghiare, 40
Ca pre berbeci şi c.îapî.
Cumii s'a luaţii * Şeşaculu !
41
Şi cumu s'a prinşii celu ce era 'fala a toţii
pămentulu !
Cumii a ajunsii Babilonulu de groză poporelorii l
™ înălţatu-s'a marea preste Babilonii ;
42
Acoperitu-s'a de mulţimea valuriloru eî.
" Cetăţile sale ajuns'au unu pustiiii,
43
Pămentii secii şi deşertu,
Pămentu, in care nu locuesce nici unii omu,
Nici fiiii de omii nu trece prin elu.
0 Şi voiu pedepsi pre Belii in Babilonii,
44
Şi voiu scote din gura luî câte a înghiţita ;
Şi poporele nu se vorii mai aduna la d'însulu;
Şi J'zidîulu Babilonuluî va cade.
'Poporulu meii, eşiţî dintr'însulu!
45
Şi mentuiţi-vî fie- care vîeţa
De aprinderea mâniei luî lehova !
Ca nu anima vostră să se moîe,
46
Şi să ve temeţi r de scirea ce se va audi in
totă ţera ;
Că veni-va scirea acesta in anulii acesta,
Şi după aceea altă scire in anulu următoriu,
Şi fi-va silnicia in ţeră, domnii asupra domDe aceea ecce, vinu dilele,
[nuluî. 47
Gândii ' voiii face judecată chipuriloru cio
plite ale Babilonuluî;
Şi totu pămentulu şeii va fi ruşinaţii,
Şi toţi răniţii şei vorii cade in mediloculu luî.
Atuncea ' cerîulii şi pâmentulii şi cele d'în- 48
tr'însele vorii cânta de bucuria asupra Ba
bilonuluî,
* Cap. 25. 2fi.
/ Cap. 50. 34.
i laa. 18. 19.
g Cap. 50. 38.
h laa. 13 22.
Cap. 49. 25.
Dan. 4. 30.
Cap. 50 39.
Apoc. 18. 2. im Vedilsa. 8. 7,
i Cap. 25. 9, 18.
8.
; Ver». 57.
n Cap. 50. 39,

40.
Vers. 29.
o laa. 41!. 1.
Cap. 50. 2.
p Vers. 58.
7 Vor». 6.
Oap. 50. 8.

Apuc. 18. 4.
r 2 Rog. 19. 7.
i Cap. 50 2.
Ver» 5».
< lua. 44. 23. &
49. 13.
Apoc. 18. 20.
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CAP. 51, 52.
Căci " pustiitorii vorii veni asupră-î de la
medă-nopte, dice lehova.
49 Şi Babilonulu va cade, ucişiloru aî luî Israelu !
Şi cu Babilonulu căde-voru râniţiî a toţii
pămentulu.
50 " Cei ce aţi scăpaţii de sabia, fugiţi!
Nu staţi !
Aduceţi-vî aminte de departe de lehova,
Şi Ierusalimulu să se suia în gândulii vostru.
51 x Ruşinatu-ne-amu, căci ocară amu audiţii ;
Ruşinea acoperit'» faţa nostră ;
Căcî aii intraţii străinii în sanctuarele casei
luî lehova.
52 De aceea, ecce, vinii dilele, dice lehova,
y Gândii 'mî voiii facejudecată chipuriloru sael
cioplite,
Şi preste toţii pămentulu şeii vorii geme
râniţiî.
53 Că * Babilonulu şi până la ceriu de s'arii
înălţa,
Şi chîaru de arii întări înălţimile întăririlorii
sale;
Şi acolo vorii veni asupră-î de la mine stri' cătorî, dice lehova.
54
"Voce de strigare din Babilonii,
Şi o sfărâmare mare din pămentulu Chaldeilorii l
55 Căci lehova a pustiită Babilonulu,
Şi nimicesce din medîloculu şeii sgomotulîi
celu mare.
Căcî valurile luî mugescii, ca ape puternice;
Aude-se vuetulii voceî luî.
56 Căcî stricătorii au veniţii asupră-î,
Asupra Babilonuluî;
Viteşiî luî sunt prinşi,
Tote arcurile lorii s'au frânţii;
6 Căcî lehova, Dumnedeulu resplăţeî, 'î resplătesce.
57 « Voiii îmbeta pre maî marii seî şi pre în
ţelepţii seî,
Pre guvernatorii seî, pre căpiteniele sale şi
pre vitesiî seî;
Şi vorii dormi unii somnii eternii, şi nu se
voru maî descepta,
Dice d Regele, alu cărui nume este lehova,
D-$eulu oştirilorii.
58
Aşa dice lehova, D-tfeulu oştirilorii:
e Zidîurile cele late ale Babilonuluî se vorii
strica cu totulii,
Şi portele luî cele înalte se vorii arde cu focii,
Aşa f că în zădaru s'aii osteniţii poporele,
Şi naţiunile pentru focii s'au obosiţii.
59
Ordinulu, ce profetulii Ieremia a daţii
luî Seraia, Ciulii luî Neria, fiîulii luî Maaseia,
cându elu a mersu la Babilonii cu Zedekia,
u Cap. 90. 3, 11.
v Cap. 44. i8.
* P». 44. i:>, ifi.
& 79. 4.

y Vers. 47.
z Hap. 49. 16.
A moş 9. i.
Obad. 4.

a Cap. 50. 92.
6 P». 94. 1.
Cap. 50. 2».
Ver». 24.

c Vers. 89.
.' Cap. 46. 18. &
48. 15.
e Ver». 44.

regele luî Iuda, în anulii alu patrulea alu
domnireî sale. firii Seraia era cămăraşulii
celii maî mare. Şi a scrisii Ieremia intr'o
carte tote relele, ce erau să vină asupra
Babilonuluî : tote aceste cuvinte, cari sunt
scrise asupra Babilonuluî. Şi a disu Ieremia luî Seraia: Gândii vei veni la Babilonii,
să te uîţî, şi să cetescî tote cuvintele aces
tea. Atuncea să dici : lehova, tu aî vorbiţii
asupra locului acestuia, că-lii vei strica aşa,
încătii să ^mijie cine să locuescă într'însuîu,
de la omu până la vită; ci să fie unii de
şerţii eternii. Şi după ce vei sfârşi de cetitu cartea acesta, * să o legi de o petră, şi
să o arunci în medîloculu Eufratului ; Şi să
dicî : Aşa să se cufunde Babilonulu, şi să
nu se scole din relele, ce eu voiii aduce
asupra luî ; •' şi BabUonenu vorii ajunge ne
putincioşi.
Până aicea sunt cuvintele luî Ieremia.
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Impresttrarea a doua a Ierusalimului de cătră Nebucodonosoră ; cuprinderea şi surparea sa; jăfuirea templului, şi strămutarea multora din poporu.

DE ° duoe-decî şi umilii de ani era Zede- 52
kia, cândii se făcu rege ; şi domni uniispre-dece ani în Ierusalimu ; şi numele mu
mei sale era Hamutalii, feta luî Ieremia din
Libna. Şi făcu rele în ochii luî lehova, în to- 2
tulii cumii făcu lehoiakimii. Căcî din mânia 3
luî lehova asupra Ierusalimului şi a luî
Iuda, ca să-î alunge de la faţa sa, s'a fă
cuţii, că Zedekia se resculâ asupra regelui
Babilonuluî.
Şi în 6annlu alii nouelea alii domniei sale, 4
în luna a decea, în fiua a decea a lunei',
veni Nebucodonosorii, regele Babilonuluî,
elii şi totă oştea luî asupra Ierusalimului,
şi tăberâră asupră-î, şi a rădicaţii valii asupră-î de jurii împrejuru. Şi cetatea fu 5
împresurată până în anulii alu unii-spredecelea alu regelui Zedekia.
în a noua ţii a luneî a patra fometea G
crescu în cetate, aşa că nu era pane pen
tru poporulu ţereî. Şi se sparse ceta- 7
tea, şi toţi bărbaţii de resbelii fugiră, şi
au eşitii din cetate noptea pe calea portei,
celei d'intre diioe zidîurî, aprope de grădina
regelui ; şi apucară calea câmpului ; (erii
Chaldeiî erau împrejurulii cetăţeî ;) Dară 8
oştea Chaldeilorii urmări pre rege, şi ajunse
pre Zedekia în sosurile Ierichonuluî ; şi
totă oştea luî se împrăscîa de la elii. c Şi a 9
prinşii pre rege, şi l'a duşii la regele Ba
bilonuluî în Ribla, ce se află în pămentulu
Hamatuluî; şi l'a condemnatu. dŞi a jun- 10
ghîatu regele Babilonuluî pre fiii luî Zede/ Hab. 2. 13.
g Cap. 50. 3, 39.
Vers. 89.
h Ve^îApoc.18.

21.
i Vtr». 5.9.

Cbpulu Bi.
a 2 Reg. 24. 18.
6 S! Rog 25. l — , c
27.
| d

Cap. 39. 1.
Zecii 8. l».
Onp. 32. 4.
Ezec. 12. 13.
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kia înaintea ochilorii şei ; a junghiaţii încă
1 1 în Ribla şi pre toţi maî marii luî Iuda. Şi
regele Babilouuluî a orbiţii ochii luî Zedekia, şi legându-lu, cu lanţuri de aramă, l'a
duşii îu Babilonii şi l'a ţinuta în casa închisorei pâuă la diua morţeî sale.
12
* Şi în luna a cincea, ladecea luneî, •'în
anulu alu noue-spre-decelea alu lui Nebucodonosorii, regele Babilonuluî, 'veni asu
pra Ierusalimului Nebuzaru-Adanu, capulu
gardeî domneşti, care servîa pre regele Ba13 bilouuluî. Şi arse casa luî lehova şi casa
regelui ; şi tote casele din lerusalimu şi
tote casele bărbaţiloru mari le aprinse cu
14 focii. Şi tota oştea Chaldeiloru, cea de
desuptu capulu gardeî domneşti, a derîmatu
tote zidiurile Ierusalimului de jurii împrejura.
15
ftŞi Nebuzaru-Adanu, capulu gardeî dom
neşti, strănritat-a în Babilonii d'intre cei să
raci ai poporului, şi pre rămăşiţa poporului
ce rămăsese în cetate, şi pre fugarii, cari
treceau la regele Babilonuluî, şi pre rămă16 sita poporului. Dară din alţî săraci ai ţereî Nebuzaru-Adanu, capulu gardeî domneşti,
lăsa, ca «o fie lucrători de viîă şi lucrători
1 7 de pămentu. •' Şi J stâlpii de aramă din casa
luî lehova, şi pedestalele, şi marea de aramă
din casa luî lehova, le-au sfărămatu Chaldeiî ; şi totă arama loru au dus'o în Ba18 bilonu. Luat'au şi *61ele şi lopeţele, şi forfecele, şi cupele, şi lingurele şi tote vasele
cele de aramă, cu cari se făcea servicîulu.
19 Luat'a încă capulu gardeî domneşti si strachinele, şi tămăîătorile, şi cupele, şi olele,
şi policandrele, şi lingurele, şi buţile, şi totu
20 ce era de aurii şi de argintii: Ceî duoî
stâlpi, o mare, şi cei duoî-spre-dece viţei
de aramă, cari erau supţii pedestalele lorii,
pre cari-î făcuse regele Solomonu pentru
casa luî lehova : ' arama tuturoru vaseloru
21 acestora nu era de cumpănita. Şi câtă
pentru m stâlpi, înălţimea unui stâlpii era de
optu-spre-dece coţi, si unii firii de duoîspre-dece coţi; l'aru n încunjuratu; şi gro
simea luî era de patru degete; ?t era de22 şertii. Şi capitelulii de pe stâlpii era de
aramă; înălţimea unui capitelu era de cincî
coţi; şi reţeua si merele-grânate de prin
prejurulii capitelului erau tote de aramă;
tote acelea aveaii şi stâlpulu alu duoilea
c Zoch. 7. 5. &
8. 19.
/ Vetfî vers. 19.
u Cap. 89. 9.

h Cap. 89. 9.
t Cap. 17. 19.
., Vedi l Reg. 7.
ÎS, 83, S7, 50.

k Enod. 27. 3. m l Reg. 7. 15.
* Reg. 25. 17.
X Reg. 25. 14,
2 Cron. 3. 15.
15, 16.
I l Reg. 7. «7. n Veţli l Reg. 7.

şi merele-grânate. Şi eraii noiie-decî şi
şese de mere-grânate pe tote părţile ; ţi " tote
merele-grânate din jurulii unei reţele erau
o sută.
Şi " capulu gardeî lua pre Seraia, anteîulu preutu, * şi pre Zefania, alii duoilea
preutu, şi pre cei trei uşieri. Şi lua din
cetate unii diregătoru, care avea priveghîarea
asupra bărbaţiloru de resbelu ; şi şepte băr
baţi din acei ce eraii totu-de-una înaintea
regelui, cari se aflau în cetate ; şi pre secretarulu mai marelui osteî, care scriea la osta
pre poporulu ţereî, şi şese-decî de bărbaţi
din poporulu ţereî, cari se aflau în cetate.
Şi luându-î Nebuzaru-Adanii, capulu gardeî
domneşti, 'î duse la regele Babilonului, în
Ribla. Şi-î lovi regele Babilonuluî, şi-î omori îu Ribla în pămentulu Hamatuluî. Aşa
se strămuta Iuda din pămentulu şeii.
q Acesta este poporulu, pre care l'a strămutaţii Nebucodonosoru ; în r anulu alii şeptelea elu a strămutată ' trei mii şi duoe-^ecî
şi trei de Iudei ; Eru ' în anulu alu optuspre-decelea alu lut Nebucodonosoru a strămutatii din lerusalimu optu sute treî-decî
şi duoe de suflete; în anulu alu duoă-ţlecî
şi treilea alu luî Nebucodonosoru, NebuzaruAdanu, capulu gardeî, a strămut aţe d'intre
Iudei şepte sute patru-decî şi cincî ude su
flete ; tote sufletele aw fostă preste totu pa
tru mii şi şese sute.

23

24
25

26
27
28
29
30

Captivitatea lui lehoiachinit se uşureză de /'><(«Merodacit.

" Erii in anulu alii treî-decî şi şeptelea alu
strămutărei luî lehoiachinu, regele luî Iuda,
in a diioe-spre-decea lună, la duoe-decî şi
cincî a luneî, Evilu-Merodacu, regele Babi
lonuluî, in anulu ce începu a domni, • înălţa
capulu luî lehoiachinu, regele luî Iuda, şi l'a
scoşii din casa îuchisoreî. Şi cu bunăvoinţă î-a vorbiţii, şi a pusii scaunulu seu
desupra scaunului regiloru ce erau cu d'însulu in Babilonu. Şi a schimbaţii vestmintele cele de închisore; * şi elu mânca pane
înaintea luî totu-de-una in tote dilele vîeţeî sale. Şi hrana luî, hrană necurmată, 'î
se dădu din partea regelui Babilonuluî pe
fie-care di pâuă la diua morţeî luî, in tote
dilele vîeţeî sale.
80.

o 8 Reg. 85. 18.
p Cap. ii. 1. &
29. 25.

q 2 Rog. ?4. 1.
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( Vedî ver>. 12.
Cap. 39. 9.
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PLÂNGERILE LUI IEREMIA.
Elegia la. înjosirea Ierusalimului, şi pecatele şi suferinţele poporului.

2

3

4

5

6

7

8

9

şede singuratică cetatea cea avută
de popore!
Ajuns'a ca o văduvă, cea mare între popore !
6 Domua ţereloru făcutu-s'a birnică !
Chîaru şi c noptea d plânge, şi lacrimele eî
cadu pe obrajii eî,
Şi ' nu este cine să o mângâie J din câţi o
îubîau ;
Tcţî amicii eî cu necredincioşi», purtatu-s'au
cu ea; făcutu-i-s'au neamicî.
Din locu in locu » strămută-se Iuda, pentru
suferinţă şi servire grea ;
*Elu locuesce pr'intre popore, nuaflărepausu;
Toţi câţi 'Iii urmărîau, ajunsu-1'au in strîmtorile /.'/.
Căile Sionuluî bocescu, căci nu este nime
nea care să viuă la serbători;
Tote portele lui sunt pustiite; preuţiî şei
suspina,
Fecî6rele lui sunt întristate, şi elu însu-şî
este plinii de amărîcîune.
Protivniciî lui ' ajuns'au capii Iul, neamiciî lui
prospereză ;
Căci lehova l'a întristată •'pentru mulţimea
fără-de-lejyiloru lui ;
* Pruncii şei dusu-s'au prinşi înaintea neamiculuî.
Şi luatu-s'a de la fiica Sionuluî totă mă
rirea ei :
Mai marii seî ajuns'au asemenea cerbilorn,
cari nu află păsciune,
Şi fugii fără de putere înaintea gonaşuluî.
lerusalimulu în dilele lui de suferinţă şi de
ticăloşia aduce-şî aminte
De tote cele plăcute, ce eraii în dilele cele
de mai 'nainte.
Cându a cădutu poporulu seu in mâna ne
amicului, şi nu era cine să-lu ajute,
Vedutu-l'aii neamiciî, si rîs'aii de peirea lui.
' Pecătuit'a greii lerusalimulu ; de aceea ajuns'a de ură;
Despreţuitu-1'au toţi câţi l'aîi onorata, căci
m au vedutu goliciunea luî ;
Elu îusu-şî suspină, şi se întorce îndereptii.
Necurăţenia luî lăsafo-au in polele luî;
"Nu şî-a adusu aminte de sfârşitulii seu;

n. ,',..î,i,n,i .
—
Cbputu 1,
a IMU 47. 7, 8.
6 Exrm 4. 20.
e Iar. 18. 17.

d Iov 7. 3.
Ps. 6. 8.
e Ier. 4. 30. t
30. 14.
Vers. 19.
/Vers. 9, 16, 17,
ti.
|

q Ier. 5?. S7.
h Deut. 28. 64,

De aceea s'a înjositu până in atâta, şi ° nu
este cine să-lu mângâie.
Vedî, o lehova, suferinţa mea ; căci neami
culu se îngâmfeză.
întins'a neamiculu mâna sa presto f tote cele
mai plăcute ale lui :
Da, vedut'a pre q popore întrându în sanctuarulii şeii,
De cari tu aî disii, ' să nu intre in aduna
rea ta.
Suspină toţii poporulu şeii, 'căutându-şî pânea,
Datu-şi-aii cele preţiose ale lorii pentru
hrană, ca să prindă la sufletu.
Caută, îehova, şi vedî câtu de despreţuitu
amu ajunsii.
Aii nu vî pesă nimica, voiî tuturora câţi treceti pe cale?
Căutaţi şi vedeţi, ' de este durere asemenea
cu durerea mea, care mi s'a făcuţii,
Cu care m'a întristaţii lehova in diua apriiidereî mâniei sale.
Aruncat'a din înălţime focii in osele mele,
care le-a cuprinsa;
u întins'a mreje picîorelorii mele, întorsu-m'a
îndereptu ;
Făcutu-m'a nemângăîatu, bolnavii totă diua.
0 Jugulu fâră-de-legiloru mele strinsu-s'a cu
mâna sa ; împletitu-s'au ;
Şl pusu-s'aii pe grumazulu meii ; scădut'a
puterea mea,
Datu-m'a Domnulu in mâni, din cari nu

11

12

13

14

potu Să si-Mpu:

Resturnat'a Domuulu pre toţi puternicii mei 1 5
in mediloculu meu;
Chîămat'a asupră-mî o adunare, care aă sfă
râme pre teneriî mei;
• Călcat'a, ca in tescu, Domnulu pre feciora,
fiica luî Iuda.
De aceea plângii; » ochii mei, ochii mei is- 16
vorescu lacrimi ;
Căci departe de mine este * mângăîătorulu,
care să recorescă sufletulu meu ;
Fiii mei sunt nemângăîaţî, căci neamiculu
a învinşii.
" Sionulii întinde manele sale, şi * nu este cine 17
să-lu mângâie;

Dan. 9. 7, 16.
n Deut. 32. 29.
I: Ier. 6!. 28.
laa. 47. 7.
i 1 Reg. 8. 4fi.
o Vers.S, 17, 21.
Cap. I. 9.
m Ier. 13. 22, »6.
p Veri. 7.
i Deut. 88. 43,
Ezeo. 16. 37.
a Ier. 51. 51.
<4
& 25. ?9.
r Deut. 23. S.
i Ier. mi. 14, 16.
Oiea 2. 10. |
65.

10

i
Neem. 13. 1.
i * Ier. 38. 9. &
< 5». 6.
Cap. 2. 12. &
4. 4.
, t Dan. 9. 11.
|

u Ezeo. 12. 13.
& 17. 20.
- DenU 28. 48.
x l tu. 63. 3.
Apoc. 14. 19,
20. t 19. 16.

y Ier. 13. 17. &
14. 17.
Cap. 2. 18.
i Vers 2, i».
a Ier. 4. 31.
6 Veri. 2, 9.
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18

19

20

21

22

lehova chîămat'a asupra lui lacobu pre neamiciî seî de jurii împrejura ;
De ură ajuns'a Ierusalimulă între eî.
c Drepta este lehova, căci d resculatu-m'amu
împotriva cuvântului seu.
Ascultaţi, poporeloră tote, şi vedeţi durerea
mea l
Fecîorele mele şi tenorii meî dusu-s'aii prinşi.
Strigat'amă pre iubiţii meî, dară "ei m'au
amăgită ;
Murit'au in cetate preuţiî meî şi bătrânii meî,
f De şi li s'a căutaţii hrană, ca să prindă la
sufletii.
Caută, lehova ! căci sunt in strîmtorare ; ' ardă
mănuntaîele mele :
Anima mea se bate in mine, căci amu fostă
resculătoriă.
* Afară me ucide sabia, in casă ciuma.
Aude-se, cumii suspină, dară 'nu este cine
să me mângâie ;
Toţi neamiciî meî audit'aă nenorocirea mea,
şi s'au bucuratu, că tu ai făcuţii acesta.
Fă să via i diua, în care tu aî prochîămatu ca
eî să fie asemenea mie.
* Să via înaintea ta tota răutatea lorii ;
Şi fă-li cumii aî făcută şi mie pentru tote
fără-de-legile mele;
Căci multe sunt suspinurile mele, şi l bolnavă
este anima mea.
Elegia Il-a. Impresurarea şi fometea, cuprinderea
ţi surparea Ierusalimului,

Domnulu in mânia sa a acoperiţii
cu năoră pre fiica Sionuluî!
0 (Jumu a aruncaţii din ceriu pe pămentu l mă
rirea lui Israelii,
Şi nu şi'-a adusii aminte in diua mâniei sale
de c aşternutulu picîoreloră sale l
2 Donimilii a perdutu tote locaşurile lui la
cobu, şi d nu fe-a cruţată ;
Surpat'a in mânia sa tote întăririle fiicei lui
Iuda;
Aruncatu-/e-a la pămentu, * profanat'a regatulu şi pre mai marii lui.
3 Frânt'a in aprinderea mâniei sale totă pu
terea lui Israelii :
•'întors'a îndăreptă drepta sa de d'inaintea
neamiculuî ;
» Şi s'a aprinşii asupra lui lacobu, ca para fo
cului, care mistue de jurii împrejura.
4 ''întins'a arculă şeii ca unii neamică, încordatu-s'a drepta sa ca unii protivnicii,
e Neom. 9. 33.
Dan. 9. 7, 14.
d 1 Şam. 12. 14,
15.
t Vor», î.
Ier. 30. U.
/ Ver*. 11.
17 Iov 30. S7.
Isa. IC. 11.
Ier. 4. 19. &

48. 36.
Cap. S. 11.
Osca 11. 8.
h Dent. 38. 25.
K/nc. 7. 15.
i Vor». H.
j Isa. 1,1, etc.
Ier. 4t>, etc.
* Pa. 109. 15.
( Cap. 5. 17.

Qapulu 2.
a Mat. 11. 23.
6 2 Şam. 1. 19.
e 1 Oron. ÎH. î.
Ps. 99. 5. &
132. 7.

d Vers. 17, 21.
Cap. 3. 43.

e Ps. 89. 39.
/ P«. 74. 11.
g Ps. 89. 46.
A lua. 63. 10.
Vflrn. 5.
i Kzec. 24. 25.
; Veri. 4.
lor. 30. 14.
k 2 Reg. 25. 9.

Şi a ucişii * toţii ce era plăcută ochitorii in
cortulă fiicei Sionuluî ;
Versat'a mânia sa ca unii focii.
•f'Făcutu-s'a Domnulu ca unu neamicu, perdut'a pre Israelii,
* Perdut'a tote palaturile sale ; stricat'a întă
ririle sale,
Şi a îmnii'.li iţii fiicei lui Iuda suspinulă şi
gemetulii.
A 'resturnată şi îngrădirea sa, mca pre a uneiă
grădini, stricat'a loculii întruniriloră sale ;
"Făcut"a lehova să se uite in Sionii serbătorea şi sabatulu;
în urgia mâniei sale lepădat'a şi pre rege şi
pre preutu.
Lepedat'a de la sine Domnulu altarulii şeii,
urit'a sani'i u.'iru! u şeii ;
Dat'a în manele neamicilorii zidîurile palaturilorii sale;
"Scos'au strigăte in casa lui lehova, ca in diua
serbătoreî :
lehova hotărîtu-s'a să strice zidîulă fiicei
Sionuluî,
f întins'a funia, mâna nu şî-a traşii de la perderea eî ;
A făcuţii să bocescă zidîulu de d'inafară şi
zidîulu din lă-întru ; amînduoe s'au nimicită.
Cufundatu-s'aii portele lui in pămentu ; nimicit'a şi a * sfărâmată zăvdrele lui ;
r Regele lui şi mai marii seî sunt între popore,
* Legea nu mai este, nici ' profeţii lui nu mal
vedă visiunî de la lehova.
Bătrânii fiicei Sionuluî " seda la pămentu in
tăcere ;
" Presurat'au cenuşă pe capulă loră, Iîncinsus'aă cu saci ;
Fecîorele Ierusalimului plecat'au capetele
loră spre pământă.
y Ochii mei peră de lacrimi, z mănuntaîele mele
ardă, si "maîulu meu vărsatu-s'a la pămentu,
De sfărâmarea fiicei poporului meu ;
Căci * copiii şi sugetorii leşinat'au in uliţele
cetăţeî.
Dis'aă cătră mumele loră:
„Unde este grâulă şi vinulu?"
Cându au leşinată în uliţele cetăţeî, ca răniţii,
Cândă versaă sufletulă loră in sinulă mumeloră loră.
Cumă să-ţî mărturisescă de bine ?
c Cu ce să te asemenu, fiică a Ierusalimului ?
Cu cine să te alătureză, ca să te mângâia,
fecîoră, fiica Sionuluî?
Ier. 52. 13.
I Ps. 80. 12. &
89. 40.
Isa. 5. 5.
m Isa. 1. 8.
n Cap. 1. 4.
Zi)f. 3. 1».
o fa. 74. 4.
p 2 Keg. 21. 13.

Ezec 7. 26.
Isa. 34. 11.
q Ier. 51. 30.
u IOT 2. 13.
Iau. 3. 26.
r Deut. 28. 36.
2 Rog. 24. 15.
Gap. 3. 28.
v Iov 2. 12.
& 25. 7.
Cap. 1. 3. & x Isa. 15. 3.
Ezec. 7. 18. ft
4. 20.
27. 31.
i 2 Oron. 15. 3.
t Ps. 74. 9.
g Pa. 6. 7.
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Cap. 3. 48, etc.
z Cap. 1. 20.
a Iov 16. 13.
Ps. 22. 14.
5 Vers. 19.
Cap. 4. 4.
c Oap. 1. 12.
Dan. ». ÎS.

CAP. 2, 3.
Căci sfărâmarea ta este mare, ca marea;
cine pote să te vindece?
14 <*Profeţiî tei vădut'au pentru tine visiuni de
şerte şi amăgitore,
Şi n'au « descoperiţii fără-de-legea ta, ca să
oprescă strămutarea ta ;
Ci vădut'au pentru tine visiunî deşerte şi
amăgitore.
15 ^ Toţi trecătorii pe cale »bătutu-şi-au in palme,
Şuerat'aii, şi * dat'au din capete fiicei Sionului, dicendu :
„Acesta4 cetatea, care se numîa :
' „Desevârşirea frumuseţeî, bucuria a toţii pămentulu" !
16 i Deschisu-şi-au asupră-ţî gura lorii toţi neamiciî tei,
Şuerat'aii, si scrâşnit'au din dinţi, dicendu :
* „Amu înghiţit'o:
„Cu adevăraţii acesta-» diua, pre care amu
asceptat'o, amu aflat'o, 'amii vedut'o."
17 lehova a făcuţii ce elu a mhotărîtu; a îm
pliniţii cuvântulu seu, pre care din vechime
î'a ordinatu,
B Nimicit'a şi n'a cruţata, şi făcut'a pre neamicu ° să se bucure de tine ;
Rădicat'a puterea apesătoriloru tei.
18 Anima loru strigat'a cătră Domnulii:
p O zidiu alu fiicei Sionuluî l
* Să verşi lacrimi diua şi noptea, ca unii pereii;
Repausu să nu afiî, lumina ochilorii tei să
nu înceteze de a plânge \
1 9 Scolă-te, r strigă noptea, cându străjele începu;
' Versă anima ta, ca o apă, înaintea feţei
Domnului ;
Rădică spre d'însulu manele tale pentru vîeţa
prunciloru teî,
' Cari lâncedescii de fome " prin ânghîurile
tuturoru uliţeloru.
20 Căută, lehova l şi vedî cui ai făcutu astu-feliu ;
" Să mănânce femeele fruptulu mitrei lorii,
pre prunci din faşă lorii ?
x Să fie ucişi in sanctuarulii lui Dumnedeu
preutu şi profeţii?
2 1 y Copilulii şi betrânulu jacii la pământii pe uliţă;
Fecîorele mele şi tenorii mei au căluţii de
sabia ;
1 Ucisu-i-aî în diua mâniei tale, junghîatu-t-aî
fără cruţare.
22 Chîămat'aî pre ° apăsătorii mei din tote păr
ţile, ca într'o di de serbătore.
Şi nimenea n'a foştii mentuitii, nici n'a scă
paţii în diua mâniei lui lehova;
<( lor. 2. 8. ft 5.
Pa. 4-t. 14.
31. & 14. H. i P». 48. 2. & 50.
& 23. 16. & 27.
2.
14. & 29. g, 9. j Iov 16. 9, 10.
Ezec. 13. 2.
l's. 22. 13.
t lan. 5$. 1.
Cap. 3. 46.
/ 1 Rog. 9. 8.
k Pa. 5«. 2.
Ier. 18. ÎS.
l Vi. 35. 21.
N»h. 3. 19.
m Lcv. 26. 16,
g Ezec. K. G.
otc.
* 2 Reg. 19. SI.
Deut. i8. 16,

eet.
» Vers. t.
0 fu. 38. 16. &
»!». 12.
p Vers. 8.
.; Ier. 14. 17.
Cap. l. 16.
T P«. 119. 147.
t FB. 62. 8.
l Vers 11.
u io*. 61. 20.
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Cap. 4. 1.
Nnh. 3. 10.
Lev. 26. 29.
Deut. 28. 53.
Ier. 19. 9.
Cap. 4. 10.
E?.ec. 5. 10.
Cap. 2. 13,16.
»Cron.36. 17.
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* Pre acei ce î-amii înfăşatii şi î-amii crescută
nimicitu-i-a neamiculu meu.
Elegia III". Durerile lui Ieremia pentru sufe
rinţele sale şi ale poporului şeii.

ST omulu, care a vedutii suferinţa supţii 3
verga mâniei sale :
Condusu-m'a, şi m'a făcutu să âmblu în întunerficii, şi nu în lumină ;
Cu adevăraţii, elii întorsu-s'a asupră-mî ; întins'a asupră-mî mâna sa pe totă diua.
" îuvechit'a carnea mea şi pelea mea ; * sfărămat'a osele mele.
Zidit'a valii in'juru-mî, încunjuratu-w'a cu
amărîcîune şi suferinţă;
c Pusu-m'a in întunerecu, ca pre cei morţi de
demultu.
d îngrăditu-m'a, ca să nu mai esii ; îngreiiîat'a
lanţulu meu.
Chîaru e cându strigii şi mă rogu, opresce 8
ruga mea.
Astupat'a cu petre cioplite căile mele, strâm- 9
bat'a cărările mele.
S Făcutu- s'a mie, ca ursulu la pândă, şi ca 10
leulu in ascundătorile sale.
Abătut'a căile mele, şi » in'a sfascîatu, fă- 11
cutu-m'a nemângăîatu.
întins'a arculii seu, şi *pusu-m'a de ţintă să- 12
getei.
înfipt'a in rărunchii mei 'săgeţele tolbei sale. 13
Ajuns'amu ' de rîsu la totu poporulu meu, 14
si * de cânteculii lorii totă diiia.
' Săturatu-m'a de amărîciuue, îmbătatu-m'a 15
cu pelinu;
Şi sdrobitu-mi-a dinţii m cu petre ; acoperitu- 16
m'a cu cenuşă.
Şi sufletulii meu este departe de pace, uî- 17
tat'amu fericirea.
" Şi disu-ww'-amu : Perdutu-s'a încrederea mea 18
şi speranţa mea in lehova.
Aducerea-aminte de strîmtorarea mea şi de 19
mişelia mea este ca ° pelinulu şi fierea l
Aduce-şi aminte sufietulii meii de ele, şi elii 20
este sdrobitii in lă-întrulii meii.
Atâta mai amu la animă, de aceea şi sperii. 21
p îndurarea lui lehova este, că m'amu fostu 22
stinsu de toţii, că mila sa încă nu s'a
scursa.
Ea se înnoiiesce '•' pe totă demâneţa ; mare 23
este credincîoşia ta.
lehova este rmoscenirea mea, disu-şi-a sufle- 24
tulii meu; de aceea voiu spera într'însulii.
Ier. 6. 25. &
46. 5.
b Ojoa». 12, 13.
_
Capulu 8.
a Iov 16. 8.
6 Ps. 51. 8.
Isa. 38. 13.
Ier. 50. 17.

c Pi. 88. 5, 6.&
13. 7, 8.
Ii Ier. 9. 15.
m Prov. 20. 17.
143. 3.
g Osea 6. 1.
d Iov 3. 23. & h Iov 7. 20. & n Ps. 31. 82.
19. 8.
o Ier. 9. 15.
16. 12.
Osea 2. 6.
p Mal .t. 6.
Ps. 38. 2.
e Iov 30. 20.
i Iov 6. 4.
,] Iia. 3.1. 2.
j Ier. 20. 7.
r V>. 16. 5. &
Pi. 22. 2.
/ Iov 10. 16.
i- Iov 30. 9.
73. 26. £119.
Isa. S». U.
P». 69. 1«.
87;
Ier. 10. 16.
Osea 5. 14 &
Vara. 63.
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25 Bună eset lehova pentru cei • ce-lă asceptă,
pentru sufletulă ce-lu caută.
26 Bine ••••'/, a spera ' şi a asceptă in linisce
mântuirea luî lehova.
27 " Bine este pentru omă, să porte jugulă iu tenereţă sa;
28 • Să seda şi să tacă, căci i l'a pusă D-cLeu. \
29 z Să pună gura sa in ţerână, de este vr'o
speranţă ;
30 y Sâ-şî dee obrazulă la celu ce-lii lovesce ; să
se îndestuleze de ocară.
31 ' Căci lehova nu lepădă pentru totu-de-una;
32 Ci de îutristeză, apoi şi miluesce dupre mul
ţimea îndurăreî sale.
33 Căeî ° nici strîmtoreză nicî întristezi bucuroşii
pre fiii omeniloru.
34 Gândii se calcă in picîore toţi ceî incătuşaţî aî pămentuluî;
35 Gândii se strâmbătăţesce dreptulă omului
înaintea feţei celui Pre-înaltă ;
36 Cându se nedreptăţesce unii omă in jude
cată; * lehova aii nu vede acestea ?
37 Cine cdice: „Să sefacă", fără ca lehova să
nu ordineze?
38 Au dreulu şi binele nu esu din gura celui
Pre-înaltii?
39 ' De ce deci arii murmura omulă ce trăesce,
'omulă pentru pedepsa pecateloră sale?
40 Să căutămii căile nostre, să U cercetămii,
si să ne întorcemă la lehova.
41 * Să înăltămă ânimele cu manele nostre spre
Dumnezeu in ceriu, dicendu:
42 A Pecătuit'amu, resculatu-ne-amu ; wnuwe-aî
iertaţii.
43 învelitu-te-aî cu mânia şi ne-aî urmăriţii ; * omorîtu-ne-aî fără cruţare.
44 învelitu-te-aî cu nuorî, i ca să nu străbată
la tine rugăciunea nostră.
45 Făcutu-ne-aî ca k gunoiă şi lepădătură între
popore.
46 ' Toţi neamiciî noştri deschis'aii gura loră

asupră-ni.
47 «Frica şi cursa, n pustiirea şi nimicirea venit'aă asupră-ni.
48 ° Rîurî de apă versă ochîulă meu pentru nimicirea fiicei poporului meu.
49 ^OchîuM meu lăcrimeză, şi nu se opresce,
şi nu &flă repausu,
50 Până cându lehova din ceriii * se va uita şi
va privi.
51 Ochiu-mî mă întristeză pentru tote fiicele

cetăţeî mele.
i Ps. 94. 14.
• P». 130. 6.
a Ezec. 33. 11.
I»a. 30. 18.
Mu. 12. IU.
Mic. 7. 7.
b Hab. 1. 13.
t Pa. 37. 7.
11 Pi. 94. Ii. & e Va. 33. 9.
d Iov 3. 10.
119. 71.
» Ier. 15. 17.
Jsa. 45. 7.
Cap. 8. 10.
Ainoa. 3. 6.
x Iov 48. 6.
f Prov. 19. 3.
y IIIL. 50. 6.
/ Mic. 7. 8.
Mat. 5. 39.
g Pa. ne. l.

h Dan. 9. 5.
i Cap. S. J, 17,
XI.

}
k
I
m

Vors. 8.
1 Cor. 4. 13.
Cap. 3. 16.
laa. 24. 17.
lor. 48. 43.
n Isa. 51. 19.
o Ier. 4. 19. &

9. 1. & 14. 17.
Cap. a. 11.
p Pa. 77. 2.
Cap. I. 16.
q Isa. 63. 15.
r Ps. 35. 7, 19.
&69. 4. &109.
3. & 119. 161.
» Iar. 37. 16. &
38. 6, 9, 10.

Urmărescu-mă neamiciî meî r fără cuventu,
ca pre o pasere.
Nimicit'au vîeţa mea * în gropă, ' aruncându
cu petre asupră-mî.
" Reversatu-s'aă apele preste capulii meu ;
"dis'amu: „Sunt perdutii l"
z Eii chîămu numele teu, lehova, din gropa
cea mai adâncă.
*Audî vocea mea, nu ascunde urechîata de
la chiămarea mea, de la strigarea mea.
în diua, in carete chîămu, *apropîă-te; di:
„Nu te teme.*
"Apără, lehova, dreptatea mea; *mentue
vîeţa mea.
Vedî, lehova, nedreptatea, ce mi se face; ejudecă judecata mea.
Vedî tote resbunările loru, tote d uneltirile
lorii asupră-mî.
Audi, lehova, ocărele loru, tote uneltirile
loru asupră-mî:
Cuvintele colorii ce s'aii sculatii asupră-mî,
şi planurile loru asupră-mî in totă diua.
Caută, cându ei ' sedii şi cându se scolă, ' eu
sunt de cânteculu lorii.
«Resplatesce -li, lehova, dupre lucrulu mâneloru lorii.
Dă-li învertoşare de animă, blăstemulu teu
asupră-li !
Urmăresce-î cu mânia, şi sterpesce-î *de supţii
' cerîurile luî lehova.
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Elegia IV<>. Miseria feKuritelortt clase ale poporulm.

CTJMU s'a întunecată aurulii ! cumii s'a 4
schimbată aurulu celu finu !
Cvmu petrele sanctuarului s'au împrăscîatu
0 prin colţurile uliţeloru !
Cumu fiii ceî scumpi aî Sionuluî, cari ca au- 2
rulu cehi mai curată erau preţuiţi,
S'aă socotită & ca vasele de Iută, lucru ala
mâneloru olaruluil
Chîară şi balaurii aplecă ţîţele, ţi alăpteză 3
puii lorii ;
Dară fiica poporului meu făcutu-s'a crudă
c ca struţii deşertului.
d Limba sugătorului de sete lipitu-s'a de ce- 4
rîulu gureî sale l
e Cerut'au pane pruncii, dară nu era nicî cine
să li o rupă.
Ceî ce mâncau bucate alese, perit'aă pe uliţe ; 5
Ceî crescuţi in purpură •''îmbrăciăşat'au grămădele de gunoiu.
t Dan. G. 17.
u Ps. 69. S. &
124. 4, 5.
v Pa. 31. 22.
Isa. 38.10, 11.
Vers. 18.
x Ps. 130. 1.
lona 2. 2.
y Ps. 3. 4. & 8.
8. & 18. 6. &

66. 19. & 11G.
1.
z Iac. 4. 8.
a Ps. 35. 1.
Ier. 51. 36.
l Pa. 71. 83.
c Pa. 9. 4. &35.
M.
./ Ier. 11. 19. |
< Pi. 13». 2.

/ Vers. U.
g Pa. 28. 4.
Votfi Ier. 11.
20.
2 Tim. 4. 14.
h Deut. 25. 19.
Ier. 10. 11.
i Ps. 8 3.
—

Capulu 4.
a Cap. 2. 19.
b Isa. 30. 14.
Ier. 19. 11.
2 Cor. 4. 7.
c Ior39. 14, 16.
d Pa. 22. 15.
e Vedi cap. S11, 12.
/Iov 24. 8.

CAP. 4. 5.
6 Şi pedepsa fără-de-legeî fiîceî poporului meii
mai mare este de câtii pedepsa pecatuluî
Sodomeî,
Care " surpatu-s'a într'o clipă, fără ca mână,
de omu să se fi ostenită pentru acesta.
7 Maî marii seî mai curaţi eraii de câtîi ometulu, maî albi de câtu laptele,
Maî strălucitori cu chipulu decâtii mărgenulu, şi faţa lorii decâtii safirulu;
8 Dară acumu h întunecatu-s'a faga lorii maî
mulţii decâtii negrela ; pe uliţă nu se mai
cunoscu ;
'Lipitu-s'a pelea lorii de osele lorii; uscata-s'a, ajnns'a ca lemnulii.
9 Cei ucişi de sabia maî norociţi sunt decâtii
cei ucişi de fome;
Căci aceştia perit'aii încetulu cu încetulii,
străpunşi de lipsa rodelorii câmpului.
10 i Manele femeeloru *celorii doîose fert'au pre
copiii lorii ;
Fostu-li-au l spre mâncare in timptdu sfărămăreî fiîceî poporului meii!
11 lehova îndestulatu-şi-a mânia, m versat'a aprinderea mâniei sale,
Şi in Sionii "aprins'a focii, ce a mistuiţii temeliele lui.
12 Nu au credutii regii pământului, şi toţi lo
cuitorii lumeî,
Că va intra apesătorulu şi neamiculu in por!!•!(• Ierusalimului.
13 Intemplatu-s'a acesta "pentru pecatele profeţilorii seî, ţi pentru fără-de-legile preuţilorii seî,
p Cari versau sângele celorii drepţi in medîIni'iilii lui.
14 Rătăcitu-s'au ca orbii în uliţe, » mânjitu-s'au
cu sânge,
• in.-fi'i; nimenea nu maî putu să se atingă
de vestmintele lorii.
15 „Daţi-ve îudereptu, • necuraţilorii !" strigau
cătră d'înşiî : daţi-ve îndereptu, daţi-ve îndereptu! nu ve atingeţi de noîl
Şi rfuul ,i fugîau şi rătăcîau, disu-s'a între
popore :
„Să nu maî locuescă cu noi".
16 Mânia lui lehova î-a împrăscîatii, ţi elii nu
maî caută spre d'înşii ;
1 Nu caută la faţa preuţiloru, nu miluescii
pre cei betrânî.
1 7 Şi pre câudii încii eramu, " ochii noştri lâncedit'aii dupre zădarniculu nostru aju
tătorii ;
i) Fac. 19. 25.
A Cap. 5. 10.
loel 1. 6.
Şah. 2. 10.
l P». 102. 5.

; c*p. >. 20.
k I«a. 49. 15.
I Deut. 28. 57.
8 Beg. 6. 2».
m Ier. 7. 20.

n Deut. 32. 22.
Ier. 21. U.
o lor. 5. SI. &
li. 13. & U. M.
& 23. 11, 21.
Ezec. 22. 26,
28.
Zef. 3. 4.
p Mat. 23. 31,

37.
7 Ier. 2. 34.
r Num. 1D. 16.
« Lov. 13. 45.
l Cap. 5. 12.
u 2 Reg. 24. 7.
lua. 20. 5. &
30. 6, 7.
Ier. 37. 7.

Ez«c. 29. 16.
v 2 Ret. 25. 4,
z Ezec. 7. 2, t,

e.
A moş 8. 2.
y Deut. 28. 49.
Ier. 4. 13.
i Fac. 2. 7.
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Pre cândii încă speranţă aveamu, speramu
într'unu poporu, ce nu putea să ne mântuîă.
' Eî pâudescii paşii noştri, ca să nu âmblămii
pe uliţele nostre ;
Apropiatu-s'a sfârşitulu nostru, dilele nostre
s'au împliniţii, da, x veait'a sfârşitulu nostru.
Următorii noştri sunt » inaî uşorî decâtii vulturiî ceriului ;
Urmăritu-ne-au prin munţi, pânditu-ne-au
in pustiiii.
* Suflarea nărilorii nostre, unsulii lui lehova,
"prinsu-s'a in gropele loru,
Acela de care diceamii :
„Suptu umbra lui vomii trăi între popore. "
6Bucură-te şi desfăteză-te, fiica Edomuluî,
cea ce locuescî în pămentulii Uzii !
Trece-va şi la tine "cupa; îmbeta-te-vei, şi
te vei desgoli.
Fiică a Sionuluî! d pedepsa fâră-de-legeî tale
împlinitu-s'a, elii nu te va maî strămuta;
Dară * va pedepsi fără-de-legea ta, fiică a
Edomuluî, descoperi-va pecatele tale.
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Elegia V*. PoporulU plânge p&atele şi suferin
ţele sale, şi se ragă pentru, indurare.

" A DĂ-ţî aminte, lehova, de cele ce s'au
făcuţii cu noî ;
Caută, şi vedî * ocara nostră.
" Moscenirea nostră întorsu-s'a la alţii,
Casele nostre la străini.
Ajuns'amii orfani, fără de părinţi,
Mumele nostre, văduve.
Pe bani beut'amii apa nostră;
Cumperatu-ni-amii lemnele nostre.
dPână la grumazii ne urmărescu;
Ne osteaimu, ţi nu avemii repausii.
e întins'amu mâna nostră Jla Egipteni,
La Asirienf, ca să ne îndestulămu de pane.
» Pecătuit'aii părinţii noştri, şi h nu maî sunt.
Şi noî purtămii fară-de-legile lorii.
' Servii stepânescii asupră-ni ;
Nu este cine să ne răpescă din mâiia loru.
Ni aducemu pânea cu preţîulu vîeţeî nostre,
De tema săbiei pustiîuluî.
Ca unu cuptorii arde J pelea pe noî,
De aprinderea fomeî,
* Silit'au femeele nostre in Sionu,
Şi fecîorele iu cetăţile lui Iuda.
Mai marii noştri spenduratu-s'au de ei,
1 Feţele betrânilorii n'au onoraţii.
Teneriî fost'au puşî m să râşnescă,
Şi copiii au cădutii suptu povara lemnelorii.
Cap. 2. 9a lor. 52. g.
Ezec. 12. 13.
& 19. 4, 8.
i A seine. Eccl.
11. 9.
c Ier. 85. 15, 16,
21.
' H..-.I 10.

l d Deut 28. 48. i
j
Ier. 28. 14.
e Fac. 24. 2.
Ier. 50. 15.
Capvlv 5.
k
/ Osoa 12. 1.
a P». 89. 50, 51. l g Ier. 31. 29.
» 1'8. 79. 4.
Ezec. 18. 2.
I
Cap. 2. 15. |A Fac. 42. 13.
t Ps. 79. 1.
l Zecii. 1. 5.
m
d Isa. 40. 2.
t Ps. 137. 7.

10
11
12
13

Neh. fi. 15.
Iov 30. 30.
Ps. 119. 83.
Cap. 4. 8.
Isa. 13. 16.
Zech. 14. 2.
Isa. 47. 6.
Cap. 4. 16.
Jude. 16. 21.
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14 Bătrânii încetat'au de a sede in judecată,
Şi teneriî de a mal cânta.
15 încetat'a bucuria ânimelorii nostre;
Danturile nostre prefăcutu-s'au in bocetu.
16 Cădut'a n cununa de pe capulu nostru ;
Vai de noi! căci amu păcătuită.
17 De aceea "bolnavă este anima nostră,
*De aceea ochii noştri s'aii întunecată,
18 Pentru muntele Sionuluî, ce este pustiiu;
l'reâmblă-se vulpile in elu.

lehova, tu « tronezi in eternii :
r Tronulu teii este din generaţiune in generaţiune.
0 De ce să ne uitî pentru totu-de-una ?
Să ne părăsesc! atâta timpii?
(întorce-ne, lehova, la tine,
Şi ne vomii întorce ; înnouesce dilele nostre,
ca mai 'nainte.
Lepedatu-ne-aî cu totulu :
Mâniătu-te-aî asupră-ni forte.

19
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CARTEA LUI EZEKIELTJ.
Visiwnea dumnefaescă de Eeekielu; şi misiunea sa şi detoriele sale de profeţii; şi îmbărbătări.

I TN anulu alii treî-decelea, in luna a patra,
l la cinci a luneî, pre-cându eramu cu
ceî prinşi "lungă rîulii Chebaru, * deschisu-s'a
ceriulii, şi amii vedutii c visiunî dumnedeesci.
2 tn diua a cincea a lunei, care era anulu
A!U cincelea alu d captivităţeî regelui lehoia3 chinu, A foştii cuvântulu lui lehova cătră
Ezekielu, preutulu, fiiulu lui Buzi, in pămentulu Chaldeiloru, lungă rîulu Chebaru,
şi acolo ' mâna lui lehova a foştii asupra- î.
4
Amu vedutii, şiecce, -^unuverteju venîa
» de la medă-nopte, unii nuoru mare, şi foculu înlânţuiudu-se ; si in j urulii miorului era
strălucire, şi iu mediloculu focului ca colorea aramei de aurii.
5
* Şi in medîloculii lui se vedea chipulu a
patru animale. Şi ' acesta era privirea lorii :
6 aveaii ^'chipii de ornii. Şi fie-care avea pa7 tru feţe, şi fie-care avea patru aripi. Şi
picîorele lorii erau picîore drepte ; şi talpa
picîorelorii loru gemena cu talpa copitei
viţelului; şi scânteîau *ca colorea aramei
8 strălucitore. ' Şi aveau mâni de omu supţii
aripele lorii la iote patru părţile lorii ; şi
9 tote patru aveau feţe şi aripi. ™ Aripele
lorii se prindeau una de alta ; fi " mergendii
nu se înturnaii, ci fie-care mergea drepţii
10 înainte. Câtu pentru ° chipulu feţelorii lorii,
tote patru p aveaii cute o faţă de omu ; « şi aveau câte o faţă de leii la drepta; rşi tote
patru la stânga câte o faţă de boii ; * şi tote
II patru aveaii câte o faţă de vulturii. Aşa
erau feţele lorii ; şi aripele lorii erau întinse
n IOT 19. 9.
P«. 89. 39.
o Cap. 1. n.
f Pi. 6. 7.
Cap. î. 11.
q f-. 9. 7. & 10.
16. * 29. 10.
£ 90. a. fc 102.
12, 26, 27. k
IU. 13.

Hab. 1. 12.
r P». 45. 6.
• P». 13. 1.
t Ps.80. 3, 7, 19.

Ier. 31. 18.
•—
EZECHIBL.
—
•,<!•<•!,•• t.
a Veri. 3.

Cap. 3. 15, 23.
15.
& 10. 15, 20, t 1 Reg. 18. 40.
22. k 43. 3.
2 Reg. 3. 15.
b Aşa. Mat. 3.
Cap. 3. 14, 22.
16.
& 8. 1. & 40.
Fapt. 7. 56. &
1.
10. 11.
/ Ier. 23. 19. &
Apoc. 19. 11.
15. 32.
e Cap. 8. 3.
g Ier. 1. U. *
d 2 Rog. 24. 12,

in susu ; câte diioe la fie-care se prindeau
una de alta, şi ' câte duoe acoperîau corpu
rile loru. Şi "mergeau fie-care drepţii înainte ; " în cotro li era daţii să mergă, mer
geau ; ţi x mergendu nu se înturnaii. Câtii
pentru chipulu animaleloru, privirea lorii
era asemenea cărbunilorii de focii aprinşi,
y ca privirea fâclielorii ; foculu se purta pr'intre animale; şi strălucîa, şi fulgeru eşîa
din focii. Şi animalele, * alergâudu şi întorcendu-se, "erau la privire ca fulgerulu.
Amii mai vădutu animalele, şi ecce, era
şi 6 o rota pe pămentu aprope de animale
la tote patru feţele lorii. c Privirea roteloru
şi lucrulu lorii era d ca colorea de crisolitu ;
tote patru unii ciupii aveaii ; şi privirea loru
şi lucrulu loru erau ca şi cumu aru fi rota
iu rota. Gândii voiră să mergă, putură să
mergă ia to'fo patru laturile loru ; ' şi mergândii nu se învertîau. firii obezele loru
eraii aşa de înalte, că făceau spaimă ; şi
obezele a tote patru rotele erau de jurii îm
prejura /pline de ochi.
Şi » cându animalele mergeau, mergeau şi
rotele lungă d'îusele : şi câudii animalele se
înălţau de la pămentu, se înălţau şi rotele.
h Unde li era clătii să murgă, ele acolo mergeaii; că într' acolo li era datu să mergă;
şi rotele se înălţau împreună cu ele ; ' căci
spirituluânimalelorueminroţî. •'Gândii mergeaii acele, mergeaii pi acestea; şi când ii acelea stăteau, stăteau pi acestea; şi câudii
acelea se înălţau de la pămeutu, ţi rotele
4. 6. & 6. 1.
h Apoc.4 6, otc.
i Cap.10. 8, etc.
; Vers. 10.
Oap. 10. 14,21.
& Dan. 10. 6.
Apoc. 1. 15.
l Cap. 10. 8, 21.
m Vers. 11.

n Vera. 12.
Cap. 10. 11.
o Vedi Apoc. 4.
7.
i> Num. 2. 10.
q Num 2. 3.
r Num. 2. 18.

> Num. 2. 25.
( I«a. 6. t.

u Ver». 9.
Cap. 10. 22.
l Vers. «0.

x Veri. 9, 17.
y Apoc. 4. 5.
t Zech. 4. 10.
a Mat. 24. 27.
b Cap. 10. 9.
c Cap. 10. 9, 10.

12
13

14
15
16

17
18

19
20
21

d Dan. 10. 6.
e Vers. 12.
J Cap. 10. 12.
Zech. 4. 10.
o Cap. 10 16, 17.
h Vers. li.
i Cap. 10. 17.
; Vers. 19, 20.
Oap. 10.17.

CAP. l, 2, 3.
se înălţau împreună cu ele; căci spiritulii
animalelorii era in roţî.
22
l" Şi chipii de boltă era de asupra capeteloru .-i niiiiM Irloni . ca colorea cristalului stră
lucitorii, întinsă pe desupra capeteloru lorii.
23 Şi de desuptulii bolţeî aripele eraţi, îndrep
tate una cătră cea-1-altă ; fie-caro avea câte
24 duoe aripî> cari li acoperîau corpurile. 'Şi
cându âmblau, audîamu bătaia aripeloriî
lorii, "casunetulu de ape puternice, ca "tunetulu celui A-totu-puternicu; ţi vocea
vorbei lorii era ca sgomotulu osteî; şi
cându stăteau, lăsau in josu aripele Ioni.
25 Şi o voce resuna de deasupra bolţeî, ce era
presto capulii lorii ; câudu ele stăteau, lăsau
in josu aripele lorii.
26
° Şi desupra bolţeî, ce era preste capulii
lorii, se vedea chipii de tronu, f asemenea pe
trei de salini, şi pe chipulu de tronu se ve
dea altu chipii, asemenea unui omii ce şedea
27 pe tronu. q Şi am vedutii ca colorea de aramă de aurii, asemenea unui focii, in lăîntru şi împrejura ; de la chipulu copseloru
omului in susu, şi de la chipulu copselorii
luî in joşii vedut'amu chipulu de focu, ce
28 strălucîa de jurii împrejură. Şi era privi
rea acestei străluciri de jurii împrejura r asemenea curcubeului, care se face in miorii
iiitr'o di de ploiă.
• Privirea chipului mărireî luî lehova era
acesta. Şi vedend'o, * cădut'auiii pe faţa mea.
Şi amii ai ditu vocea vorbindii :
2 Ol dis'a cătră mine : Fiîulu omului, " stă
kj) pe picîorele tale, şi voiu vorbi cu tine.
2 Şi cwmu a vorbiţii cu mine, * întrat'a in mine
spiritulii, şi pusu-m'a pe picîorele mele ; şi
amu audiţii pre celu ce vorbîa cu mine.
3
Şi ţlis'a cătră mine: Fiîulu omului, eii
te trăinetu la fiii luî Israelu, cătră popo
ralii resculătoriu, care s'a resculatu asupră-mî ; c eî şi părinţii lorii ruptu-s'aii de mi4 ne până in ţliua de astă-di ; d Sunt fiî obraz
nici şi cu âuimă îndercptnică. Eu te trămetu la d'înşiî, şi vei dice cătră eî : Aşa
5 dice lehova, Uomnulu ; " Şi eî, şeii de te vorii
asculta, seu de se vorii lăsa, (căcî sunt o
casă resculatore), J voru sci, că unii profeţii
a foştii intre eî.
6
Şi tu, fiiulii omuluî, s nu te teme de d'iiişiî, şi nu te spăîmenta de cuvintele lorii, de
şi fî-voru pentru tine 7; pălămidî şi spini, şi
veî sta intre eî ca scorpiele ; ' nu te teme de
cuvintele lorii, nici de faţa lorii să nu te
.-. Cap. 10. 1.
p Esod. 24. 10.
l Cap. 10. 5.
q Cap. g. 2.
m Cap. 43. S.
r Apoc. 4. 3. St
Dan. 10. 6.
10. 1.
.• Cap. 3. 23. &
Apoc. 1. 15.
n Iov 37. 4, 5.
8. 4.
Fa. 29. S, 1 . & ( Cap. 3. 23.
68. 33.
Dan. 8. 17.
o Cap. 10. 1.
Fapt. 9. t.

Apoc. 1. 17.
Capulii 2.
a Dan. 10. 11.
Ti Cap. 3. 24.
c Ier. 3. 25.
Cap. 20. 18,
11, 30.
d Cap. 3. T.

< Cap. 3. 11, 26,
87.
/ Cap. 33. 33.
g Ier. 1. 8, 17.
Luc. 12. 4.
h Isa. 9. 18.
Iar. 6. 28.
Mic. 7. 4.
i Cap. 3. 9.
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înspăîmenţî, > de şi eî sunt o casă neascultătore. * Şi spune-li cuvintele mele, !seu de
te vorii asculta, seu de se voru lăsa; căcî
sunt neascultători.
firu tu, fiîulu omuluî, ascultă aceea ce
eii 'ţî dicu : Nu fi neascultătorii ca acesta
casă neascultătore ; deschide gura ta, mşi mânâncă aceea ce-ţî dau. Şi amu vedutu, şi
ecce, " o mână întinsă spre mine, care ţinea
0 unii tuiii de carte. Şi l'a desfăşuraţii înaintea mea, şi era aerisii şi in lă-întru şi in
afară; şi in elu erau scrise bocirî, plângeri
şi văitărî.
SI dis'a cătră mine: Fiîulu omuluî, mânâncă aceea ce afli ; ° mănâncă acestu
tuiu ; şi mergi, şi vorbesce casei luî Israelu.
Decî amu deschisa gura mea, şi-mî dădu să
mânâncu acelu tuiii. Şi dis'a cătră mine :
Fiîulu omuluî, fă să mănânce pântecele
teii, şi împle menuntaîele tale cu acestu
tuiu, ce-ţî dau. Şi l'amu b mâncaţii, şi era
iii gura mea dulce c ca mierea.
Şi dis'a cătră mine : Fiîulu omului, mergi
de te du la casa luî Israelu, şi vorbesce
cuvintele mele cătră d'înşiî. Căcî nu esci
trămesii cătră unu poporu aduncu la cuventu şi greu la limbă, ci cătră casa luî
Israelu; Nu cătră popore multe, aduncî la
cuventii şi grele la limbă, a cărora cuvinte
nu le inţelegî. Cu adeveratu, d de te aşu trămete cătră acestea, ele te-aru asculta. Dară
casa luî Israelu nu va voi să te asculte,
e căcî pre mine nu voîescu să me asculte ; f căcî
totă casa luî Israelu este sfruntată şi cu ânimă îndereptnică. Ecce, împuterit'amu obraznicia ta asupra obrăsnicieî lorii, şi sfruntarea ta asupra sfruntarei lorii ; Şi făcut'amu
fruntea ta * ca unu diamantu, mai tare decâtu
cremenea ,• '' nu te teme de d'înşiî, şi nu te spăî
menta de faţa lorii, de şi sunt o casă nea
scultătore,
Şi dis'a cătră mine: Fiîulu omuluî, îe in
anima ta, şi ascultă cu urechîele tale tote
cuvintele mele, pre cari ţi le voiu dice.
Mergi şi te du la cei din captivitate, la fii!
poporului teii, şi li vorbesce, şi li spune:
' Aşa dice lehova, Domnulii ; seu de te voru
asculta, seu de se voru lăsa.
Şi ^m'a rădicaţii spiritulii, şi amii audiţii
d'inapoîa mea vuetu de cutremura mare,
care dicea: „Bine-cuventată fie mărirea luî
lehova din locuiţi seu." Si amu aurită bătaîa aripeloru, auimaleloru cari se lovîau una
1 Fet. 3. 14.
j Oap. 3. 9, 26,
27.
k Ier. 1. 7, 17.
l Ver«. 5.
m Apoc. 10. 9.
n Cap. 8. 3.
Ier. 1. 9.
o Cap. 3. 1.
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b
c
d

Chpulu 3.
Cap. 2. 8, 9.
Apoc. 10. 9.
Vedi Ier. 15.
16.
Ps. 19. 10. &
119. 103.
Mat. 11. 21,

23.
e loan 15. 20.
/ Cap. 2. 4.
g Isa. 50. 7.
Ier. 1. 18. &
15. 20.
Mic. 3. 8.
h Ier. 1.8, 17.
Cap. 2. 6.
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i Cap. 2. 5, 7.
Vers. 27.
j Vers. 14.
Cap. 8. S.
VedilRog.18.
12.
2 Reg. 2. 16.
Fapt. S. 39.
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de alta şi duruitulu rotelorii in acelaşi timpii,
14 şi vuetu de cutremură mare. Şi*m'a rădicaţii
spiritul u. şi m'a luaţii; şi amu mersucu amari*
cîune, in aprinderea spiritului meii ; şi ' mâna
luî lehova era tare preste mine.
Mai multe înveţături date profetului, ca să-lU pjregătescă a vorbi cătră poporă, şi precţicerî de necăsurile, cari aii să vină asupra litdeilorit.
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Atunci amu veniţii la ceî din captivitate
la Telii-Abibu, cari locuiau lungă rîulu Chebarii, m şi amu şedutu şi eu acolo, unde şe
deau ei, şi amu rămaşii acolo intre d'înşiî
îngroziţii şepte dile.
Şi la sfârşitulu colorii şepte dile, cuventulu luî lehova a foştii câtră mine, «jlicendu ;
«Fiîulu omului, pusu-te-amu0 păzitorii preste
casa luî Israelu; ascultă deci cuventu din
gura mea, şi desceptă-î de la mine. Gândii
ţlicu celui nelegiuiţii: „Vei muri," şi tu nu-lu
vei descepta, şi nu vei vorbi desceptându/M, ca celii nelegiuiţii să se întorcă de la ca
lea sa cea nelegiuită, ca să-şî mentuă vieţa,
acelii nelegiuiţii pmuri-va in fâră-de-legea sa;
dară din mâna ta voiii cere sângele seu.
Erii de vei descepta pre celu nelegiuită, şi
fiu nu se va întorce de la nelegiuirea sa
şi de la calea sa nelegiuită, elii muri-va in
fără-de-legea sa ; « dară tu 'ţi vei scăpa su
fletulu.
Aşa şi dacă r celii drepţii se va abate de
la dreptatea sa şi va face fără-de-lege, pune-voiu piitră de poticnire înaintea luî, si
elii va muri; pentru că nu l'aî desceptatii,
elii va muri in pecatulu seu ; nu se voru aminti dreptăţile, pre cari le-a făcuţii ; dară
din mâna ta voiu cere sângele seu. Dară
dacă tu vei descepta pre celu drepţii, ca
celii drepţii să nu pecătuescă, şi elu nu va
păcătui ; elii va trăi, pentru-că a fostu desceptatu; şi tu 'ti veî scăpa sufletulu.
* Şi a foştii acolo mâna luî lehova asupră-mî, şi dis'a cătră mine : Scolă-te, ' eşî la
vale, şi acolo voiii vorbi cu tine. Deci m'amu
sculatii şi amu eşitu la vale ; şi ecce " mărirea
luî lehova sta acolo, ca mărirea, pre care
* amii vedut'o lungă rîulu Chebaru ; z şi amu
cădutii pe faţa mea. Şi » a intraţii Spiritulu
in mine, m'a pusii pe picîorele mele, şi a
vorbiţii cătră mine, şi a disu cătră mine:
Mergi de te închide in lă-întrulu casei tale.
Şi tu, fiîulu omului, ecce * pune-te-voru in fu
nii, şi te voru lega cu d'îusele, ca să nu eşî
intre ei. " Şi voiii lipi limba ta de cerîulii
gurei tale, vei fi muţii, şi nu veî fi pentru

k Vom. ÎS.
Oap. 8. 3.
1 a Ret. 3. 15.
Cap. 1. 3. &
8. 1. & 37. 1.
n IOT ». 13.

P». 137. l.
n Cap. 33. 7, 8,
9.
o Isa. 52. 8. *
56. 10. A 6». 8.
Ier. «. 17.

p (Jap. 33. 6.
Ioan8.81, 24.
7 laa. 19. 4. 5.
Fapt. 90. 86.
r Oap. 18. M. *
33. li, 13.

• Von. 14.
Cap. 1. 3.
t Oap. 8. 4.
u Cap. 1. 28.
v Oap. 1. 1.
a Oap. 1. 28.

d'înşiî omu mustrătoriu; * căci sunt o casă
neascultătâre. ' Dară cându voiu vorbi cătră
tine, deschide-voiii gura ta, şi li veî dice:
d Aşa dice lehova, Domnulu : Celii ce aude,
să audă : şi celii ce se lasă, să se lase ; * căci
sunt o casă neascultătore.
SI tu, fiîulu omului, îe-ţî o cărămidă, şi
pune-o înaintea ta, şi sepă pe d'însa o
cetate, lerusalimulu. Şi pune impresurare in
in juru-î, zidesce intăriturî împotriva ei, şi
rădică valii in jurulu ei; atuncea pune taberă impotriva ei, şi rădică berbeci asupra-î
de jurii imprejuru. Şi îe-ţî o placă de ferii,
şi o pune ca zidiii de ferii intre tine şi ce
tate, şi îndreptă faţa ta spre ea, ca ea să
fie împresurată , şi aşa o veî împresura.
" Semnu va fi acesta pentru casa lui Israelu.
Şi tu culcă-te pe costa stângă, şi pune
fâră-de-legea casei luî Israelu preste ea;
dupre numerulu dileloru, ce veî sta culcată
pe ea, veî purta fâră-de-legea lorii. Căci punevoiu preste tine aniî fără-de-legeî lorii, du
pre numerulu dileloru, trei sute noue-decî
de dile; şi basa veî purta fărâ-de-legea ca
sei lui Israelu. Şi după ce veî fi implinitu
aceste .,//'/( •. culcă-te apoi pe costa dreptă ;
şi veî purta fâră-de-legea casei luî Iuda patru-dec.î de dile; eii pusu-ţi-amu pentru unii
anii diua.
Şi-ţî vei întorce fa<ja spre împresurarea
Ierusalimului, şi bragiulii teii va fi golii, şi
veî profeţi asupră-î. c Şi eccă pune-te-voiu in
funii, şi nu te veî întorce de pe o costă pe
alta, până nu veî sfârşi dilele împresurâreî.
Şi îe-ţî grâii, orzii, bobi, linte, meiii şi alacu,
şi le pune îutr'unu vasii, şifâ-ţî din acestea
pânî ; dupre numerulu Dileloru, ce veî sta
culcaţii pe costă-ţî, trei sute noue-decî de
dile, veî mânca din ele. Şi mâncarea, ce
veî mânca, va fi cu măsură, duoă-decî de
sicii pe di: din cându in cându veî mânca
din ele. Şi apă veî be cu măsură, o şesime de hinii; si veî be din cându in cându.
Şi o veî mânca, ca pre turte de orzii, pre
cari le veî coce in balega lepădătureî omu
lui înaintea ochiloru lorii.
Şi a disu lehova: Aşa d voru mânca fiii
lui Israelu pânea lorii, spurcată, între poporele
pr'intre cari 'î voiu împrăscîa.
Şi amii disu: «Ah! lehova, Domne, ecce
sufletulu meii nu s'a spurcaţii încă ; căci
din tenereţa mea până acumu n'amii mân
cată nici f mortăciune seu sfâscîată ; şi nici a
intraţii in gura mea » carne de urîcîune.
Şi dis'a cătră mine: fiece, 'ţî daii baley Cap. t. 9.
* Oap. 4. 8.
a Cap. 24. 27.
Luc. 1. 80, 88.
b Oap. 2. 5, 6,
7.

c Cap. 24. 27. &
Oapulu 4.
a Cap. 18. A, 11.
33. 8».
d Vara. 11.
& 84. 24, 27.
< Vere. 9. M.
6 Num. 14. 34.
Oap. 19. 2, 3. e Oap. 3. 25.
d Oiea 9. 3.
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ga de bou in locu de lepădătura omului,
şi cu acesta veî coce pânea ta.
Şi dis'a cătră mine : Fiîulu omului, ecce,
eu voiii sfărâma in Ierusalimu * toegulu pâneî ;
şi vorii ' mânca pane cu cumpenă şi cu gri
jă; şi voru J'be apă cu măsură şi cu incremenire. Căci voru duce lipsă de pane şi
de apă; şi vorii căuta unulu la altulu cu increinenire, şi vorii *peri prin fâră-de-legea
lorii.
l tu, fiîulu omului, îe-ţî unii cuţitii ascuţitu, briciii de bărbierii să-ţî îeî, aşi
trece-ţi-iw pe capii şi pe barbă; şi îe-ţî o
cumpenă cu talgere, şi împarte perulu; 50
treime să o ardî in focii in medîloculii c cetăţeî, cându se voru împlini d dilele impresurăreî, şi o treime să o îeî, şi să o taî cu
cuţitulii împrejuru ; şi o treime să o imprăsciî
in ventil : şi eii voiii scote după ea sabia. e Şi
să îeî puţini perl, şi-îlegă la polele tale. Atuucea din aceştia să maî îeî, să-î' arunci in me
dîloculii focului, şi să-i ardî cu focii ; va eşi
din ei focii in totă casa lui Israelu.
Aşa dice lehova, Domnulu :
Acesta este lerusalimuliî ;
Ecce l'amu pusii in medîloculii poporeloru
Şi ţereloru din jurulii lui.
Dară elii rescultau-s'a împotriva judecăţelorii
mele, cu maî rea înrăutăţire de câtii a po
poreloru,
Şi împotriva aşedăminteloru mele maî mu! f u
de câtii ţerele din jurulu şeii.
Căci au lepădaţii judecatele mele şi aşedămintele mele ;
N'aii âmblatu într'însele.
De aceea aşa dice lehova, Domnulu:
Pentru că v'aţî înfuriaţii maî mulţii de câtii
poporele din jurulu vostru,
Neâmblându in aşedămintele mele,
Şi u'aţî făcuţii judecatele mele ;
Şi » nici măcaru dupre datinele poporeloru
din jurulu vostru n'aţî făcuta:
De aceea aşa dice lehova, Domnulu:
fiece şi eu sunt împotriva ta,
Şi voiii face judecăţi in medîloculii teii,
înaintea poporeloru.
*'Ţî voiu face aceea ce n'amii maî făcuţii,
Şi asemenea căruia nu voiii mat face,
Pentru tote urîcîunile tale.
Căci in tine părinţii * voru mânca pre fiii lorii ;
Şi fiii vorii mânca pre părinţii lorii;

A Le v. 26. 38.
Ps. 105. 16.
Isa. 3. 1.
Cap. 5. 16. &
14. 13.
i Veri. 10.
Cap. ÎS. 19.
; Ver». 11.
k Lev. 26. 89.
Cap. 24. ta.
^

r
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a VedîLov. 11.
5.
Ua. 7. 80.
Cap. 44. 20.
i Vom. 12.
o Cap. 4. 1.
d Cap. 4. 8, 9.
e Ier. 40. 6. &
52. 16.
/ Ier. 41. 1, 8,

etc. & 44. 14. j Lev. 88. 33.
g Ier. 8. 10, 11.
Deut. 88, 64.
Cap. 16. 47.
Vărs. 18.
h l". • n 4. 6.
Cap. IU. 14.
Dan.'». 12.
Zeoh. 2. 6.
Amoa 3. 8.
k 8 Cron. S6. 14.
i Lev. 26. 89.
Cap. 7. 80. &
Deut 28. 63.
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38.
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l Cap. 11. 81.
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8. 18. & 9. 10.

66 5

Aşa 'ţi voiii face judecăţî:
Şi pre rămăşiţa ta o voiii •>' împrăscîa in tote
vânturile.
De aceea, viii sunt, dice lehova, Domnulu ;
Cu adevăraţii, fiindu-că tu ai * pângăriţii sanctuarulii meu cu toţi idolii tei,
gi cu tote ' urîcîunile tale ;
ecî şi eii te voiii împucjna,
m Şi ochîulu meu nu te va cruţa.,
Nici nu mă voiu maî îndura de tine :
"O treime din tine va muri de ciumă,
Şi va peri de fome in medîloculii teu ;
O troime va cade de sabia in jurulu teii ;
Şi o treime ° o voiii imprăscîa in tote venŞi P voiu scote săbia după ea.
[turile,
Aşa q se va împlini mânia mea,
Şi voiii 'odihni furia mea pe eî,
Şi *me voiu resbuna:
' Şi voru cunosce, că eu lehova amii disii
acesta in revna mea.
Cândii voiii împlini mânia mea asupra lorii,
"Te voiii preface într'uuii deşerţii,
Şi de ocară între poporele din jurulu teii,
In ochii a totu trecătorulu.
Şi pămentulu teii va ajunge "de ocară şi de
De învăţătură şi de grozâ
[batjocură,
Poporeloru din jurulu teii,
Cându 'ţî voiii iace judecăţî
In mânia şi aprindere şi in x mustrarea furiei;
Eii lehova amu disii.
Gândii » voiii trămete asupră-li săgeţele cele
rele ale fometeî,
Cele stricătore,
Pre cari le voiii trămete, ca să vă nimicescă,
Atuncea voiii grămădi fometea asupră-vi,
Şi vî voiii sfărâma ' toegulu pâneî.
Voiii trămete asupră-vî fomete şi "fere rele,
Cari te vorii lipsi de copii ;
Si * ciumă şi omorulu vorii trece prin tine ;
Şi voiu aduce sabia asupră-ţî ;
Eu lehova amii disii.
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Aceleaşi ameninţări reiterate.

SI & foştii cuventulu lui lehova cătră mi 6
ne, dicendii : Fiîulu omului, ° îndreptă faţa 2
ta spre * munţii lui Israelu, şi profeţesce asupră-li, Şi di :
Munţi ai luî Israelu, ascultaţi cuventulu lui
lehova, Domnulu ;
Aşa dice lehova, Domnulu, cătră munţi şi căCătră perei şi cătrâ văi :
[tră delurî,
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fiece, voiii aduce asupra-vî sabia,
Şi voiu c nimici înălţimile vostre.
Şi altarele vostre se voru pustii,
Şi chipurile soreluî vostru se voru sfărâma ;
Şi d voiii face sa cadă ucişii voştri înaintea
idoliloru voştri ;
Şi voiii aşterne cadavrele fiiloru lui Israelu
înaintea idoliloru lorii ;
Şi voiu împrăscîa osele vostre
In jurulu altareloru vostre.
In tote locuinţele vostre, cetăţile voru ajunge deserturi,
Şi înălţimile se voru pustii,
Aşa că altarele vostre se vorîi pustii, şi se
vorii nimici,
Şi idolii voştri se vorii sfărâma, şi voru în
ceta,
•i chipurile soreluî vostru se vorii tăîa,
i făpturele mâneloru vostre voru peri.
>i voru cade in medîloculu vostru ucişii;
i ' veţi cunosce, că eu sunt lehova.
•''Dară voiii lăsa o rămăşiţă,
Ca să scape unita d'intre voi de sabia intre
popore,
Gândii ve veţi împrăscîa prin teri.
Şi aceşti scăpaţi ai voştri 'şi vorii aduce aminte de mine
între poporele, unde voru fi duşi prinşi.
Căci » frânge-voiu anima lorii cea desfrânată,
Care se abătea de la mine,
Şi pre * ochii lorii, cari desfrânau după idolii
loru;
Si * se vorii desgusta de relele, câte au făîn tote urîcîunile lorii.
[cutii
Şi vorii cunosce, că eu sunt lehova,
Şi că nu in zadaru amii disii, că voiu aduce asupră-li aceste rele.
Aşa dice lehova, Domnulu :
Bate i cu manele în copse,
Şi lovesce cu picîorulu teu, şi di :
Vai ! pentru tote urîcîunile cele cumplite ale
casei lui Israelu !
* Căci va cade de sabia, de fomete şi de ciumă.
Celii ce va fi departe va muri de ciumă,
Şi celîi ce va fi apropo va cade de sabia;
Şi celu ce va fi cruţaţii şi va fi împresurată
va muri de fomete :
1 Aşa voiu împlini asupră-li furia mea.
Şi * veţi cunosce, că eii sunt lehova,
Gândii cei ucişi d'intre d'înşii vorii jăce
pr'intre idolii loru in jurulu altareloru acestora,
n Pe toţii delulu înalţii ° şi pe tote vârfurile
munţilorii,
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f Supţii toţii arborele verde şi supţii totu stejarulii tufosu,
Locuri, unde aduceau mirosuri plăcute tuturorii idoliloru lorii.
Şi voiii mal i întinde mâna mea asupră-li,
Şi voiu preface pămentulu lorii într'unu de
şerta,
Mai deşerţii decâtii deşertulu r Diblateî,
In tote locuinţele lorii;
Şi voru cunosce, că eu sunt lehova.
SI a foştii cătră mine cuventulu lui lehova,
dicândii : Si tu, l i i u Iii omului, ascultă ;
aşa dice lehova, Domnulu, de pămentulu lui
Israelu :
" Sfârşiţii ! venit'a sfârşitulu
Preste cele patru colţuri ale ţereî.
Acuma va veni sfârşitulu asupră-ţî :
Voiii trămete asupră-ţî mânia mea,
Şi *te voiii judeca dupre urmările tale,
Şi-ţî voiu resplăti pentru tote urîcîunile tale.
c Ochiulu meii nu te va cruţa,
Şi nu me voiu îndura:
Ci-ţî voiii resplăti pentru urmările tale,
Şi urîcîunile tale se voru vedi in medîlo
culu teu ;
dŞi veţi cunosce, că eu sunt lehova.
Aşa dice lehova, Domnulu :
fiece reulu ! vine reulii !
Vine sfârşitulu, vine sfârşitulu !
Sculatu-s'a asupră-ţî ! ecce, vine !
' Nenorocirea vine asupră-ţî, locuitorii alu
ţereî l
•''Vine timpulu, s'apropiă diua învălmăşagului,
firii nu a strigărieî de bucuria pe munţi !
Acumu pe dată voiii •' versa furia mea asupră-ţî,
Voiii împlini mânia mea asupra ta ;
h Şi te voiii judeca dupre urmările tale,
Şi-ţi voiu resplăti pentru tote urîcîunile tale.
''Ochiulu meii nu te va cruţa,
Şi nici nu me voiii îndura :
Dupre urmările tale 'ţi voiu resplăti,
Şi urîcîunile tale se vorii vedi in medîlo
culu teii ;
J Şi veţi cunosce, că eu sunt lehova, care ve
lovescii.
fiece diua, ecce vine !
* Nenorocirea ivesce-se !
Toegulii înfloresce, sumeţia odrăslesce !
1 Silnicia a crescuţii in toegu alu fără-de-legeî .'
Nu va remânc nimicu, nici din ei, nici din
mulţimea lorii, nici din sgomotulu lorii,
* Şi nici nu se va face plângere pentru eî.
" Vine timpulu, apropiă-se diua !
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CAP. 7, 8.
Să nu se bucure cehi ce cumpără ţerâna,
şi să nu plângă celu ce o vinde !
Căci mânia vîne preste totă mulţimea lorii.
13 Căcî celu ce vinde nu se va maî întorce la
ţerâna vendută,
Chîaru de va fi între cei vii ;
Căcî visiunea este pentru totă mulţimea loru ;
Nimenea, nu se va maî întorce,
Şi nimenea, care trăesce in fără-de-legea sa,
Nu se va întări.
14 Eî sună din trîmbiţă, şi tote se gătescii ;
Dară nimenea nu se va duce la luptă ;
Căcî mânia mea vine preste totă mulţimea
loru.
15 "Afară va fi sabia, şi in lă-întru ciumă şi fomete;
Celîi ce va fi la câmpii va muri de sabia:
firii pre celu din cetate 'Iu vorii mânca fornetea şi ciuma.
16 Şi ' fugarii lorii de ţi vorii scăpa,
Dară voru fi pe munţi, ca porumbii văiloru,
Toţi văitându-se, fie-care pentru fără-de-le1 7 Tote « manele vorii slăbi,
[gea sa.
Şi tote genunchiele ca apa vorii ajunge.
18 Cu saci rse vorii încinge,
Şi * groză 'î va acoperi ;
Ruşine va fi pe totă faţa,
Şi pe tote capetele loru preşuviă.
19 Lepăda-vorii pe uliţî argintulii lorii,
Şi aurulu loru ajunge-va ca necurăţenia ;
' Argintulii şi aurulu lorii nu va pute să-î
In diiia mâniei lui lehova ;
[scape
Nu vorii pute să sature sunetele loru, şi nu
vorii pute să împle corpulu lorii ;
Căcî ele aii foştii "causa fără-de-legeî lorii.
20 Şi acesta podobă frumosă a lorii prefăcut'
o-au in suineţiă,
Şi " făcut'aii din ea chipurile urîcîuniloru lorii
ţi a idoliloru lorii ;
De aceea şi eii o voiu face să ajungă în
necurăţenia pentru eî.
2 1 Şi o voiii da in mâna străiniloru spre răpire,
Şi spre predă nelegîuiţiloru pământului ;
~>i o voiu profana.
22 i voiu întorce faţa mea de la d'înşiî ;
i prădătorii vorii profana sanctuarulu meii ;
orii întră într'însulu, şi-lii voru profana.
23 Fă lanţu ;
Căcî x pămentulu este plinii de vină de sânge,
Şi cetatea este plină de silnicia.
24 De aceea voiu aduce poporele cele maî rele,
Şi voru stăpâni casele lorii ;
Şi voiu face să înceteze sumeţia celoru pu
ternici,
Si sântele lorii locuri vorii fi profanate.
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Nimicirea vine !
25
Voru căuta pace, dară nu va fi.
'J Nenorocire preste nenorocire va veni, şi sci- 26
re preste acire va fi :
* Atuncea vorii cere visiune de la profeţii ;
Dară perită va fi legea de la preutii,
Şi sfatulii de la cei bătrâni.
Regele va jăli,
27
Şi maî marele se va îmbrăca cu plângerea,
Şi manele poporului ţereî se voru înţepeni.
Dupre urmările loru li voiu face,
Şi dupre judecatele loru 'î voiu judeca;
°Şi vorfi cunosce, că eu sunt lehova.
0 visiune aretându picatele cele cumplite făcute
in lerusalimtt, şi judecatele dumneiţeesci hotărîte
poporului.

SI in anulu alii şeselea, in a ciucea di a
luneî a şesea, precându şedeamu in
casa mea, şi " bătrânii lui Iuda şedeau îna
intea mea, b mâna lui lehova, Domnulu, cădut'a
acolo preste mine. c Şi amu vedutu, şi ecce
unii chipii, ca asemenarea focului! De la aseinenarea copseloru lui in joşii era focii ;
şi de la copsele lui in Misii era ca privirea
luniineî, "" ca colorea aramei aurului. Şi a
" întinsii chipulu unei mâni, şi m'a apucaţii de
zulufii capului meii, şi f redicându-me Spiritulii intre pămentu şi ceriii, s adusu-m'a in
visiunile lui Dumnedeii la lerusalimu, la uşa
portei de din lă-întru, ce caută spre medânopte, *unde era scaunulii idolului gelosieî,
1 care întărită la gelosiă. Şi eccă, mărirea
Dumnedeuluî lui Israelii era acolo, ca in vi
siunea ce i amu vădut'o in vale.
Şi dis'a cătră mine: Fiîulu omului, redică ochii tei spre calea despre medă-nopte.
Şi amii rădicaţii ochii mei spre calea de
spre medă-nopte, şi la medă-nopte in porta
altarului era idolulii acesta alii gelosieî la
intrarea altarului.
Atuncea dis'a cătră mine : Fiîulu omului,
vedî tu ce facii aceştia ? urîcîunile cele mari,
ce casa lui Israelii face acolo, ca să mă de
părteze de sanctuarulu meii ? Dară urîcîunî
şi maî mari vei vede.
Şi m'a adusu in porta curţeî, şi amii vădutii, şi eccă, o bortă in părete l Şi dis'a
cătră mine : Fiîulu omului, sepă in părete :
şi amu săpaţii în părete, şi eccă o uşă. Şi
ţlis'a cătră mine: Intră, şi vedî urîcîunile
cele cumplite ce aceştia facii aicea. Şi amii
intraţii şi amu vedutu: şi eccă, tote chi
purile de târătore şi de animale urîcîose,
şi toţi idolii casei lui Israelii erau săpaţi pe
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11 păreţi de jurii împrejura. Şi stăteau înaintea pină pentru tote urîciunile, ce se făcu în
lorii şepte-decî bărbaţi din betrâniî casei lui medîloculu lui. firii cătră ceî-1-alţî a disu 5
Israelu, erii in medîloculu lorii sta Jaazauia, în audulii meii : Treceţi în urma acestuia
fiîulu lui Şafanu ; şi ţinea fie-care in mâna prin cetate, şi loviţi ; * să nu cruţe ochîulii
sa tămăiătorea sa; şi se sui in susii unii vostru, şi nici să nu vă înduraţi ; f Ucideţî, 6
până veţi nimici pre bătrân;, tenori, fecîore,
nuoru deşii de tămăiă.
12 Şi dis'a cătrâ mine : Fiîulu omului, vedut'aî prunci şi femei ; dară » nu ve apropiaţi de
ce făcu la întunerecu betrâniî casei lui Is totă omulii, pe care este semnulii ; h şi înce raelu, ne-care in cămărele chipurilorii sale ? peţî de la sanctuarulii meu.
Căci dicn: * „lehova nune vede; lehova a
' Deci ei aii începutii de la bărbaţii cei
13 părăsiţii ţera. " Şi dis'a cătrămine: Dară u- bătrâni, cari se aflau înaintea casei. Şi lî-a 7
rîcîuni şi mai marî vei vede că făcu.
disu: Necurăţiţî casa, şi împleti curţile de
14 Şi m'a duşii la intrarea portei casei lui omeni ucişi: eşiţî! Şi aii eşitu, şi au ucişii
lehova, ce caută spre medă-nopte, şi ecce, a- prin cetate.
colo şedeau femei, ce plângeau pentru Tamuzii.
Şi cândii aceştia 'î ucideau, remânendii 8
15 Şi dis'a cătră mine: Vedut'aî, fiîulu o- eu singurii acolo, j cădut'amu pe faţa mea,
muluî? dară urîciunî şi mai marî decâtu a- strigat'amu, şi arnii disii : " Ah ! lehova, Domne !
Vei sterpi ore pre totă rămăşiţa lui Israelu,
ceste vei vede.
16
Şi m'a duşii ir curtea cea din lă-întru a versâudii mânia ta asupra Ierusalimului?
casei lui lehova: şi ecce, in uşa templului
Şi dis'a cătră mine : Fără-de-legea casei 9
lui lehova, ' între porticu şi altaru, m ca la lui Israelu şi a lui Iuda este mare forte, şi
duoe-decî şi cinci de bărbaţi, " cu dosurile lorii 'ţera este plină de sânge, şi cetatea plina
spre templulii lui lehova, şi cu feţele lorii spre de nedreptate ; căci ei dicu : m „lehova a pără
resăritii ; se închinau ° soreluî spre resăritu. siţii ţera, şi "lehova nu vede nimicii." De 10
17
Şi dis'a cătră mine : Vedut'aî, fiîulu o- aceea ° ochîulii meii nu-t va cruţa, şi nici nu
muluî ? Aii micii este acesta pentru casa lui me voiii îndura ; ci p voiii resplăti preste caIuda, ca să facă urîcîunile, ce aceştia făcu pulii loru urmările loru.
aicea ? p împlendii de silnicia totă ţera, şi toţii
Şi ecce, bărbatulii îmbrăcată în inii, care 1 1
mai mulţii mâniându-mă ; şi ecce ei punu pu.rta călămarea la copsele sale, adus'a re18 in nările lorii ramură sântă \ q De aceea şi spunsii, dicendu: Făcut'amu, precumu mî-aî
eii voiii lucra cu furia ; r ochîulii meii nu-î va ordinatu.
cruţa, nici me voiu îndura ; şi cândii vorii ATUNCI amu vădutii, şi ecce, pe " bolta 10
' striga in audulii meu cu voce tare, nu-î voiii
cea de pe capulii cherubimilorii se ve
dea desupra loru ca o petră de safirii, ;i
asculta.
9 SI a strigaţii iu audulii meii cu voce tare, la privire asemenea unui tronu. * Şi a vor- 2
dicendu : Să se apropie supraveghiătoriî biţii bărbatulii îmbrăcata în inii, şi Î-& disu :
cetăţeî, fie-care cu arma sa de stricăciune întră intre rotele de supţii cherubimî, şi
2 in mâna sa. Şi ecce, şese bărbaţi venîaii împle-ţî mâna cu ' cărbuni de focii din medî
de pe calea portei celei de susii, ce caută loculu cherubimilorii, şi-* d împrăscîă preste
spre medă-nopte, ave'ndu, fie-care in mâna cetate. Şi a intraţii înaintea ochiloru mei.
sa arma sa de nimicire ; şi "unulu dinei, omii
Şi cherubimii stăteau la drepta casei, 3
îmbrăcaţii in iuu, avea la copsele sale o că- j câudu omulii întrâ; şi niiorulu a împlutu
lămare de scriitorii ; şi intrândii, a stătuţii ; curtea cea din lă-întru. " Şi mărirea lui lehova 4
3 aprope de altarulă de aramă. Atuncea * mă s'a înălţatu desupra cherubimuluî spre pra
rirea Duinnedeuluî lui Israelu se înălţa de- gulu casei : şi /s'a împlutu casa de miorii,
supra cherubimuluî, desupra căruia ea era, şi curtea s'a împlutii de strălucirea, mărireî
luî lehova. 9 Şi bătaia aripeloru cherubimi- 5
cătră pragulu casei.
Şi a strigaţii cătră bărbatuliî îmbrăcaţii in lorii se audia până în curtea de dinafară,
in u, care avea la copsele sale călămaroa de ca * vocea lui Dumnedeii celui A-totu-puter4 scriitorii ; Şi a disu lehova cătră d'însulii : nicii, cândii vorbesce.
Treci prin cetate, prin lerusalimii, şi fă c semnii
Şi cândii a ordinatu bărbatului îmbră- 6
pe frunţile bărbaţiloru, cari dgemii şi sus- i catu în inii, dicendu : „ Ie focii d'intre rotele,
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CAP. 10, 11.

d'intre cherubimî, " atunci elu întrâ., şi stătu
7 lungă roţii. Şi unu cherubimii a întinsu
mâna sa d'intre cherubimî cătră foculu, ce
era intre cherubimî, şi luându din elu, F&
pusu în manele bărbatului îmbrăcaţii în inii :
8 şi elu luându-M a eşitu. *Şi se vedu asemenare de mână de omu la cherubimî supţii
aripele lorii.
9
i Şi amu vedutii, şi ecce, patru roţî lungă
cherubimî : câte o rota lungă fie-care cherubimu : şi asemenarea roteloru era ca co10 lorea petrei de *crisolitu. Şi câtă pentru pri
virea lorii, iote patru aveau acelaşi chipu,
11 ca şi cândii era o rota în rota. Şi ' cândii
mergeau, mergeau pe iote patru laturile lorii ;
ţi cându mergeau, nu se învertîau: ci în
cotro mergea capulu, într"acolo 'Iii urmau ;
12 nu se învărtîaii, cândii mergeau. Şi toţii
corpulu cherubimilorii, spetele lorii, manele
lorii, şi aripele lorii, şi m rotele, tote patru
rotele loru, erau pline de ochi de jurii îm13 prejurii. Şi s'a strigaţii roteloru în au14 dulu meii: „Galgalu" (rota uşoră).* Şi toţii
animalvlu avea patru feţe; faţa unuia era
faţă de cherubu, şi a celui ulii diioilea, faţă
de omu: a celui alu treilea faţă de leii, şi
15 a celui alii patrulea faţă de vulturii. Atuncea cherubimii s'aii înălţaţii; acesta este
0 animalulO, ce 1'amu vădutii lungă rîulu
Chebaru.
16
f Şi cândii âmblaii cherubimii, âmblaii şi
rotele lungă eî ; şi cândii cherubimii rădicau
aripele lorii, ca să se înalţe de la pământii,
17 rotele nu se depărtau de eî. Şi «cându eî
stăteau, stăteau şi ele; şi cândii se înălţau
eî, se înălţau fi rotele cu d'înşiî ; căcî spiritulu animalelorii era în roţî.
18
Atuncea r mărirea luîlehovaa • eşitu de
desupra pragului casei, şi a staţii desupra
1 9 cherubimilorii. Şi ' cherubimiî au rădicaţii
aripele loru, şi s'au înălţaţii de la pămentu
înaintea mea ; cândii eşîaii eî, eşîau şi ro
tele lungă eî; şi fie-care din ei a staţii în
uşa portei despre resăritii a casei lui lehova ; şi mărirea Dumnedeuluî luî Israelu
20 era desupra lorii. " Acesta este animalulii, ce
l'amu vedutii supţii Dumnedeulu luî Israelu
" lungă rîulu Chebaru : şi amu cunoscuta, că
21 erau cherubimî. z Fie-care avea câte patru
feţe, şi fie-care câte patru aripi ; ^şi erau asemenărî de mâni de omu supţii aripele loru.
22 Şi cutii pentru 'chipulii feţeloru lorii, erau
feţele ce le-amii vedutii lungă rîulu Chei Cap. 1. 8.
Vers. 21.
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Cap.
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Cap.
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Cap.
Cap.
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r Vers. 4.
* Osua 9. 12.
t Cap. 11. 22.
u Cap. 1. 22.
Vor». 15.
u Cap. 1. 1.
x Cap. 1. 6.

Vers. 14.
y Cap. 1. 8.
Vers. 8.
t Cap 1. 10.
a Cap. 1. 12.
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Vers. SI.
6 Cap. 10. 19.
c VeţU cap. 8.
16.
d Cap. 12. Si,
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barii, chipulu lorii şi ele înse-şî toţii aceleaţî
erau; şi ° fie-care mergea drepţii înainte.
S~~I eră-şî ° m'a rădicaţii spiritulu, şi m'a adusu în porta * despre resăritii a casei
luî lehova, ce caută spre resăritii ; şi ecce,
cîn uşa porţeî duoe- decişi cinci de bărbaţi,
şi intre aceştia amii vedutii pre laazania,
tiîulu luî Azurii, şi pre Pelatia, fiîulu luî
Benaia, mai mari aî poporului. Şi dis'a cătră
mine : Fiîulu omului, aceştia sunt omenii,
ce uneltescu nedreptatea, şi cel ce dau sfa
turile cele rele în cetatea acesta : Cei ce
dicu: „Timpulu încă nu ds'a apropiaţii, ca
să zidimu case noue ; ' cetatea acesta este ca
ola, şi noi carnea." De aceea profeţesce
asupră-li, profeţesce, fiîulu omului ! t Şi Spiritulu luî lehova a cădutii asupră-mî, şi
mî-a disu : Vorbesce :
Aşa dice lehova:
Aşa aţi disu, casă a luî Israelu!
Căcî eii sciu ce vî vine în minte.
'Aţi omorîtu pre mulţi în cetatea acesta,
Şi aţi împlutii uliţele eî de ucişi.
De aceea aşa dice lehova, Domnulu :
* Ucişii voştri, pre cari î-aţî pusii în medîloculu cetăţeî,
Aceştia sunt earnea, şi ea ola :
'Dară pre voi vă voiu scote din medîloculu eî.
Vă temeţi de sabia,
Şi sabia voiii aduce asupră-vî, dice lehova,
Domnulu ;
Şi ve voiu scote din medîloculî cetăţeî,
Şi vă voiii da în manele străinilorii ;
Şi J voiu împlini asupră-vî judecatele mele:
* Cade-veţi de sabia;
Şi vă voiii judeca la ' hotarele luî Israelu ;
m Şi veţi cunosce, ca eu sunt lehova.
" Cetatea acesta nu va mal fi pentru voi ola ;
Nici voi nu veţi fi carnea din ea ;
La hotarele lui Israelu vă voiu judeca;
Şi ° veţi cunosce, că eu sunt lehova ;
Pentru-că n'aţî âmblatii în aşedămintele mele,
Nici n'aţî făcuţii judecatele mele ;
Ci p aţi făcuţii dupre datinele poporeloru, ce
svnt în jurulu vostru.
Şi pre-cându profeţîamu, murit'a T Pelatia, fiîulu luî Benaia. Atuncea T cădut'amu
pe faţa mea, şi strigat'amu cu voce tare,
şi amu disu : Vaî, lehova, Domne, aii nimiciveî cu totulii rămăşiţa luî Israelii? Şi a
mat foştii cătră mine cuvfintulu lui lehova,
dicendu: Fiîulu omului, fraţii tei, fraţii tei,
bărbaţii rudeniei tale, şi totă casa luî Ise Ve^iler.l. 13.
Cap.24. S, etc.
/ Cap. 2 2. fc
3. 24.
g Cap. 7. V3. t
22. 3, 4.
h Cap. :'.t. S, 9,
10, 11.
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raelu, eî sunt acei cătră cari dis'au locuitorii
Ierusalimului: „Depărtaţi-vă de la lehova,
datu-ni-s'a pămentulu acesta de moscenire.
De aceea di:
Aşa dice lehova, Domnulu:
De şi depărtatu-i-amu intre popore,
De şi împrăscîatu-i-amu prin ţerî,
* Dară fi-voiii pentru eî unii sanctuariu micii
în ţerele, unde aii veniţii.
De aceea di :
Aşa dice leh ova, Domnulu :
' Vă voiii aduna d'intre popore,
Şi vă voiii strînge din ţerele, în cari sun
teţi împrăscîaţî,
Şi vî voiu da pămentulu luî Israelu.
Şi venindu acolo,
" Voru depărta din elii toţi idolii luî şi tote
urîciunile luî.
Si " li voiii da animă neîmpârţită;
Şi voiii pune în voi x unu spiritu noii ;
Şi voiu lua din corpulu lorii » anima cea
de petră,
Şi H voiu da animă de carne;
* Ca să âmble în aşedămintele mele,
Ca să păzescă judecatele mele, şi să le facă ;
0 Şi-mî voru fi poporu, şi eu li voiii fi Dumnedeii.
l-', ni pentru aceia, a cărora anima âmblă
După anima idolilorii lorii şi după urîciu
nile lorii,
6 Eu voiii resplăti asupra capului lorii ur
mările lorii,
Dice lehova, Domnulu.
Atuncea cherubimiî 'şî e rădicară aripele,
şi rotele împreună cu eî ; şi mărirea Dumnedeului luî Israelu era susu desupra lorii.
Şi <* mărirea luî lehova s'a suiţii din medîloculii cetăţeî, şi a stătu • pe muntele t celii
de cătră resăritulu cetăţeî.
Şi eră-şî »m'a rădicaţii spiritulu, şi m'a
duşii în visiune prin Spiritulu luî Dumnedeu
în Chaldea, la cei din captivitate. Atuncea
visiunea ce amii vedut'o, s'a suiţii de la
mine. Şi amu spusu celoru din captivitate
tote lucrurile, câte mî-a arătaţii lehova.
Apropiarea suferinţeloruşi a capiivităţei poporului.

12 Ci I a foştii cătră mine cuventulu luî le2 J^ hova, dicendii: Fiîulii omului, tu locuescî înmedîloculu "uneî caseneascultătore,
care are 'ochi să vedă, şi nu vede; are urechi
să audă, şi nu aude ; " căci este casă neascul30. 28. & 37. e VeţlîZech. H.
4.
Vo(liZef.3.9.
87.
Iţa. 8. U.
x Pi. 51. 10.
b Cap. 9. 10. & / Cap. 43. 8.
g Cap. 8. 3.
Ier. 31. 33. &
88. 31.
( Ier. 84. 5.
Cap. S8. 85.
c Cap. 1. 19. &
82. 39.
& 31. 13. & 36
Cap. 18. 31.
10. 19.
Capuln li.
y Zoch. 7. 18. d Cap. 8. 1. &
84.
u Cap. 37. 83.
9. 3. & 10. 4, a Cap. 8. 3, S,
2 Ps. 105. 45.
v ier. 38. 39.
18. & 43. 4.
7, 8. & 3. te,
a Ier. 84. 7.
Oap. M. 11. k
C»p. 86. 86,

> Pi. 90. 1. &
»l. 9.

87.

tătore. De aceea tu, fiîulu omului, pregătesce-ţî uneltele de fugă, şi fugi diua înain
tea ochiloru lorii ; fugi înaintea ochiloru
lorii d'intr'unii locii într'altu locu; pote,
că vorii cunosce, că sunt casă neascultătore. Şi scote uneltele tale diua înaintea
ochiloru lorii, ca unelte de fugă ; şi eşî sera
înaintea ochiloru lorii, ca cei ce esii cându
fugii, înaintea ochiloru loru sepă-ţî bortă
în zidiii, şi scote-fe prin ea. înaintea oehiloru loru du-fe pe umeri, şi scote-fo în în
tunerecu ; acopere faţa ta, ca să nu vedî
pămentulu; dcăcîpusu-te-amu drepţii seninii
casei luî Israelu.
Şi amii făcuţii aşa, cumu mi s'a ordinaţii ; scos'amii afară uneltele mele diua,
ca pre unelte de fugă, şi sera săpat'amu
în zidiii bortă cu mâna; şi le-sanii scoşii în
întunerecu, ducându-fe înaintea ochiloru loru
pe umeri.
Şi demâneţa fost'a cătră mine cuvântulu
luî lehova, dicendu : Fiîulu omului, casa
luî Israelu, • casa cea neascultătore, de te va
întreba: /Ce faci? Respunde-li : Aşa dice
lehova, Domnulu : t Sarcina acesta privesce
!i pre domn ti în lerusalimii, şi pre totă casa
iii Israelu, în care sunt elu ?i mal marii lui.
pi: AEu sunt semnulu vostru;
Cumii amii făcuţii eu, aşa şi cu eî se va face;
' Merge-voru prinşi în captivitate.
Şi i domnulii, ce este în medîlocuhi lorii, va
duce uneltele sale pe umeri
în întunerecu, şi se va duce ;
Săpa-voru zidîulii, ca să scotă prin elu unel
tele sale ;
Acoperi-va lac,a sa, ca să nu vedă pre pămentu cu ochii seî.
Dară voiii întinde * mreja mea preste d'însuhl, şi se va prinde în firele mele ;
Şi-lii ' voiii duce în Babilonii, in pămentulu
Chaldeiloru,
Dară nu-lii va vede, de şi va muri acolo.
Şi m voiii împrăscîa în tote vânturile
Pre toţi cei ce-lu încunjură, ca să-lii ajute,
şi tote ostile luî;
Şi " voiu scote sabia în urmă -li.
"Şi voru cunosce, că eii sunt lehova,
Gândii 'i voiii împrăscîa pr'iutre popore,
Si-i voiii presera prin ţerî.
p Dară lăsa- voiu puţini din eî,
Cari să scape de sabia, de fomete şi de ciumă,
Ca să arete tote urîcîunile lorii
87.
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CAP. 12, 13.
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Poporeloru, unde se ducii,
Şi să cunoscă, că eu sunt lehova.
Şi a mai foştii cătră mine cuventulu luî
lehova dicendu :
Fiîulu omului, » mănâncă pânea ta cu cutremuru,
Şi be apa ta cu frică şi cu întristare ;
Şi vorbesce poporului ţereî :
Aşa dice lehova, Domnulu, de locuitorii Ie
rusalimului si de pămentulii luî Israelu :
Mânca-voru pânea lorii cu întristare,
Şi be-voru apa loru cu groză,
Căci pămentulii loru se rva pustii, lipsindu-se de plinitatea sa,
' Pentru silnicia tuturorii celoru ce locuescu
in elii.
Cetăţile cele locuite se vorii pustii,
Şi pămentulii in deşerţii se va preface;
Şi veţi cunosce, că eu sunt lehova.
Şi a foştii cuventulu luî lehova cătră
mine, dicendu : Fiîulu omului, ce este proverbulii, ce aveţi in pămentulii luî Israelu,
dicendu : ' Dilele se îndelungescu, şi visiunea
io/ i, nu se implinesce. De aceea di cătră eî :
Aşa dice lehova, Domnulu :
Face-voiu să înceteze proverbulii acesta,
Şi nu-lu vorii mai întrebuinţa in Israelu;
Ci di-li: "Apropiă-se dilele
Şi împlinirea tuturoru visiunilorii.
Căci "nu va mai fi nici o Ivisiunemincîun6să,
Nici gîcitură linguşitore in casa luî Israelu.
Căci eu, lehova, o dicu,
Şi s cuventulu, ce eii dicu, se va face,
Şi nu va mai întârdîa;
Ci in dilele vostre,
O casă neascultătore, voiii spune cuventulu,
Şi-lii voiii împlini, dice lehova, Domnulu.
Şi a mai foştii cătră mine cuventulu luî
lehova, dicendu:
* Fiîulu omului, ecce, casa luî Israelu dice :
Visiunea, ce acesta vede, este " pentru dile
multe,
Şi elu profeţesce pentru timpuri depărtate.
6De aceea di cătră ei:
Aşa dice lehova, Domnulu :
Nici unii cuventu alu meii nu se va îndelungi,
Ci cuventulu ce amii disu, împlini-se-va,
Dice lehova, Domnulu.
Sorta hotărîtă profeţilorii num uni"*!.

13 O l a fostu cătră mine cuventulu luî lehova,
2 k^ dicendu: Fiîulu omului, profeţesce asupra profeţilorii luî Israelu, cari profeţescii,
şi di celoru ce profeţescii numai din * anima
loru:
q Cap. 4. 16.
r Zecii. 7. 14.
« Ps. 107. 34.
t Vor«. *7.
Csp. 11. 3.
Amoa 6. 3.

2 Pet. 3. 4.
u loel ». 1.
Zef. 1. 14.
v Cap. 13. 23.
z Plan. -.'. 14.

y I»a. 55. 11.
Vers. !t8.
Dan. 9. 18.
Luc. 11. 33.
> Vera. ti.

a 2 Fel. 3. 4.
b Vers. 13, 15.
Capulii 1 3.
a Ver». 17.

Ascultaţi cuventulu luî lehova !
Aşa dice lehova, Domnulu :
Vaî de profeţii nebuni,
Cari âmblă dupre spiritulii lorii, şi n'aii vedutii nimicii l
Israele, profeţii tei sunt ° ca vulpile in deşerţii.
Nu d v'aţî suit ii pe spărturele zidlurilorii,
Nici n'aţî redicatu zidîurî in jurulii casei luî
Israelu,
Ca să potă sta la luptă in diua luî lehova.
• Vedut'aii visiunl deşerte şi gîciturî mincîunose ; şi dicu :
„lehova dice" ; şi lehova nu î-a trămesu;
Şi singuri aii ajunsii să credă,
Că cuventulu lorii se va implini.
Au doră nu visiunî deşerte aţi vedutii?
Şi nu gîciturî mincîunose aţi vorbiţii ?
Totu-şî diceţî: „lehova a disu",
firii eu nici de cumii n'amii vorbiţii.
De aceea aşa dice lehova, Domnulii:
Pentru că vorbiţi deşertăciuni, şi vedeţi
minciuni,
De aceea ecce, sunt împotriva vostră,
Dice lehova, Domnulu.
Şi mâna mea va fi asupra profeţilorii,
Cari vedu deşertăciuni, şi gîcescii minciuni :
Eî in adunarea poporului meii nu voru mal fi,
f Şi in cartea casei luî Israelu nu se voru
mal înscri,
s Si nici vorii întră in pămentulu luî Israelu ;
A Şi veţi cunosce, că eu sunt lehova, Domnulu.
Pentru că, da, pentru că au amăgitu pre
poporulii meii,
icendu : * Pace ; şi pacea nu era ;
i ui i uhi a zidiţii unu zidiu;
ecce, alţii l'; iii J'tencuitii cu albelă.
Spune celoru ce l'au tencuitii cu albelă, că
va cade ;
* Fi-va o ploîă reversătore,
Şi voi, petreloru de grândină, veţi cade,
Şi unii ventu cu viforii va năvăli.
Ecce, după ce zidîulu va fi cădutii, aii nu
vi se va dice :
Unde este albelă, cu care Taţi tencuitu?
De aceea aşa dice lehova, Domnulu:
Răpedi-voiii in mânia mea unu ventu cu
viforii:
Şi in furia mea va fi o ploîă reversătore,
Şi in aprinderea mea căde'-voru petre de
grândină, ca să-Zw nimicescă.
Şi voiii surpa zidîulu,
Pre care cu albelă l'aţî tencuitu;
'Lii voiii arunca la pămentii,
Şi se voru descoperi temeliele luî ;
Va cade, şi voi veţi fi nimiciţi supţii d'însulu ;
b Ier. 14. 14. &
13. 16, 16.
c Cânt. 1. 15.
d Pa. 106. 23,
30.

Cap. 12. 30.
• Vers. 23.
Cap. 11. 14.
& 12. 18.
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h Cap. 11. 10,
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1 Şi veţi cunosce, că eu sunt lehova.
1 5 Aşa voiii împlini mânia mea asupra /.uimim,
Şi asupra celoru ce cu albelă 1'aii tencuitii ;
Şi vî voiii dice: Zidîulu nu mal este, nici
cei ce 1'aii tencuitii !
16 Adecă, profeţii lui Israelu, cari profeţescu
pentru lerusalimii,
Şi cei ra ce vedii visiunî de pace pentru d'însulu,
Şi pacea nu este, dice lehova, Domnulu.
17
Şi tu, fiîulu omului,
* îndreptă-ţî faţa spre fiicele poporului teu,
0 Cari profeţescu din anima lorii ;
18 Profeţesce împotriva lorii, şi di:
Aşa dice lehova, Domnulu:
Vai de acele ce cosă perine pentru cotele
mâneloru,
Şi făcu legături pentru capetele de totă mă
rimea, ca să vâneze suflete!
Au doră sufletele poporului meu p veţi vena,
Şi sufletele vostre veţi păstra in vieţă ?
19 Căci me profanaţi cătră poporulu meu
"Pentru mâni pline de ordii şi bucate de
pane,
ţticcndu, că vorii muri aceia, cari nu vorii muri,
Şi că vorii trăi suflete, cari nu vorii trăi,
Spunându minciuni poporului ineu, ce as
cultă minciunile vostre.
20 De aceea aşa dice lehova, Domnulu;
fiece, eu sunt asupra perineloru vostre,
Cu cari venaţî sufletele, ca pre paseri;
Şi le voiii rumpe din braţele vostre,
Şi voiu lăsa sufletele să fugă,
Sufletele pre cari voi le venaţî, că pre pă21 Voiu rumpe legăturele vostre.
[seri.
Şi voiii scăpa poporulu meii din manele
vostre,
Şi nu vorii mai fi iu manele vostre spre venare;
r Şi veţi cunosce, că eii sunt lehova.
22 Pentru că cu minciuni aţi întristaţii sufletulii celui drepţii,
Pre care eu nici odată nu l'amu întristată ;
Şi * aţî întăritu manele celui nelegiuita,
Aşa că nu s'a maî intorsii de la calea sa
Făgăduindu-î vîeţa :
[cea rea,
23 De aceea 'nu veţi m&i vede deşertăciune,
şi nu veţi maî gîci gîciturî ;
Căci voiii scăpa pre poporulu meu din ma
nele vostre ;
M Şi veţi cunosce, că eu sunt lehova.
Poporulu se mustră pentru făţărnicia sa, ţi se ameninţă cu judecăţi, de cari nu este nici o scăpare.

14 A TUNCEA " venit'au la mine uniîa din beJ\_ trâniî lui Israelii, şi au şedutu înaintea
Verii. 9, 21,
«S.
Cap. 14. 8.
m Ier. 6. 14. &
S!». ».
n Cap. îl). 46.
& »1. i.

l a Vers. 8.
\ p» Pet S. H.
q VediProv.23.
II.

Mic. 3. 6.

T Vers. 9.
t Ier. *3. li.

( Vors. 6, etc.
Cap. 12. 24.
Mic 3. «.
i « Veri. 9.
Cap. 14. 8. *
15. 7.

mea. Şi a foştii câtră mine cuventulu lui
lehova, dicendu : Fiîulu omului, bărbaţii acestia redicatu-şi-au idolii in ânimele lorii,
şi pusu-şi-au înaintea lorii * petra de potecnire a nedreptăţeî lorii ; şi c lăsa-me-voiii să
fiii întrebaţii de d'înşiî ? De aceea vorbesce
cătră ei, şi di-li : Aşa dice lehova, Dom
nulu : Totu omulu din casa lui Israelu, care
'şi va redica idoli in anima sa, şi-şî va pu
ne petra de potecnire a nedreptăţeî sale
înaintea feţei sale, şi va veni la profetulu,
eu lehova respunde-voiii aceluia dupre fără-de-legea sa şi dupre mulţimea idoliloru şei ;
Ca să prindu casa lui Israelu prin însă-şî
anima lorii ; căci toţi s'au înstrăinaţii de la
mine prin idolii lorii.
De aceea di casei lui Israelu : Aşa dice
lehova, Domnulu : Căiţi-ve, şi întorceţi-vl de
la idolii voştri, şi întorceţi-w feţele vostre
de la tote urîcîunile vostre. Căci la totu
omulu din casa lui Israelu, şi d'intre străi
nii, ce locuescu in Israelu, care se va de
părta de la mine, şi-şî va redica idolii in
anima sa, şi-şî va pune petra de petecnire
a nedreptăţeî sale înaintea feţei sale, şi va
veni la profeţii, ca să-lu întrebe de mine ;
eii, lehova, singurii 'î voiu respunde pen
tru mine. Şi d voiu îndrepta faţa mea impotrivă omului aceluia, şi-lu voiu face spre
' semuu şi spre, proverbu şi-lîi voiii sterpi
din poporulu meu; 'şi veţi cunosce, că eii
sunt lehova.
Şi de se va amtgi profetulu, vorbindu
vr'unu cuventu, eu lehova » amăgit'amu pre
profetulu acela : şi voiu întinde mâna mea
asupră-î, şi-lîi voiu nimici din poporulu meu
Israelu. Şi voru primi pedepsa fără-de-legeî lorii ; pedepsa profetului va fi ca şi pe
depsa celui ce-lii întrebă; Pentru ca casa
lui Israelu să nu se maî * abată de la mine,
şi să nu se maî pângărescă în tote fâră-delegile lorii ; ' ci să-mî fie poporu, şi eu să
li fiu Dumnedeu, dice lehova, Domnulu.
Şi a maî fostu câtră mine cuventulu lui
lehova, dicendu: Fiîulu omului, cându o
ţeră "mi va păcătui, făptuindu fără-de-lege;
şi-mî voiu întinde mâna asupră-î, şi voiii
sfărâma i toegulu pâneî eî, trămeţendu asu
pră-î fometea, şi sterpindu şi omu şi ani
malii din ea: Atuncea * de arii fi aceşti trei
bărbaţi, Noe, Danielii şi Iovii in ea, aceştia
şi-aru meutui numai sufletele lorii 'prin drep
tatea lorii, dice lehova, Domnulu.
De voiu face să trecă prin ţeră m fere rele,

| c 3 Rog. 3. 13.
Capulu 14.
d L,ev. 17. 10.
a Cap. 8. 1. 4
& HO. 3, 5, 8.
80. 1. & 33.
Ier. 44. 11.
Cap. 15 7.
81.
6 Cap. 7. 19.
e Num. M. 10.
Vera. 4, 7.
l)eut. 28. 37.
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Vers. 16,18,
|
Cap. 5. 15.
iGap.ll.IO.tt
«0.
j / Cap. 6. 7.
37 27.
VedIIer.7.1G.
l f l Reg. 82. 23. j j Lev. 86. 26.
Iu. t. 1.
& 1 1.14. k 14.
Iov li. 16.
Cap. 4. 16. tH
Ier 4. 10.
5. 16.
| ' Prav. 11. 4.
a The», a. 11.
m Lev. 26. K2.
h » Pet. 2. 16. * Iei. 16. 1.

CAP. 14, 15, 16.

16

17
18

19

20
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23

ca să o despoîe de poporu, şi să ajungă
pustiîă, încâtu nimenea să nu potă trece prin
ea de fere; nDe ară fi aceşti trei bărbaţi în
ea, viu sunt, dice lehova, Domnulu, eî nici
pre fii nicî pre fete n'aru mentui; ci nu
mai pre d'înşiî s'aru mentui, dară ţeră se
va pustii.
Şeii de " voiii aduce sabia asupra ţereî aceleîa, şi voiii dice să trecă sabia prin ţeră,
şi voiu f sterpi din ea omii şi vită; »De aru
fi aceşti trei bărbaţi in ea, viu sunt, dice
lehova, Domnulu, eî nicî pro fii nicî pre fete
n'arii mentui; ci numai pre d'înşiî s'aru
mentui.
Şeii de voiu trămete r ciumă asupra ţereî
aceleia, şi voiii * vărsa asupră-î mânia mea
cu sânge, ca să sterpescii din ea omu şi vite ;
' De aru fi in ea Noe, Danielii şi Iovii, viu
sunt, dice lehova, Domnulu, eî nicî pre fii
nicî pre fete n'aru mentui ; ci nvmal pre
d'înşiî singuri s'aru mentui prin dreptatea
lorii.
Căci aşa dice lehova, Domnulu : Cu atâta maî mulţii, cându •' voiii trămete asupra
Ierusalimului cele patru judecăţi cumplite
ale mele : sabia, fometea, ferele rele, şi ciu
ma, ca să sterpescii din elii omii şi vită!
v Dară ecce, va remâne in elii o remăşiţă,
care se va scote : fii şi fete ; ecce, aceştia
voru eşi la voi, şi x veţi vede urmările lorii
şi faptele lorii; şi ve veţi mângăîa pentru
tote relele, ce le-amu adusii asupra Ierusali
mului, pentru tote câte amii adusii asupră-î.
Şi aceştia ve voru mângăîa, cându veţi vede
urmările lorii şi laptele lorii; şi veţi cunosce, că eii n'amii făcuţii » fără cuventu tote
câte î-amu făcuţii, dice lehova, Domnulu.
Judecatele lui DumnedeU aretate, că sunt drepte.

15 T^OST'A cătră mine cuventulii lui lehova,
J/ dicendii :
2
Fiîulu omului, ce preta are lemnulii de
yiîă maî mulţii decâtii alţii lemnii ?
Viţele de viîă mai multă decătu acele ce
sunt intre lemnele pădureî?
3 Au lua-se-va din elu lemnii, bunii de lucru ?
Au lua-se-va din elii unii cărligu, ca să fie
de auinatu in elu vr'o uneltă?
4 Ecce, "elii se dă focului, să-îfie de mâncare :
Foculu mănâncă amîndiioe capetele lui,
Si medîloculu lui se părlesce;
Aii este acesta de vr'ună folosii?
5 Ecce, cândii era întregii, nu era bunii de
lucru,
Cu câtu maî puţinii va maî fi bunii de lucru,
n Ven. 14, 18,
8. & 38. 81.
iO.
p Cap. 85. 13.
o Lev. «6. »5.
Zef. 1. 3.
Cap. 5. 18. A 1 Vers. 14.
SI. 3, 4. & W. r a Şam. 84. 15.

Cap. 38. 88.
• Cap. 7. 8.
( Vers. 14.
u Cap. S. 17. 6
33. 87.

v Cap. 6. 8.
x Cap. 80. 43.
y Ier. 88. 8, 9.
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Cându foculu l' a mâncaţii, şi s'a părlitu l
De aceea aşa dice lehova, Domnulu :
Cumii este lemnulu viîeî intre lemnele pădureî,
Pre care l'amii daţii de mâncare focului,
Aşa face-voiu locuitorilorii Ierusalimului :
b Voiii îndrepta faţa mea asupră-li :
De " vorii scăpa dintr'wnt* focii,
Unu alţii focii 1 va mânca ;
Şi, cându voiii îndrepta faţa mea asupră-li,
d Veţi cunosce, că eu sunt lehova.
Şi voiu preface ţeră într'unu deşerţii ;
Căci au făptuiţii fără-de-lege, dice lehova,
Domnulu.

6

7

8

Nemulţumirea si necredinctoşia ZMÎ Israelîl cătră
Dumnezeu^ pedepsa şi ruşinea sa in urmarea acestoru pecate; cu făgăduinţă de restatornicire.

FOST'A cătră mine cuventulii luî leho- 16
va, dicendii : Fiîulu omului, ° fă pre Ie- 2
rusalimu să cuuoscă urîcîunile sale, şi di :
Aşa dice lehova, Domnulu, cătră Ieru- 3
siil imii :
Oberşia ta şi * nascerea ta tragu-se din pămentulu Chanaanuluî ;
' Părintele ieufost'a Amoreii, şi mumă-ta HeŞi la nascerea ta,
[teiă. 4
"* In diiia, in care te-aî născuţii, buriculu teu
nu s'a tăiaţii,
Şi in apă nu te-aî scăldaţii spre curăţire ;
Cu sare nu te-aî săraţii ; şi in pelinci nu teaî înfăşatu.
Nicî unu ochiii nu s'a induraţii de tine, să-ţî 6
facă ce-va din acestea,
Din milă cătră tine;
Ci aruncată aî fosta pe câmpii, din scârbăcîune cătră tine,
In diiia in care te-aî născuţii.
Atuncea trecut'amu pe lungă tine, şi ve- 6
dutu-te-amu tăvălită in sângele teii,
Şi disu-ţi-amu, fiindu tu încă in sângele teii :
Trăesce l
Da, disu-ţi-amu, fiindu tu încă in sângele teii :
Trăesce l
e Făcutu-te-amii spre mii de mii, ca pre erba
Şi aî crescuţii, te-aî măriţii,
[câmpului ;
Şi aî ajunsii la culmea frumuseţeî;
lledicatu-ft-s'au ţiţele, şi perii ţî-au crescută ;
Dară erai golă şi fără vestminte.
Atuncea trecut'amu pe lungă tine, şi te- 8
iimii vedutii,
Ecce, vresta ta era vresta îubireî ;
'Şi întindendu-mî polele asupră-ţî, acoperit'amii goliciunea ta,
Şi juratu-m'amu ţie, şi amu intraţii in legăcu tine,
Ctapulu U.
a loan 15. 6.
6 Lev. 17. 10.
Cap. 14. 8.

e Iia. 84. 18.
d Cap. 6. 7. &
T. 4. & 11. 10.
* 80. 38, 48,

Oapulă 16.
a Cap. 80. 4. A
88. 8. & 33. 7,
8,».

t Cap. 81. 30.
a Veri. 45.
d Ou» 8. S.
• Eiod. 1. 7.
/ Rât 3. 9.
43
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pice lehova, Domnulă; şi «ajuns'aî a mea.
9 Şi te-amă scăldată in apă,
Amu spălată sângele teii de pe tine,
Şi te-amu unsă cu oleiă ;
10 Şi te-amă îmbrăcată cu vestminte înpcstriţite,
Te-amu încălţată cu sandalî de pele de viţelu de mare,
Te-amu încinsă cu ină subţire,
Te-amă îmbrăcată cu mătasă ;
11 Şi te-amu împodobită cu scule,
h Pus'ama braţîele pe manele tale,
Şi •' salbă pe grumazulă teu ;
12 Pus'amă ânelă in narea ta,
Şi cercei in urechîele tale,
Şi cunună frumosă pe capuiu tea.
13 Aşa aî fostă împodobită cu aură şi argintă;
Şi vestmintele tale erau de inu subţire, de
mătasă, şi vestminte îupestriţite ;
* Mâncat'aî florea fainei, miere şi oleiu ;
Si făcutu-te-aî * frumosă forte, forte,
Şi aî ajunsă a fi domnă.
14 Şi l numele tea străbătut'a intre popore pen
tru frumuseţa ta ;
Căci era desevârşită in podobele,
Ce le-amă pusă pe tine, dice lehova, Domnulă.
15 "Dară tu încredutu-te-aî in frumuseţa ta,
" Şi desfrenat'aî din causa renumeluî tea,
Şi reversat'aî desfrenările tale la totă trecetorulă, făcendu-te a luî.
16 ° Şi aî luată din vestmintele tale,
Şi ţî-aî făcută înălţimi împestriţite,
Şi aî desfrenată pe d'insele,
Aşa cumu nici o dată nu s'a vedutu, nici se
va mal vede.
17 Şi aî luată sculele tale cele măreţe,
Făcute din aurulă şi argintulu mea, ce ea
ţî-amă dată,
Şi aî făcută chipuri de bărbată,
Şi aî desfrânată cu d'însele ;
18 Şi aî luată vestmintele tale cele pestriţe, şi
acoperitu-le-aî cu ele]
Şi pusu-li-aî înainte oleîulă mea, tămâia mea,
19 pŞi pânea mea, ce eu ţî-amă dat'o,
Florea făineî, oleiulă şi mierea, cu care te
amă hrănită.
Pre acestea pusu-le-aî înaintea loră spre
mirosu plăcută ;
Aţa s'a întâmplată, dice lehova, Domnulfi.
20 * Şi luat'aî pre fiii tei şi pre fiicele tale,
Pre cari mi î-aî născută,
Şi î-aî sacrificată loră spre mâncare.
Aă doră pre puţină lucru era desfrenarea ta,
21 De aî junghiată şi pre fiii mei, şi I-aî dată,
g Esocl. 19. 5.
( Plan. 2. 15.
Ier. 7. 2.
m VediDeut.32.
h Fac. 84. 28,
15.
47.
Ier. 7. 4.
< Prov. 1. 9.
Mic. 3. 11.
j I >.-u! . 32. 13, n Isa. 1. 21. &
57. 8.
i Pi. 48. 2.

Ier. 2. 20. &
Osea 2. 8.
3. 2, 6, 20.
p Osea 2. 8.
Cap. 29. 3, 8, q 2 Reg. 16. S.
Ps. 106. 37, 38.
11, 11.
Osea 1. 2.
ha. 57. 5.
o » Reg. 23. 7.
Ier. 7. 31. t
Cap. 7. 20.
32. 35.

Ca să-î treci prin focii pentru d'însele ?
Şi in tote urîcîunile tale şi desfrenările tale
Nu ţî-aî adusă aminte de dilele rtenereţeloră tale,
* Cându erai gola şi fără vestminte, tăvălindu-te in sângele teu. .
Şi după totă răutatea ta,
(Vaî, vai de tine ! dice lehova, Domnulă,)
' Ziditu-ţi-aî movili,
Şi " făcutu-ţi-aî înălţimi in tote uliţele;
"In capetulă a totă drumulă ziditu-ţi-aî inălţimî,
Şi făcut'aî scârbosă frumuseţa ta,
Şi crăcitu-ţi-aî picîorele la totă trecetorulu,
Immulţindă desfrenările tale.
Şi aî desfrenată cu " Egiptenii, vecinii tei,
Cei mari la corpu ;
Multă desfrenat'aî, ca să me mânii.
De aceea ecce, întins'amu mâna mea spre
tine,
Şi împuţinatu-ţi-amă hranele cele hotărîte,
Şi te-amu lăsată in voia celoru ce te urîau,
»Fiîceloră Filisteniloru, cari se ruşinaă de
caloa ta cea desfrenată.
zAî desfrânată şi cu Asirieniî;
Căci escî nesăţiosă;
Da, desfrenat'aî cu eî,
Şi totu nu te-aî săturată.
Şi aî îmmulţitu desfrenarea ta
In pămentulă Canaanuluî " până la Chaldea ;
Şi nici cu acesta nu te-aî săturată.
Câtă este de desfrenată anima ta, aice
lehova, Domnulă,
De faci tote acestea !
Lucruri, ca ale celei mai neruşinate meretricî l
Căci * ziditu-ţi-aî movili la capetulu a totu
drumulă,
Şi făcutu-ţi-aî înălţimi in totă uliţa ;
Dară nici ca o meretrice n'aî fostă ; căci al
despreţuitu plata ;
Ci aî foştii ca o femeă adulteră,
Ce primesce pre străini in locuia bărbatu
lui eî.
Tuturora meritriciloră se dă plată,
Dară c tu dat'aî plată tuturora îubiţiloru tei,
Şi dăruitu-i-aî, ca să intre la tine din tote
părţile,
Să desfreneze cu tine.
Aşa desfrenarea ta a fostu altă-feliu decâtu
la alte femei:
Căci după tine nimenea nu s'a luaţii să
desfreneze ;
Cap. 20. 26. &
83. 37.
r Ier. 8. 8.
Veri. 43, 60.
Osea 11. 1.
< Vers. 4, 5, B.
« Vers. 31.

u las. 57. 5, 7.
lor. 8. 80. &
S. 8.
v Prov. 9. 14.
x Cap. 8. 10, 14.
k 20. 7, 8. &
83. 19, 80, 81.

y 8Cron.28. 18,
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Vers. 57.
l 2 Reg. 16. 7,
10.
2Cron. 88. 23.
Ier. S. 18,36.
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a Cap. 23. 14,
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b Veri. 24, 39.
e Isa. 30. 6.
Osea 8. 9.
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35
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Ci tu datu-li-aî plată, şi ei plutii nu ţi-au
daţii ;
Deci fost'a cu tine cu totulu altu-feliii.
De aceea ascultă, meretrice, cuventulu
lui lehova:
Aşa dice lehova, Domnulii :
Fiindu-că cazanulu teu s'a reversatii,
Şi goliciunea ta s'a descoperita in desfrenările tale cu iubiţii teî,
Şi cu toţi idolii tei cei scârboşi,
Şi in d sângele fiiloru teî, ce datu-i-aî lorii ;
De aceea, ecce, e voiii aduna pre toţi îubiţiîjteî,
Cu cari te-aî desmerclatu,
Şi pre toţi, câţi î-aî iubiţii,
împreună cu toţi aceia, pre cari î-aî ur'itii;
'I voiu aduna îinpotrivă-ţî din tote părţile,
Voiii descoperi goliciunea ta înaintea lorii,
Si vorii vede totă goliciunea ta.
Şi te voiii judeca
Dupre judecatele 'adulterelorii şi a acelora
ce ' versă sânge ;
Şi voiii aduce asupră-ţî sângele mâniei şi
alîi gelosieî !
Şi te voiii da in manele lorii :
Vorii derîma h movilele tale,
Şi vorii nimici înălţimile tale ;
'De vesmintele tale te vorii desbrăca, şi-ţî
vorii lua sculele tale cele măreţe,
Si te vorii lăsa golă şi fără vestminte.
i Şi vorii aduce asupră-ţî mulţimea,
* Care cu petre te va ucide,
Şi te vorii străpunge cu săbiele lorii.

41 Cu focii vorii l arde casele tale,
Şi vorii " îndeplini asupră-ţî aceste judecăţi
înaintea multoru femei ;
Aşa te voiu face să "^încetezi de a fi meretrice,
Şi plată nu vei maî da.
42 Şi aşa ° voiii pune capetii mâniei mele asu
pră-ţî,
Si gelosia mea se va depărta de la tine ;
Şi mo voiu linisci, şi nu me voiu maî
mânia.
43 Pentru că P nu ţî-aî adusii aminte de dilele
ţenereţeloru tale,
Ci te-aî înfuriaţii asupră-mî in tote aceste
lucruri,
De aceea ecce, ' si eii voiu resplăti urmările
tale asupra capului teu,
Dice lehova, Donmulii;
Şi nu vei maî face dupre desfrenarea acesta
in t6te urîcîunile tale.
44 fiece, toţii omulu, care se servesce de pro
verbe, ftice-va acestii proverbu asupră-ţî,
picând u: „Cumii este muma, aţa şi feta eî."
ci Vera. 20.
Ier. 2. M.
t Ier. 13. 22, 26.
Pliîu. 1. 8.
Cap. 23. 9, 10.
»2, 29.
Osc» 3. 10. t

8. 10.
Nah. 3. 5.
f Lev. 20. 10.
Dent. 22. 22.
Cap. 23. 45.
g Fac. 9. 6.
Biod. SI. 12.

VotfI vers. 20, k loan 8. 5, 7.
I DenU ÎS. 16.
36.
fc Vera. 24, 31.
2 Reg. 25. 9.
i Cap. 23. 26.
lor. 59. 8. &
Osc» 2. 3.
52. 18.
j Cap. 23. 46, m Cap. 5. 8. &
23. 10, 48.
47.
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Tu escî feta mumei tale,
Care s'a desgustatu de bărbatulu ei şi de
copiii şei;
Şi escî sora surorilorii tale,
Cari s'aii desgustatu de bărbaţii lorii şi de
copiii lorii ;
r Muma ta a fostă Heteîă, şi părintele teu
Amoreii.
Soră-ta cea maî mare este Samaria,
Ea şi fetele eî ce locuescu la stânga ta;
Şi • soră-ta cea maî teneră, ce locuesce la
drepta ta,
Este Sodoma şi fetele eî.
Dară tu n'aî âmblatii numai in căile lorii,
Si n'aî făcuţii dupre urîcîunile loru ;
Ci, ca ţi cumii ară fi foştii acestea lucruri
pre mici,
' Făcutu-te-aî maî stricată de câtu d'însele in
tote căile tale.
Viii sunt, dice lehova, Domnulu:
Soră-ta, "Sodoma, n'a făcuţii, nici ea şi nici
fetele eî,
Cumii aî făcuţii tu şi fetele tale.
Ecce, acesta a foştii fără- de legea suroreî
tale, Sodoma:
îngâmfarea, ° îndestularea de pane şi lipsă
de grijă
Aveau ea şi fetele eî ;
Dară pre celii săracii şi pre celu neavutii
nu-lii ajutau:
Ci se ingâmfaii, şi * făceau urîcîunî înaintea
mea ;
Şi acestea vedendu-Je eii, » le-amu depărtata.
Aşa şi Samaria n'a păcătuiţii nici cu jumaţaţe din păcatele tale;
Ci tu făcut'aî mai multe urîcîunî decâtâ aceea ;
Şi aşa * aî îndreptăţită pre surorile tale prin
tote urîcîunile câte le-aî făcuţii.
Deci portă ruşinea, pre care aî imputat'o
surorilorii tale,
Pentru păcatele tale, cu cari te-aî făcuţii
maî urîtă decâtii d'însele:
Decâtu tine ele maî drepte sunt
Deci ruşineză-te şi tu, şi portă ruşinea ta;
Căci aî inâreptăţitu pre surorile tale.
0 Şi voiii întorce pre prinşii lorii,
Pre * prinşii Sodomeî şi aî fetelorii sale,
Şi pre prinşii Samarieî şi aî fetelorii eî;
Şi cu eî întdrce-voiu ţi pre prinşii captivităţeî tale,
Ca să porţi ruşinea ta.
Ca să te ruşinezi pentru tote câte aî făcuţii,
Şi să li fii c de mângăîăre.
n Cap. 23. 27.
r Vers. J.
> Dcut. 32. 32.
o Cap. 5. 13.
Isa. 1. 10.
p Pa. 78. 42.
Vers. 22.
( 2 Reg. 21. 9.
Cap. 5. 6, 7.
q Cap. 9. 10. &
11. 21. & K.
Vers. 48, 51.
u Mat. 10. 15. &
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11. 24.
t> Pac. 13. 10.
x Fac. 13. 13. &
18. 20. & 19. 5.

y Fac. 19. 24.
z Ier. 3. 11.
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a \ . .,ii Isa. 1. 9.
ftvon. 60,61.
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A dus'o lungă ape multe, sadit'o-a dca pre l
o salce.
Şi ea a crescuţii, şi s'a făcuţii butucii de 6
viîă, puternicii, dară 'micii;
Viţele sale se îndreptau spre d'însulu, şi
rădecinele sale supţii d'însulu ;
Aşa a ajunsii butucii de viîă,
A făcuţii viţe, şi a daţii botăşî.
Şi mai era unu vulturii mare, cu aripi mar! 7
şi cu pene multe ;
Şi ecce, ^butuculii de viîă şî-a plecaţii răde
cinele sale spre d'însuhl,
Şi şî-a întinau viţele sale spre elu.
Pentru ca să o adape în straturile sădireî sale;
De ţi era sădită în pământii bunii, lungă 8
ape multe,
Ca să facă viţe,
Şi să dee fruptii,
Şi aşa să ajungă o viîă alesă.
Di: Aşa dice lehova, Domnulu; isbuti-va? 9
Vvlturulu celu d'dnteiu > au nu va rumpe ră
decinele eî,
Şi nu va tăia fruptulu eî, ca ele să se usuce,
şi să sece tote frundele odrasleloru sale,
Fără să fie nevoia de o putere mare seu de
unii poporu mulţii, ca să o scotă din ră
decinele eî?
Eccă este sădită! dară ore isbuti-va?
10
* Aii nu se va usca, ca ţi cumii unii ventu
de resăritu s'arii atinge de ea ?
dată eu ele.
Usca-se-va in straturile, unde cresce.
" Şi voiu întări legămentulu meii cu tine,
Şi a mal foştii cătră mine cuventulu luî 1 1
Şi veî cunosce, că eu sunt lehova;
lehova, dicendii :
Ca să-ţî ° aduci aminte, şi să te ruşinezî, Di acumii * casei celei neascultătore :
12
* Şi să nu-ţî maî deschid! gura de ruşine, Au nu sciţi ce însemnă acestea?
Cându 'ţî voiii ierta tote câte aî făcuţii,
pi-K : fiece, ' regele Babilonuluî a veniţii în
Dice lehova, Domnulu.
lerusalimu,
A luaţii pre regele luî şi pre maî marii luî,
Judecăfi asupra caseî domnescî a luî Iuda, CM o Şi î-a adusii la sine in Babilonii :
făgăduinţă despre Mesia.
* Şi a luaţii pre unuia din nemulu regelui, a 13
TT^OST'A cătră mine cuventulu luî leho- încheiaţii legămentii cu elu,
_T vai dicendu : Fiîulii omului, pune o ci ! Şi l'a pusu să jure,
militură, şi spune parabola acesta case! luî Luândii cu sine şi pre cei fruntaş! aî ţereî ;
Ca regatulii m să se umilescă,
14
Israelu, Şi ţii : Aşa dice lehova :
"Unii vulturii mare cu aripi marî,
Şi să nu se maî rădice ;
Cu aripi lungi, plinii de pene pestriţe,
Ci numat păzindu legămentulu seu să potă sta.
Venit'a în Libanu, şi b a răpitii din cedru ra Dară " elu resculatu-s'a, trămeţendii solii seî 1 5
mura cea maî de susu :
in Egiptu,
Rupt'a vârfurile vlăstăriloru luî,
" Ca să-î dee cai şi poporu multu.
P Isbuti-va ore? scăpa-va celu ce face aŞi dusu-le-a într'o teră de negoţu ;
Pusu-le-a într'o ţeră de neguţîătorî.
cestea?
Atunci a luaţii din semenţa ţereî,
Ore călcândii legămentulu, mântui- se-va?
Şi a pus'o "în ţerână de semenătură:
Viu sunt, dice lehova, Domnulu;
16

55 Gândii soră-ta Sodoma şi fetele eî se voru
întorce in starea lorii de maî 'naiute,
Şi Samaria şi fetele eî se voru întorce in
starea lorii de maî 'nainte ;
Atuncea tu şi fetele tale ve veţi întorce in
starea vostră de maî 'nainte.
50 De şi in gura ta nu s'a audiţii de soră-ta
Sodoma
în dilele îngâmfăreî tale,
57 Maî 'nainte de ce s'a vedutu răutatea ta :
Cumii se vedise, cându d te-aii ocăritu fetele
Sirieî,
Şi tote cele ce o încunjură, 'fetele Filisteniloru,
Cari te urescu din tote părţile.
58 Aşa f&\ purtatu pede'psa desfrenâreî tale
Şi a urîcîunilorii tale, dice lehova.
59 Căci aşa dice lehova, Domnulu :
După ce 'ţî voiii fi făcuţii, cumii aî făcuţii tu,
Care aî ^despreţuitii * jurămentulii, călcândii
legămentulu,
6 O 'Mî ' voiii aduce aminte de legămentulu meii
cu tine,
Ce ramă încheiaţii în dilele tânăreţeloru tale ;
Şi voiii întări cu tine unii i legămentii eternii.
6 1 Şi atunci 'ţî * veî aduce aminte de urmările tale,
şi te veî ruşina,
Cându veî primi la tine pre surorile tale,
pre cele maî marî şi pre cele maî mici ;
Şi ţi le voiii da ! de fiîce,
n Dară nu dupre legămentulu, ce făcuşi oC2
63
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CAP. 17, 18.
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i Unde locuesce regele, care l'a pusu pre
d'însulu rege,
Alii căruî jurămentii l'a despreţuitu, şi a
cărui legătnentu l'a călcaţii,
Acolo cu d'însulu va muri, in Babilonii.
rŞi Faraonii, cu to'tă oştea /MÎ cea puternică
şi cu mulţimea luî cea mare, nu va face
pentru d'însulu nimicii în resbelii,
Gândii neamiculu ' va înălţa valuri şi va zidi
întăriri, ca să sterpescă suflete multe.
Căci a despreţuitu jurămentulii, călcându
legămentulii ;
Şi ecce, după ce 'a daţii mâna sa,
A făcuţii tote acestea; elu nu va scăpa.
De aceea aşa dice lehova, Domnulu:
Viii sunt, pre jurămentulii meii, ce l'a des
preţuitu,
Şi pre legămeutulii meii, pre care l'a căl
caţii,
Le voiu resplăti pe capulii luî.
Voiii "întinde mreja mea asupră-î,
Şi se va prinde în firele mele;
'Lu voiu aduce în Babilonii,
Şi acolo "mă voiu judeca cu d'însulu pentru
abaterea luî,
Cu care s'a abătuţii de la mine.
Şi * toţî fugarii luî şi tote cetele lui vorii cade
de sabia,
Şi cei remaşî vorii fi împrăscîaţî în tote
venturile ;
Şi veţi cunosce, că eii lehova amii vorbiţii.
Aşa dice lehova, Domnulu:
Voiii lua din y ramura cea rnaî de susii a ce
drului celui înalţii, şi o voiu sădi;
Voiu tăia din mlădiţele luî cele tenere * o
mlădiţă fragedă,
Şi a o voiu sădi pe unii munte înalţii şi ră
dicaţii ;
* Pe muntele celu înalţii alii luî fsraelii o
voiu sădi;
Şi va face mlădiţe, va da fruptu, şi se va
face unii cedru mare ;
c Supţii d'însulu va locui toţii felîulu de sburătore fi totă paserea;
La umbra ramurelorii sale vorii locui.
Şi toţî arborii câmpului vorii cunosce,
Că eu lehova d amu umiliţii pre arborele
celii înalţii, fi amii înălţaţii pre arborele
celii micii,
Uscat'amu pre arborele celii verde, şi făcut'amii să înverdescă arborele celu us
caţii ;
«Eii, lehova, amu vorbita, şi amii făcuţii.
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Purtarea cea dreptă a lui Dumnedeit cătră fie-care
omit ; pe acesta se \nteme\eza o chtămare la căinţă.

SI a mai foştii cătră mine cuventulu luî
lehova, dicendu: Ce este voîiî, că diceţî de pămentulu luî Israelu proverbulii acesta : " Părinţii aii mâncaţii aguride, şi dinţii
fiiloru s'aii strepeditii?
Viii sunt, dice lehova, Domnulu:
Nu vî va mai fi locu a ve servi de prover
bulii acesta în Israelu.
Ecce tote sufletele sunt ale mele ;
Precurmi sufletulii părintelui, aşa şi sufletulii fiîuluî alu meu este;
6 Omulu ce pecătuesce, acela va muri.
Dară de este unii omii drepţii,
Care face drepţii şi dreptate:
"Nu mânâncă pe munţi,
Nu-şî redică ochii cătră idolii casei luî Israelu,
Nu ^pângăresce pre femea apropeluî seu,
Şi nu se apropia de femea, e ce este în ne
curăţenia ei ;
Nu ' încelă pre nimenea,
Ci întorce datornicului " amanetulu şeii ;
Nu face nici o răpire,
Ci h dă pane celui flămânda,
Şi îmbracă cu vestminte pre celii golii;
Nu dă cu ' dobendî,
Şi nu îe mai mulţii decâtii a daţii;
'Şî întorce mâna de la nedreptate,
Şi i face judecată dreptă intre omii şi omii ;
Amblă în aşedămintele mele,
Şi păzesce judecatele mele, în adeverii făcendu-/e :
Acela este drepţii; va *trăi, dice lehova,
Domnulu.
Dară de nasce unii fiiii nelegiuită, 'versătoru de sânge,
Şi care face vre-unulii din aceste pecate,
Şi nu face nici una din acele detoriî;
Ci şi pe 1111111(1' mănâncă,
Şi pre femea apropeluî seu pângăresce,
Pre celu săracii şi lipsiţii 'Iii încelă,
fi face răpiri,
manetulu nu-lii întorce,
Şi-şî redică ochii cătră idolî,
m Făcendii urîcîunî ;
Dă cu dobendî,
Şi îe mai mulţii decâtu a daţii:
Trăi-va unulu ca acesta?
Nu va trăi;
Făcut'a tote urîcîunile acestea; va muri;
" Sângele şeii va fi asupra luî.
Ecce, de nasce acesta unu fiiii,
c Cap. 88. 9.
g Eaod. îi. 26.
d Lev. 18.20. & 1
Deut. 24. 12,
20. 10.
13.
9 IiBV. 18. 19. & h Deut. 15.7,8.
20. 18.
I»a. 53. 7.
/ Iv -i 22. 81.
Mat.25. 35, 36.
Lev. 19. 15. £ i Esod. 22. 25.
Ley. 25. 36,37.
85. 14.

10
11
12

13

14

E«od. SI. I*.
Deut. 23. 19.
Nnm. 35. 34.
Neem. 5. 7.
"m Cap. 8. 6, 17.
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j Dout. 1. 16.
12, 13, 16, 27.
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Cap. 3. 18. &
33. 4.
Arnoa 5. 4.
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Care, vedendii tote păcatele, ce le-a făcuţii
părintele seu,
Ie semâ, şi nu face unele ca acestea:
° Pe munţi nu mănâncă,
Şi nu-şî redică ochii cătră idolii casei luî
Israelu,
Nu pângăresce pre femea apropeluî şeii,
Nu incelă pre nimenea,
Amanetulu nu-lii opresce,
Şi nu face răpire;
Ci dă pane celui flămându,
Cu vestmentii acopere pre celii golii,
Şi intorce mâna de la nedreptăţirea celui
săracii,
Şi dobendî şeii maî mulţii decâtu a daţii
nu îe;
Ci face judecatele mele, ţi âmblă in aşedămintele mele:
Acesta nu va muri pentru fără-de-legea pă
rintelui şeii: ci va trăi.
Părintele şeii, fiindii-că apesa forte,
Făcea răpiri de la frate-seu,
Şi făcea in medîloculii poporului şeii ceea
ce nu era bine:
Ecce, p acesta va muri in fără-de-legea sa.
Dară voi dicetî : Ce? «Aii doră fiîulii
nu portă fără-de-legea părintelui şeii 'i
Gândii fiiulu face drepţii şi dreptate,
Si păzese tote aşedămintele mele, şi le face,
Elii va trăi.
r Omulii ce pecătuesce, acela va muri.
' Fiîulii nu va purta fără- de-legea părintelui,
Nici părintele nu va purta fâră-de-legea
fiîuluî ;
'Dreptatea celui drepţii va fi asupra luî,
" Şi fără-de-legea celui nelegiuiţii va fi asupra luî.
Dară "de se va întorce celii nelegiuiţii de
la tote pecatele ce le-a făcuţii,
Şi va păzi tote aşedămintele mele, şi va face
drepţii şi dreptatea,
Atuncea va trăi, nu va muri.
Tote fără-de-legile, câte le-a făcuţii,
Nu i se vorii aminti;
Elu va trăi în dreptatea, ce a făcuţii.
Aii doră placu-mă în mortea celui neleDice lehova, Domnulu,
[gîuitu?
Şi nu în întorcerea luî de la căile sale, ca
să trăescă.
Dară ' cândii celii drepţii se va întorce de
la dreptatea luî,
Şi va făptui nedreptatea,
Şi va face după tote urîcîunile câte le face
celii nelegiuiţii,

o Vers. 6, otc.
p Cap. S. 18.
•1 Esuil. iO. 5.
!'•'!. b. 9.

» Reg. SS. K.
* «4. 3, 4.
r Veri. 4.

• Dent. L' t. 16.
S Reg. 14. 6.
» Cron. 85. 4.
Ier. 31. 89, 30.
t Iia. 3. 10, U.
u Rom. 8. 9.
v Veri. 17.

Cap. 33. 13,
19.
x Cap. 33. 16.
y Ver». 88.
Oap. 33. 11.
1 Tim. 8. 4.
8 Pet. 8. 9.

« Cap. 3. 80. &
33. 18. 13, 18.
a 8 Pet. 8. 80.
i Veri. 89.
Oap. 33. 17,
80.

Elii trăi-va ore?
°T6tă nedreptatea ce a făcut'o, nu i se va
aminti ;
în fără-de-legea, în care a nelegiuiţii,
Şi în pecatulu, în care a păcătuita,
în ele va muri.
Dară voi dicetî:
25
6 „Urmarea Domnului uu este dreptă. "
Şi acumii ascultă, casă a luî Israelu!
Urmarea mea aţi nu este dreptă?
Aii nu urmările vostre sunt nedrepte?
" Cândii celii drepţii se abate de la dreptă- 26
tea luî,
Şi face nedreptate, şi more într'îusa,
Elii more pentru nedreptatea, pre care a
făcuţii ;
Şi d cândii celii fără-de-lege se întorce
27
De la fără-de-legea, ce a făcuţii,
Şi face drepţii şi dreptate,
Elu se ţine în vîeţă;
Fiindii-că ' a luaţii semă,
28
Şi s'a întorşii de la tote fără-de-legile, câte
le-a făcuta,
Va trăi, nu va muri.
•f Dară casa luî Israelu dice:
29
„Urmarea Domnului nu este dreptă" l
Casă a luî Israelu, urmarea mea au nu este
dreptă ?
Au nu urmările vostre sunt nedrepte?
"De aceea, casă a luî Israelu, vă voiii judeca, 30
Pre fie-care dupre urmările sale, dice le
hova, Domnulu :
* Căiţi-ve, şi întdrceţi-vă de hi tote fârăde-legile vostre;
Şi aluncea nedreptatea vostră nu va fi spre
ruina vostră.
•Lepădaţi de la voî tote fără-de-legile, câte 31
le-aţî făcuţii.
Şi faceţi-vî o •' animă noiiă şi unii spiritu noii;
De ce să muriţi, casă a luî Israelu?
Căci * eu nu mă plăcii in mortea celui ce 32
more,
Dice lehova, Dornnulii ; de aceea îutorceţi-vă,
şi trăiţi.
l'l"i>;:< 1 1 asupra sorteî casei domnescî a lui Iuda.

EAKU tu ° redică plângere pentru maî mă- 19
riî luî Israelu, Şi $i:
2
Ce n jostu mumă-ta ? o leoiă ;
Ea şedea cu leii,
Şi a crescută pre puii seî intre puii de leii.
Şi a rădicaţii pre unulu din puii seî,
3
Pană b s'a făcuţii leuţu,
Şi s'a deprinşii a răpi prădî, ţi & mânca omeni.
e Vers. 81.
d Vers. 8t.
e Vera. 14.
/ Vers. 85.
g Cap. 7. 3. &
83. 80.

h Hat. 3. ».
Apoo. 8. 5.
i Efes.4.8i,83.
i Ier. 38. 89.
Cap. 11. 19.
t 36. 86.

k Plan. S. 33.
Vers. 83.
Cap. 33. 11.
8 Pet. 3. 9.

Oapuia 19. t
a Cap. 86. 17.
87. 8.
» Vcr«. 6.
8 Reg. 83.31,
38.
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CAP. 19, 20.
4 Şi audindu poporele de d'însulii,
I/aii prinşii în gropa lorii,
Şi l'au adusii în lanţuri în pămentulu c Egip5 Şi leoia asceptându-2u,
[tuluî.
Vedendii, că deşertă era asceptarea eî,
Luatu-şi-a d alţii puiu,
Şi Va. făcutu leuţii;
6 « Căci âmblândii cu leii,
/Făcutu- s'a leuţu,
Şi s'a deprinşii a răpi prădi, ..•/' a mânca
7 A năvăliţii în palaturile lorii,
[omeni;
Şi a pustiiţii cetăţile lorii;
Aşa că s'a spaînientatii ocelu pămentu şi tote
De mugetulii răcnituluî luî.
[din elii
8 s Atuncea poporele din ţerele din jurulii Iul
pusu-s'au asupră-î,
întinsu-i-aii mrejele lorii,
Şi ''prinsu-l'aii în gropa lorii.
9 Şi l'au pusii în puşcă cu lanţuri,
' Şi l'au duşii înaintea regelui Babilonuluî ;
Punendu-lu îa întăriri,
Ga să nu se maî audă vocea luî
Pe 'munţii luî Israelu.
10
Mumă-ta era, — * fii în parabola ta, — ca
o viîă sădită lungă ape ;
Ajungea ' roditore şi plină de mlădiţe, de
mulţimea apeloru;
11 Şi se făceau din ea toege târî, ce servîau
de sceptre domniloru ;
Şi ™ tulpina eî se înălţa în medîloculii mlădiţeloru tufose,
Aşa că se însemna prin înălţimea eî ţi prin
mulţimea ramurelorii eî.
12 Dară fost'a cu furia smulsă,
Şi aruncată la pămentu ;
Unii " ventu de resăritu a uscaţii fruptele eî,
Si toegele cele târî ruptu-s'ati, s'aii uscaţii,
Si foculu le-a mistuită.
13 Şi acumii ea este sădită în pustiiii,
liitr'umi pămentu secii şi uscata.
14 ° Si isbucnindii foculu drn o mlădiţă a ramuMistuit'a fruptulii eî,
[relorii sale,
Şi în ea nu maî este nicî unii toegîi tare,
ce aru serei de sceptru doinnilorii.
f Acesta-î plângere, şi plângere va fi.
Reiterarea pccatelorti lui Israelu in istoria lui cea
trecută ; şi făgăduinfi de indurare în viitoriu. Ni
micirea est» de ivrope a Ierusalimului.

20 ţ anulu alii şeptelea, în luna a cincea,
|__ la dece a luneî venit'aii ° bătrânii luî Is
raelu, ca să întrebe pre lehova, şi au şee 2 Reg. 23. 33.
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4 2 Reg. 23. 34.
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înaintea mea. Şi a foştii cătră mine
cuventulu luî lehova, dicendu : Fiîulu omuluî, vorbesce bătrânilorii luî Israelu, şi dili : Aşa dice lehova, Domnulu : Au doră venit'aţî să mă întrebaţi? Viii sunt, dice le
hova, Domnulu, * nu voiu fi întrebata de voi.
Să nu te " judecî cu eî? fiîulii omuluî, să nu
te judecî ? d Fă-î să sciă urîcîunile părinţilorii
lorii ; Şi di-li : Aşa dice lehova, Domnulu :
în diiia, în care " amu aleşii pre Israelu,
Şi amu rădicaţii mâna mea spre seminţia
caseî luî lacobii,
Şi m'amu făcuţii lorii f cunoscuta în pămen
tulii Egiptului,
Gândii amii rădicaţii mâna mea spre d'inşiî,
dicendu :
» Eii sunt lehova, Dumnedeulu vostru ;
în diiia aceea înălţat'amii mâna mea spre
d'înşiî,
* Că-î voiu scote din pămentulu Egiptului
La unii pămentu, pre care l 'amii descope
riţii pentru eî,
Una pămentu, in care curge miere şi lapte,
•' Celu maî frumoşii din tote pămenturile :
Atuncea dis'arnu cătră eî:
•>' Să lepedaţî fie-care * urîcîunile ochiloru seî,
Şi să nu ve spurcaţi cu ' idolii Egiptului ;
Eu sunt lehova, Dumnedeulu vostru.
Dară eî s'au resculatii asupră-mî,
Şi n'aii voiţii să me asculte ;
Nicî umilii n'a lepădaţii urîcîunile ochiloru
Şi n'a părăsiţii idolii Egiptului.
[seî,
Atuucea disu-»m-amu: m Vărsa-voiii furia mea
asupră-u,
Să împlinescii mânia mea asupră-li
In pămentulu Egiptului.
"Decâtii pentru numele meii,
Ca să nu se profaneze înaintea poporelorii,
Intre cari eî se aflau,
Şi înaintea cărora m'amii făcutu lorii cu
noscuta,
Lucrat'amii, scoţendu-î din pămentulu Egiptuluî.
l-aniii ° scoşii din pămentulu Egiptului,
Şi î- amii adusii in pustiiii;
P Datu-li-amii aşedămintele mele,
Şi fâcutu-li-amii cunoscute judecatele mele,
« Pre cari, de le va face omulii, va trăi prin ele;
Şi datu-li-amii încă şi r sabatele mele,
Ca să fie spre semnii intre mine şi d'înşiî;
Şi să cun6scă, că eii sunt lehova, celu ce-î
sânţesce.
A Eaod. S. 8, 17. IE 2 Cron. 15. 8.
Deut. 8. 7, 8, i Lev. 17. 7. &
18. 3.
9.
Deut. 29. 16,
Ier. 38. 22.
17, 18.
i Ps. 48. 2.
los. 24. 14.
Vers. 15.
Dan. 8. 9. & m Cap. 7. 8.
11. 16, 41.
Vers. 13, ii.
n VedîEnod.32.
Zech. 7. 14.
j Cap. 18. 31.
12.

Num. 14. 13,
etc.
Deut. 9. K.
Vers. 14,22.
Cap. 36. ti.
22.
o Eaod. 13. 18.
p Deut. 1. 8.
Neem. 9. 13,
14.

2
3

4
5

6

7

8

9

10
11
12

Ps. 147. 19, 20.
g Lev. 18. 5.
Vera. 13, 21.
Rom. 10. 5.
Gal. 3. 12.
r Eaod. 20. 8. &
31. 13, etc. &
35. a.
Deut. 5. 12.
N«em. 9. 14.
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13 Dară casa lui Israelu • sculatu-s'a in pustiiu
asupra-m!:
în aşedămintele mele n'a âmblatu,
Ci a ' despreţuitu judecatele mele,
Pre cari, de le va face omulu, va trăi prin ele ;
Si sabatele mele le-a " profanatu forte ;
Atuncea disu-wii-amu: Versa-voiu mânia mea
asuprâ-li in " pustiiu,
Ca să-î nimicescu.
14 * Decâtu, lucrat'amu pentru numele meu,
Ca să nu se profaneze înaintea poporeloru,
înaintea cărora i-amii scoşii.
15 Şi eră-şî » redicat'ainu mâna mea asupră-li
in pustiiu,
Jurându-me, că nu-î voiii aduce in pămentulu, pre cari W-amii foştii daţii,
In care curge miere şi lapte,
• Celii mai frumoşii din tote pământurile ;
16 ° Pentru-că aii despreţuitu judecatele mele,
Şi n'aii âmblntu iu aşedămintele inele, şi au
profanatu sabatele mele;
Căci * ânimele lorii âmblau după idolii loru.
17 « Totu-şî ochîulu meu cruţatu-i-a, ca să nu-î
stricii,
Şi nu i-amii nimicitu iu pustiiu;
18 Ci dis'amu fiiloru loru in pustiiu :
Nu âmblaţî in aşedămintele părinţiloru voştri,
Şi nu păziţi judecatele loru,
Şi nu ve spurcaţi cu idolii loru ;
13 Eu sunt lehova, Domnulii vostru ;
d In aşedămintele mele să âmblaţî, şi jude
catele mele să păziţi,
Şi se le faceţi ;
20 • Şi sânţiţî sabatele mele,
Şi ele să fie intre mine şi voi spre seninii,
Şi să cunosceţî, ca eii sunt lehova, Dumnedeulii vostru.
21 Dară ţi 'fiii s'aii sculatii asupră-mî ;
N'aii âmblatu in aşedămintele mele,
Şi n'au căutata să facă judecatele mele,
» Pre cari, de le va face omulu, va trăi prin
ele;
Ci aii profanatu sabatele mele ;
Atuncea disu-wu-amu : * Versa-voiu furia mea
asupră-li,
Să împlinescii mânia mea asupra-li iu pustiiu.
22 'Totu-şî oprit 'amu mâna mea,
Şi •»' lucrat'amu pentru numele meii,
Ca să nu se profaneze înaintea poporeloru,
înaintea cărora î-arnu scoşii.
23 Redicat'amu asupră-li eră-şî mâna mea in
pustiiu,
Ca * să-î împrăsciu pr'intre popore,
Şi să-î resipescii prin ţerî;
• Num. 14. 28.
P». 78. 40. &
!)5. 8, 9, 10.
« Prov. 1. »5.
Vera. 16, !4.
u Eiod. 16. 87.
v Num. 14. SO.
& !6. 65.

Pn. 106. ».1.
Pa. 78. 37.
i Ier. 17. »!.
\ nu . . 5.25, 86.
x Ver«. 9, 22.
12.
[••:•!'. 7. 42, 43. / Vera.
y Num. 14. 88.
Nuin. 85. 1, 8.
IV. 95. 11. & c. Ps. 78. 88.
l". MI. 9. 23,
106. 86.
d Deut. 5. 38,
24. & 31. 27.
i Vers. 6.
33. & 6, Ic 7, ?Vera. 11, 13.
a Veri. 13. 84.
ft 8, A 10, &
Verj. 8, 13.
6 Num. 15. 39.
i Pi. 78. 38.
u, & ia.

! Pentru-că judecatele mele n'aii făcuţii,
Ci aii despreţuitu aşedămintele mele,
Aii profanatu sabatele mele,
Şi m ochii loru aii fostu după idolii părinţi
loru loru.
De aceea " datu-li-amii şi eu aşedăminte, ce
nu erau bune,
Şi judecaţi, prin cari nu putură trăi.
Şi i-amii lăsaţii să se spurce cu inse-şî darurile lorii,
Trecendu eî • prin focă pre toţî ânteiu-năsCa eii să-î pustiescu ;
[cutii lorii ;
Ca f să cunoscă, că eu sunt lehova.
De aceea, fiiulii omului, vorbesce casei
lui Israelu, şi fi i -li:
Aşa dice lehova, Domnulii :
Şi părinţii voştri in acesta * m'au batjocoriţii:
Făcendu şi acesta fără-de-lege împotriva mea,
Ca, după ce dusu-î-amii in pămentulu,
Pentru care redicat'amu mâna, jurdndă că-lu
voiu da lorii,
1 Eî aii căutaţii la totă înălţimea şi la toţii
arborele tufosu ;
Acolo aii sacrificaţii sacrificîele lorii,
Acolo au pusii darurile lorii aducetore de
mânia,
Acolo au pusu ' mirosurile lorii cele plăcute,
Şi acolo aii versaţii libaţiunile loru.
Deci dis'amu cătră eî:
Ce 'nse'mnă înălţimea la care mergeţi?
Şi numele eî a remasii Bama (înălţime) până
astă-dî.
De aceea di casei lui Israelu:
Aşa dice lehova, Domnulii:
Gumă ! ve spurcaţi în căile părintilorii voştri ,
Şi desfrenaţî dupre urîcîunele lorii,
Şi ve spurcaţi cu toţi idolii voştri până
astă- di,
Aducendu ' darurile vostre,
Şi trecendii pre fiii voştri prin focii :
Şi " eii să mal fiu întrebaţii de voî, casă a
lui Israelu !
Viii sunt, dice lehova, Domnulii, nu voiii
mai fi întrebaţii de voî.
Şi " ce vî vine în gândii,
Că diceţî: Voimii a fi ca poporele,
Ca nemurile ţereloru, servindu lemneloru şi
Nu se va face.
[petrelorii ;
Viu sunt, dice lehova, Domnulii,
Cu mână puternică, şi x cu braţiu intinsu,
Şi cu mânia revărsată, voiu domni preste
Ve voiii scote d'intre poporele,
[voî :
Şi ve voiu aduna din ţerele, unde sunteţi
împrăscîaţî,
Vors. 17.
j Vers. 9, 14.
k IMV. 26. 33.
Deut. 28. 64.
Ps. 106. 27.
Ier. 15. 4.
l Vers. 13. 16.
im v>",l i cap. 6. 9.

n Vedi Ps. 81.
2 Cron. *8. 3.
18.
& 33. 6.
Vers. 89.
Ier. 31. 35.
Rom. 1. 24
Cap. 16. 80,
2 Thcs. 2. 11.
21.
o 2 Reg. 17. 17. p Cap. 6. 7.
q Ram. 2. 24.
A 21. 6.

24

25
26

27

28

29

30

31

32

33

34

T la*. 57. 5, etc.
Cap. 6. H.
• Cap. 16. 19,
i Vera 86.
u Vors. S.
v Cap. 11. 5.
x Ier. 21. 5.
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CAP. 20, 21.
Cu mână puternică, cu braţiu întinsii,
Şi cu mânia revărsată.
35 Si ve voiii duce în pustiîulu poporeloru,
Şi acolo y judeca-me-voiii cu voî faţă în faţă.
36 ' Cumu m'amu judecaţii cu părinţii voştri în
pustiîulu pământului Egiptului,
Aşa me voiii judeca cu voî, $ice lehova,
Domnulu :
37 Ve voiu "trece pe supţii toegu,
Şi ve voiii aduce în legăturele legământului.
38 'Voiu deosebi d'intre voî pre cei resculătorî,
Şi pre cei ce se abătu de la mine ;
Pre aceştia 'î voiu scote din pămentulu, în
care Io cu eseu,
Şi « nu vorii re'ntra în pămentulu lui Israelu ;
dŞi veţi cunosce, că eu sunt lehova.
39
Şi voî, casă a luî Israelu, aşa dice le
hova, Domnulu:
' Mergeţi de serviţi fie-care pre idolii şei,
Şi de acumu înainte, de nu voiţi să me
ascultaţi !
f Dară nu mai profanaţi numele meii celii
sânţii
Cu darurile vostre şi cu idolii voştri.
40 Căci * pe muntele meu celii sântu,
Pe muntele înălţiineî luî Israelu, dico lehova,
Domnulu,
Acolo me va servi totă casa luî Israelu în
Acolo A me voiu place întru eî,
[ţeră,
Si acolo voiu cere darurile vostre,
Şi prinosele daruriloru vostre cu tote lu
crurile cele sânte ale vostre.
4 1 Plăce-mă-voiu întru voî, ca întru ' mirosele
cele plăcute ale vostre,
Gândii ve voiii scote d'intre poporele,
Şi ve voiu aduna din ţerele, în cari sun
teţi împrâscîaţî ;
Şi me voiu sânţi în voî înaintea poporeloru.
42 i Şi veţi cunosce că eii sunt lehova,
* Gândii ve voiu aduce în pămentulu lui Is
raelu,
în pămentulu, pentru care amu redicatu
mâna mea,
Jurându-me, că-lii voiii da părinţiloru voştri.
43 "Şi 'acolo vi veţi aduce aminte de urmările
vostre,
Şi de tote faptele cu cari v'aţî spurcata ;
Şi m ve veţi desgusta de voî înşi-ve
Pentru tote relele, câte le-aţî făcuta.
44 " Şi veţi cunosce, că eu sunt lehova,
Cându vî voiu face acesta " pentru numele meu,
Nu dupre urmările vostre cele rele, nici
dupre faptele vostre cele stricate,
Casă a luî Israelu, dice lehova, Domuulu.
y Ier. 2. 9, .15.
Cap. 17. 80.
i VeţllNum. 14.
îl, t», H3, 28.

Mat.25. 32. 33.
c Iar. 44. M.
d Cap. 6. 7. k
15. 7.4*3.4».
29.
e Jndc. IU. 14.
a Lev. Î7. Si.
Pi. 81. 13.
Ier. 33. 13.
Arnos 4. 4.
i Oap.34. 17, 30. / Isa. 1. ÎS.

Oap.»3. .18, 3D.
g Isa. 3. 2, 3.
Cap. 17. 23.
Mic. 4. 1.
A Isa. 58. 7. ft
80. 7.
Zech. 8. 20,
ele.

Mal. 3. 4.
Rom. 12. 1.
t Kfes. 5. 2.
r'ilip. 4. 18.
j Vera. 38. 44.
Cap. 30. 23. &
38. M.

Nimicirea cea d'aprope a Ierusalimului.

Şi a foştii cătră mine cuventulu luî Ie- 45
hova, dicendu:
p Fiîulu omului, îndreptă-ţî faţa spre medă-di, 46
Şi picură-fî cuvenlulu spre medă-di,
Şi profeţesce asupra pădureî din câmpulii
de medâ-di:
Şi di pădureî de cătră medă-di:
47
Ascultă cuvântulu luî lehova!
Aşa dice lehova, Domnulu:
Ecce, i voiu aprinde focii în tine,
Care va mistui în tine r toţii arborele verde,
Şi toţii arborele uscată;
Flacărea ardetore nu se va stinge;
Ci totă faţa pâmentuluî ' de la medă-di şi
până la medă-nopte se va arde de ea.
Şi totă carnea va vede, că eîi lehova amii 48
Nu se va stinge.
[aprins'o;
Atuncea dis'amu: Vai, lehova, Domne!
49
Eî 'mî dicii: Omulu acesta aii nu vorbesce
în parabole?
FOST'A cătră mine cuventulu luî leho- 21
va, dicendu:
" Fiîulu omului, îudreptă-ţî faţa spre Ie- 2
rusalimii,
Şi 6picură-£î cucentulu spre locurile cele sânte,
Şi profeţesce asupra pământului luî Israelu.
pi pămentuluî lui Israelu: Aşa dice lehova; 3
Ecce, ea sunt împotrivă-ţî,
Şi voiii scote sabia mea din teca eî,
Şi voiu sterpi din tine ţi " pre celii dreptu şi
pre celii nelegiuiţii.
Fiindii-că voîescfi să sterpescii din tine ţi 4
pre celii dreptu şi pre celii nelegiuita,
De aceea sabia mea va fi scosă din teca ei
împotriva a totă carnea d de la medă-di şi
până la medă-nopte.
Şi va cunosce totă carnea,
5
Că eii, lehova, amii scoşii sabia mea din
teca eî;
Ea • nu se va mai întorce într^insa.
De aceea tu, fiîulii omului,
6
f Suspină, până se vorii sparge renunchiî in
Suspină cu amarii înaintea lorii.
[tine;
Şi cândii 'ţî vorii dice: „De ce tu suspini?" 7
Vei respunde: „Pentru scirea; căci vine,
„Şi totă animase va topi, 'tote manele se
vorii muia,
„Tote spiritele se vorii întuneca, şi tote genunchîele vorii ajunge ca apă;
„Ecce, vine, şi se face l dice lehova, Doranulfl."
Şi a foştii cătră mine cuventulâ luî Ie- 8
hovar dicendu:
t Cap. 11. 17. & n Vors. S8.
34. 13. & 36.
Cap. 34. 34.
34.
0 Oap. 36. 22.
l Cap. 16. «1.
p Cap. 6. 2. &
31. 2.
m Lov. 26. 39.
Cap. 6. D.
q Ier. 21. 14.
r Luc. 23. 31.
Oiea S. ÎS.

, Cap. îl. 4.
Cbpulti 3/.
a Cap. 20. 46.
b Deut. 32. 2.
An... 7. 16.

Mic. -t. e, 11c Iov 9. 32.
d Cap. 30. 47.
e Aţa Iu. 45.
23. & 55. 11.
/ I»a. 8». 4.

,; Cap. T. 17.
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Fiîulu omului, profeţesce, şi ţii: Aşa dice
lehova :
Di : * Sabia, sabia ascute-se, şi se oţelesce ;
Ascute-se spre junghîare,
Oţelesce- se, ca să lucescă;
Unu gemetii ce scânteîeză,
Unii biciu cu văitare, ce despreţuesce toţii
lemnulii !
Şi lehova & dat'o să se oţelescă, ca să se
îee în mână;
Âscuţitu-s'a şi oţelitu-s'a sabia acesta,
Pentru a o pune în mâna * celui ce va ucide.
Strigă, şi vaîtă-tc, fiîulu omului!
Căcî asuprta poporului meu este ea,
Asupra tuturora mai marilorii lui Israelii ;
Grozele săbiei acesteia cuprinde-vorii pre po
poralii meu,
De aceea J'bate-te preste şolduri.
Căcî spre * cercare se trămete ;
Şi ce, dacă sceptrulii, celii a-to<w-despretuitoru,
1 Va peri, dice lehova, Doinnulu ?
De aceea tu, fiîulu omului, profeţesce,
Şi m lovesce cu o mână în cea-1-altă,
Şi înduoesce sabia, şi întreîesce sabia co
lorii ucişi;
Acesta-î sabia ucisuluî celui mare,
Care va străbate până în " memmtaiele lorii.
Pus'amii sfăscîare de sabia in tote portele
lorii,
Ca să se secătuescă totă anima, şi să se îinmulţescă ruinele;
Vai, ° facutu s'a să fulgere,
Ascuţitu-*'a pentru ucidere.
* întăresce-te, sabia !
Lovesce în drepta, în stânga,
Orî-unde se va îndrepta ascuţitulu teii.
Şi eii voiu 'lovi cu o mână în cea-1-altă,
Şi-mî r voiii scvârşi mânia mea ;
Eu, lehova, amu vorbita.
Şi a foştii cătră mine cuventulii luî le
hova, dicendii :
Şi tu, fiîulu omului, fă-ţî duoe căî,
Prin cari să străbată sabia regelui Babilonuluî j
Amînduoe căile să plece din o ţeră.
Şi i'.u- // unu semnu ;
}?&-lu la intrarea căîeî cătră cetate.
Fâ-£2 o cale, prin care să vină sabia la ' Rabba
a fiiloru luî Amnionii,
Şi alta în Iuda asupra Ierusalimului celui
întăritu.
Căcî regele Babilonuluî stă la respentia
căilorii,

A Deut. 31. 41. m Num. 24. 10.
Ver>. 15, 88.
Vor». 17.
t Vera. 19.
Cap. 6. 11.
, lor. 31. 19.
n 1 Keg. iO. 30.
k Iov 9. 23.
& Si. 25.
t Cor. 8. S.
o Veri. 10, 28.
l Veri. n.
p Omp. 14. 17.

q Vers. 14.
Oap. 22. 13.
r Cap. S. 13.
• lor. 49. 2.
Cap. 25. 5.
A. in.-

1. 14.

,' lor. 51. 14.
u Oap. 4. 2.
v Cap. 17. 13,
15. 16, 18.
x tCron.S6.lt.
Ier. 62. 2.

La capătulii amîndurorii căiloru, făcendii gâElu scuteră săgeţele,
[citoriî;
întrebă pre terafimî,
Şi caută maîulii.
La drepta-î stă sorţulii pentru lerusalimii, 22
Ca să îndrepteze asupră-l berbecii,
Să îmbărbăteze la ucidere,
Să ' rădice strigătulu de alarmă,
Să " îndrepteze berbecii asupra porţeloru,
Să redice valuri, şi să zidescă întăriri.
Dară acesta li-va o gâcitoriă deşertă în 23
ochii
Acelora, cari aii "juraţii jurăminte minclunose;
Dară elii li va aduce aminte de necredincîoşia lorii,
Ca să fie prinşi.
De aceea aşa dice lehova, Domuulu:
24
Pentru-că v'a amintiţii necredincîoşia vostră,
Descoperindu fără-de-legile vostre,
De s'aii vădiţii pecatele vostre în tote fap
tele vostre;
Pentru-că v'a adusii a minte, ţlicu,
Fi-veţî prinşi cu mâna.
Şi tu, x domnii fără-de-lege şi nelegiuiţii 25
iilu lui Israelii, " a căruia di a sosiţii,
Fiindu-că fâră-de-legea ta ajuns'a la cul
mea i î,
Aşa dice lehova, Domnulii:
26
Să i se scotă diadema, şi să i se îee corona !
Acesta nu va mal fi, cuinii a foştii ;
1 înalţă pre celii umiliţii, şi umilesce pre celii
înălţaţii ;
O voiu resturna, o voiu resturna, o voiii res- 27
turna,
Şi "nu va mal sta, până ce nu va veni acela a căruia este dreptulii ;
Şi acestuia o voiii da.
Şi tu, fiîulu omului, profeţesce, şi di : 28
Aşa dice lehova, Domnulu, 'de fiii luî AmŞi de batjocura lorii; da, di:
[monu
" Sabia, sabia este scosă,
Oţelită pentru sfăscîare,
Ca să nimicescă, fulgerândâ.
Pre-cându ei d vădii pentru tine găcitorii de- 29
şerte,
Pre-cându ei dau în scire pentru tine gâcitonl mincîunose,
/>'". sabia, de te pune pe grumazulii celoru
ucişi,
Acelora fără-de-lege, • cărora lî-a veniţii diiia ;
Căci fâră-de-legea lorii a ajunsu la culme.
f Ore voiu întorce-o în teca ei ?
30
t Te voiu judeca în loculii, unde ai foştii fă*în pămentulu obârşiei tale;
[cutii,
Oap. 17. 19.
y Vera. 29.
Cap. 35. 5.
i Cap. 17. 24.
Luc. 1. 52.
a Fac. 49. 10.

Vers. 13.
| Zof. 2. 8, 9,
Luc. 1.32,33.
10.
loan 1. 49.
c Von. 9, 10.
6 Ier. 49. 1.
d Cap. 12. 24.
Cap. S5. 2, S,
ft 22. 28.
6.
e Veri. 25.

lor 18. 20.
Pa. 37. 13.
/ Ier. 47. 6, 7.
g Fac. 15. 14.
Cap. 16. K.
h Cap. 16. S.

CAP. 21, 22.
31 Şi voiii ' versa asupră-ţî mânia mea ;
Voiii i sufla asupră-ţî foculu aprindere! mele,
Şi te voiii da în mâni de omeni înfuriaţi,
maiştri în stricăciune.
32 Veî ajunge de hrană focului;
Sângele teu se va versa pe pămeutu,
Şi * nu-şî vorîi mal aduce aminte de tine ;
Căci eu, lehova, amu vorbită.
Pecaiele ţi pedepsa Ierusalimului, şi a lui luda.

22 TTlOST'a catră mine cuventulii lui lehova,
X/ dicendu :
2
Şi tu, ! i i ii l u omului, " au doră «w te vei
judeca ?
Aii nu te veî judeca cu b cetatea sângîuriloru ?
Deci fă- o să sciă tote urîcîunile eî;
3 Şi di: Aşa dice lehova, Domnulu:
Cetate, ce verşi sânge în medîloculu teu,
grăbindu-ţî timpulu,
Si care faci idoli, spurcându-te ;
4 Făcutu-te-aî vinovată prin sângele, co aî
c versaţii ;
Spurcatu-te-aî cu idolii teî, ce î-ai făcuţii;
Apropîat'aî sfârşitulii dileloru tale,
Şi aî ajunsu până Ia capctvlu auilorîi teî ;
d De aceea făcutu-te-amii de ocară poporeloru,
Şi de batjocură tuturoru ţereloru.
5 Şi cele aprope şi cele departe de tine 'şî
voru bate jocu de tine,
Cea spurcată cu numele ţi plină de turburare.
6
fiece, ' mai marii lui Israelu
Fost'au în tine, ca să verse sânge, fie-care
dupre puterea sa ;
7 în tine 'despreţuescu-se şi părintele şi muma;
în medîloculu teu " se făcu asupriri străinului;
în tine încelă-se şi orfanulu şi văduva.
8 Tu h despreţuescî lucrurile mele cele sânte,
Şi ' profanezi sabatele mele ;
9 In tine sunt •* bărbaţi vorbitori de răii, spre
vărsare de sânge ;
* în tine se mânâncă în munţi ;
în medîloculu teu se făcu desfreuărî ;
10 în tine l se desvelesce goliciunea părintelui ;
în tine umilescii pre cea '" necurată prin fi
rea eî ;
1 1 Unulu face urîcîunî " cu femea apropeluî seu,
Şi celu-1-altii ° spurcă cu desfrenare pre
nora sa;
Unu altulii umilesce în tine pre f soră-sa, pre
fiica părintelui şeii ;
12 în tine '•' se ie daruri pentru vărsare de sânge;
r Se îe dobendă şi mai mulţii decâtu s'a daţii,
i Cap. 7. 8. ft
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b Cap. 24. 6, 9.
Nab. 3. 1.
22. 20, c 2 Reg. 21. 16.
21.
d Dent 28. 37.
k Cap. 25. 10.
1 Rog. 9. 7.
—
Cap. 5. 14.
Dan.
9. 16.
Capvlii »t.
< lua. 1. 23.
Mic. 3. 1, 2,
a Cap. 20. 4. &
14. 19. & 22.
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i Cap.
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Zef. 3. 3.
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ii Biod. 22. 21,
22.

h Veri. 26.
i Lev. 19. 30.
Oap. 23. 38.
j Esod. 23. 1.
Lev. 19. 16.

Ii Cap. 18. 6, 11.
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Şi tu cauţi ceştigu de la apropele teii, apăsându-Zw,
Şi ' uîţî pre mine, dice lehova, Domnulu.
fiece, de aceea ' bătut'amii din mâni
Pentru ceştigulu teu celii nedrepţii, ce ţi-aî
făcuţii,
Şi pentru sâDgîurile ce sunt în medîlo
culu teu.
" Anima ta pute-va să se ţină ? fi-vorii tari
manele tale,
în dilele, în cari voiii lucra împotrivă-ţî ?
Eu, lehova, amu vorbita, şi voiii face.
zTe voiu împrăscîa pr'intre popore,
ii te voiu răsipi prin teri,
li "voiu mistui din tine necurăţenia ta.
Şi te veî profana pre tine însu-ţî înaintea
poporeloru ;
Şi * veî cunosce, că eii sunt lehova.
Şi a foştii cătră mine cuveutulu lui Iehova, dicendu :
Fiîulu omului, ° ajuns'a pentru mine casa
lui Israelu ca sgură;
Toţi sunt aramă şi cositorii, ferii şi plumbii
Sunt sgură de arginta.
[în topitore;
De aceea aşa dice lehova, Domnulu :
Pentru-că voi toţi aţi ajunsu sgură,
fiece, de aceea ve voiu aduna în medîlo
culu Ierusalimului.
Precumu se adună în topitore argintulii, arama, ferulfi, plutnbulii şi cositorulu,
Ca să sufle foculu asupră-i, să le topescă;
Aşa iu mânia mea şi in aprinderea mea ve
voiii aduna,
Ve voiii pune acolo, şi ve voiii topi;
Da, ve voiu aduna, şi voiii * sufla asupra vostră cu foculu mâniei mele,
Şi v6 veţi topi într'însulii.
Precumu argintulu se topesce in topitore,
Aşa vă veţi topi într'însulu ;
Şi veţî cunosce, ca eii lehova amu c vărsaţii
mânia mea asupra vostră.
Şi a mai foştii cătră mine cuventulu lui
lehova, dicendu:
Fiîulu omului, di-î:
Tu cscl unii pămentii, ce nu s'a curăţiţii,
Şi preste care n'a, ploiiatu in diua mâniei.
In elu d este o conjurare de profeţi ;
Ei sunt ca unu leii, ce mugesce si sfâsciă
Eî • aii înghiţiţii suflete,
[predă ;
•f Aii luaţii avuţii şi lucruri preţiose,
Şi aii îmmulţitu văduvele lui in medîlo
culu lui.
Ier. 5. 8.
Cap. 18. 11.
o Lev. 18. 15. &
20. 12.
p Lev. 18. 9. &
20. 17.
g Esod. 23. 8.
Deut. 16. 19.
& 27. 25.
r Esod. 22. 25.
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t Cap. 21. 17.
u Vedf cap. 21.
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v Cap. 17. 24.
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26 "Preuţiî lui aii siluicitu legea mea,
Şi :ui * profanatu lucrurile mele cele sânte ;
N'au facutu ' deosebire intre sânţii şi profana,
Şi intre curaţii şi necuraţii eî deosebire
n'aii fâcutu ;
Şi şî-aii ascunşii ochii lorii de la sabatele mele ;
A^a m'aii profanatu in medîloculu lorii.
27 J'Maî marii luî sunt in medîloculu lui ca nisce
lupi, ce sfăscîă preda,
Ca să verse sânge, şi să perdă suflete,
Ca să ceştige ceştigurî nedrepte.
28 Şi * profeţii eî tencuitu-i-au cu albelă,
* Vedendii visiunî deşerte, şi gâcindu-li min
ciuni, dicendii:
Aşa dice lehova, Domnulu ; şi lehova n'a
vorbiţii.
2'J m Poporulii ţereî face apesărî şi sevârşesce
răpiri,
încelă pre celii săracii şi pre celii lipsiţii,
Şi pre celii străinii " 'Iu asuprescu fără drepţii.
30 ° Şi amii căutaţii intre eî pre unii bărbaţii,
Care să p dregă zidîurile,
Şi să q stee in spărturele loru înaintea mea
Pentru ţeră, ca să nu o stricii ;
Dară n'amu aflaţii.
31 De aceea amu r versată mânia mea asupră-li ;
Eu î-amii mistuita in foculii mâniei mele ;
Şi amu resplătitu ' urmările loru asupra capetelorii lorii,
Dice lehova, Domnulu.
Fără-de-legile lut Israelit şi ale lui Iuda, ţi ni
micirea loră in urinarea acestora.

23 TTIOST'A cătră mine cuventulu luî lehova,
_T dicendii :
2
Fiîulu omului, erau "duce femei,
Fete ale aceleiaşi mume:
3 Si b aii desfrânaţii in Egiptii ;
Aii desfrânată in c tenăreţa loru :
Acolo au fosta strînse ţiţele lorii,
Şi acolo a foştii atiusii sinulii lorii feciorescii.
4 Numile lorii craii : a celei mai mari, Ahola,
şi a suroreî eî, Aholiba ;
d Fost'au ale mele, şi au născuţii tiî şi fiice.
Şi numile loru : Ahola este Samaria, şi Aho
liba, lerusalimulii.
|5
Şi Ahola a desfrânata, fiindu a mea,
Şi nebunia după iubiţii eî, după • Asirieuî,
vecinii «eî,
6 Cari erau îmbrăcaţi iu venatu, ţi emu gu
vernatori şi diregetorî,
Toţi tenori plăcuţi, călăreţi, călerindu pe cai.
7 Şi a facutu desfrenările sale cu d'înşiî,
g Mal. 2. 8.
Mic. 3. 2, 3,
A Lov.22. 2. etc.
9. 10, 11.
1 Ham. 2. 29.
Zef. 3. 3.
t LOT. 10. 10.
k Cap. 13. 10.
lor. 15. 19.
( Cap. 13. 6, 7.
Cip. 44. 23.
* 21. 29.
j laa. 1. 23.
m Ier. S. 26, 27,
Oap. 22. 6.
28.

Oap. 18. 12.
n 1 ;• -1,1 22. 21.
& 23. 9.
Lev. 19. 33.
Cap. 22. 7.
o Ier. 5. 1.
c Cap. 13. 5.
•1 Pi. 106. 23.

r VCM. 28.
« Cap. 9. 10. &
11. 21. * 16.
43.
Capulii 931
a Ier. 3. 7, 8,

Cari erau toţi cei mai aleşi ai Asirienilorii ;
Şi cu toţi aceia, după cari nebunia,
Se spurca cu toţi idolii lorii.
Nici n'a părăsiţii desfrenările sale •'din Egiptii ;
Căci cu ea s'aii culcaţii eî din tenereţa eî,
Şi-î atinseră sinulii şeii celii fecîorescii,
Şi versaii desfrenarea lorii preste d'însa.
De aceea amu clat'o în manele lubiţiloru şei,
în manele » Asirieniloru, după cari nebunia.
Aceştia * desvelit'au goliciunea ei,
Luat'aii pre fiii şei şi pre fetele sale, şi pre
d'însa o-aii ucişii cu sabia ;
Aşa remas'a cu nume îutre femei ;
Căci fâcut'aii judecăţi asupră-î.
Şi ' cându soră-sa Aholiba a vedutu acesta,
•*' Stricatu-s'a in nebunia eî şi mai mulţii decâtii ea,
Şi în desfrenările eî mai mulţii decâtu so
ră-sa in desfreuările eî:
Nebunit'a după * Asirienî, vecinii s«t,
' Guvernatori şi diregetorî, frumoşii îmbrăcaţi,
Călereţî, călerindu pre cai,
Toţi teuerî plăcuţi.
Şi vedut'o-amu spurcându-se,
Amînduoe unii druinii avendu.
Dară ea îmmulţîa din ce în ce desfrenă
rile eî;
Căci, cumii vedea bărbaţi zugrăviţi pe păreţi,
Chipuri de ale Chaldeilorii, zugrăviţi cu roşii,
încinşi cu brâîe preste copsele loru,
Purtdndu pe capetele lorii cununi de felîurite colori,
S°i că toţi semenau a fi fruntaşi,
upro chipulii Babilonenilorii din Chaldea,
pămentulii nascereî lorii;
'" îndată ce-î zorîa cu ochii seî, ea se înnebunîa după d'înşiî,
Şi îndruma după eî trămeşî în Chaldea.
Şi Babiloneuiî au veniţii la d'însa în put u l u
de iubire,
Şi aii spurcat'o cu desfrenările lorii,
Şi ea se spurca cu eî ; şi după aceea " sufletulu eî se înstrăina de d'înşiî.
Gândii a veditîi desfrenările eî, şi a desvelitu goliciunea eî,
Atuncea ° sufletulu meii s'a înstrăinaţii de ea,
Cumii se înstrăinase sufletulu meii de so
ră-sa.
Totu-şî ea a îmmulţitii desfrenărilo oi,
Amintiudu-şi de dilele tenereţeî eî,
p Gândii făcea desfrenare în pămeutulu Egiptuluî.
Căci ea toţii se înnebuuîa după iubiţii eî,
« După cei cu venă, ca vena de măgarii,
10.
Cap. 16. 46.
6 Lev. 17. 7.
IOB. 24. 14.
Cap. 20. 8.
e Cap. 16. 22.
d Cap. 16. 8, 20.
< 2 Reg. 15. 19.

& 16. 7. & 17.
3.
Osoa 8. 9.
/ Vers. S.
g 2 Reg. 17. 3,
4, S, 6, M. &
18. 9, 10, 11.
A Cap. 16. 37, 41.
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i lor. 3. 8.
Cap. 16. 18.
j Ier. 8. 11.
l Vers. 6, 23.
Cap. 16. 47, m 2 Reg. 24. 1.
Cap. 16. 19.
51.
k 2 Rog. 16. 7, n Vers. 22, 28.
o Ier. 6. 8.
10.
2 Oron. 28. p Veri. 3.
•/ Oap. 1«. »6.
16—23.

CAP. 23.
Şi cu curgerea, ca curgerea de harraasaru.
21 Aşa adusu-ţi-aî aminte fara încetare de desfrenările tenereţeî tale,
Cându se atingeau Egiptenii de sinulu teu,
Pentru ţiţele tale fecîorescî.
22 De aceea, Aholibo, aşa dice lehova, Domnulu :
rEcce, voiu scula asupră-ţî pre Iubiţii teî,
De cari s'a înstrăinata sufletulu teu,
Şi-î voiu aduce asupră-ţî din tote părţile:
23 Pre Babilonenî, şi pre toţi Chaldeiî,
' Pekodulu, Şoa şi Koa, ?i pre toţi Asirieniî
cu d'înşiî,
' Toţi tenerî plăcuţî,
Guvernatori şi diregetorî, fruntaşi şi mai
Toţi călăreţi pe caî.
[mari,
24 Şi vorii veni asupră-ţî cu care, căruţe şi
Şi cu mulţime de poporii ;
[i'oţî,
Cari voru rondui asupră-ţî scuturi, paveze
şi coifuri;
Şi da-li-voiu judecata,
Şi te voru judeca dupre legile lorii.
25 Si voiu întorce gelosia mea împotrivă-ţî,
Şi se voru purta cu tine în furia;
'Ţî voru tăîa nasulu şi urechîele ;
fi ce va remâne din tine va cade de sabia ;
i voru lua pre fiii teî şi pre fiicele tale ;
Şi ce va remâue din tine se va mistui în
focii.
2C " Te voru desbrăca şi de vestmintele tale,
Şi-ţî voru lua sculele tale cele de preţu.
27 Aşa "voiu face să înceteze din tine desfreuarea ta,
Şi * desfreulu teu adusă din pământulâ Egiptuluî ;
Şi nu-ţî veî maî aduce aminte de Egiptu.
28 Căci aşa dice lehova, Domnulu;
Ecce, te voiu da în manele acelora, * pre cari
tu 'î urescî,
în mâna acelora, * de cari s'a înstrăinata su
fletulu teu;
29 Şi se voru purta cu tine cu ură:
Voru lua totu ceştigulii teu,
" Te vorîi lăsa golă şi fără vesminte,
Şi se va desveli goliciunea ruşineî tale,
Desfrenarea ta şi desfreulu teu.
30 Aceste 'ţi voiu face,
Pentru că ai * desfrânaţii după popore,
Cu aî căroru idoli te-aî spurcata.
31 Fiindu-că ai âmblatu în urmele suroreî tale,
De aceea voiu pune în mâna ta ecupa eî.
32 Aşa dice lehova, Domnulu:
Cupa suroreî tale veî be, cupă aduncă şi
Ca să cuprindă multe ;
[largă,
Şi dvei fi de rîsu şi de batjocură;
33 împle-te-veî de îmbetare şi de întristare,
3. n. ft 13. K.
b Cap. 6. 9.
r Cap. 16. 37.
n. îs.
Cap. 22. 12.
j
.'
u
v

x Vers. S, 19.
Vers. S8.
Ier. 50. ai.
y Cap. 16. 37.
i Verg. 17.
Tern. 1».
Cap. 16. .M.
a Cap. in. 39.
Vers. K.
Cap. 16. 41. fc

c Ier. iS.15.etc.
d Cap. !2. t, 5.
e Pa. 75. 8.
Isa. 51. 17.
/ Ier. 1. 3». &

t l Reg. 14. 9.
Ne«m. 9. 16.
h Cap. 20. 4. &
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Bendu din acesta cupă de groză şi uimire,
Din cupa suroreî tale, Samaria.
Da, veî • be din ea, o veî suge,
Veî rode hîrburile eî,
Si-ţi veî rupe ţiţele ;
Căci eu amu vorbita, dice lehova, Domnulu.
De aceea aşa dice lehova, Domnulu:
Pentru că 'm'aî uîtatu, şi » m'aî aruncaţii la
dosu-ţî,
De aceea portă şi tu pede'psa desfrenăreî
tale şi a desfreuriloru tale.
Şi disu-mi-a lehova:
Fiîulu omului, aii mi h te vei judeca cu Ahola şi Aholiba ?
Deci 'fă -le să sciă urîcîunile lorii:
Căci aii făcuţii adulteriu, şi este i sânge pe
manele lorii,
Aii făcuţii adulteriu cu idolii lorii,
Şi pre fiii loru, * pre cari ele mi î-aii născuţii,
Trecutu-î-au lorii prin focii, spre mâncare.
Făcutu-mi-aii încă şi acesta:
în aceeaşi di spurcat'aii şi sanctuarulu meu,
Şi ' au profanatu sabatele mele.
Căci, cându aii junghiaţii pre fiii loru idolilorii lorii,
Atuncea in aceeaşi di intrară în sanctuarulu
meu, ca să-lii profaneze;
Ecce, m aşa făceau în casa mea.
Da, trămes'au chîarii bărbaţi, cari veniră
de departe,
Cătră ceî, " după cari îndrumară trămeşî, şi
ecce, aii veniţii;
Pentru aceştia ° scăldatu-te-aî,
f Vepsitu-ţi-aî ochii, şi înfrumuseţatu-te-aî cu
podobe.
Şi şedut'aîpe unu « păţii măreţii, şi înaintea
lui sta mesa gata,
T Pe care aî pusii tămâia mea şi oleîulu meu.
Şi vocea de mulţime veselă era în juru-î,
Şi cu omenii de rondii intrau
Şabeeniî din deşerţii;
Şipusu-şi-auamiWwoe bracjie pe manele lorii,
ţi cununi frumose pe capetele lorii.
Atuncea dis'amii de cea îmbătrânită în adulteriî :
„Au vorii mai face desfrenărî cu ea, fiindii ea
Totu-şî eî întraii la d'însa;
\astu-feliuu !
Precumu întră cine-va la o femeă meretrice,
Aşa întraii la Ahola şi la Aholiba, femeele
cele desfrenate.
De aceea bărbaţii drepţi o vorii 'judeca dupre legile adulterelorii,
Si dupre legea femeeloru, ce versă sângele ;
Căci sunt adultere, şi ' sânge este pe manele
Căci aşa dice lehova, Domnulu:
[loru.
f Cap. n. 8.
i laa. 58. 1.
j Cap. 16. 38. m 2 Keg 21. 4.
Vera. 45.
n Iţa. 57. 9.
k Cap. 16. 20, o Rut S. 3.
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"Voiii aduce asupră-li o mulţime de omeni,
Şi le voiii da apăsare î şi răpireî.
47 " Şi mulţimea le va ucide cu petre,
Şi le va tăîa cu săbiele;
x Va ucide pre fiii şi pre fiicele lorii,
Şi casele loru le va arde cu focii.
48 Aşa »voiu face să înceteze desfrenarea din
ţeră:
* Ca să se înveţe tote femeele, să nu facă
dupre desfrenările vostre.
49 Vi se voru resplăti desfrenările vostre,
Şi veţi "purta păcatele idolilorii voştri;
6 Şi veţi cunosce, că eu sunt lehova, Domnulu.
Căderea cea de aprope a Ierusalimului.

anulu alii noiielea, în luna a decea, la
dece a luneî, a foştii cătră mine cuven2 tulii lui lehova, dicendu: Fiîulu omului,
serie -ţi numele dileî, a dileî acesteia; căci
"în acesta di regele Babilonuluî s'a înclrep3 tatii asupra Ierusalimului. * Şi pune înainte
casei neascultătore o parabolă, şi di-î:
Aşa dice lehova, Domnulu: "Pune 61»,
Pune-o, şi tornă apă în ea;
4 Strînge în ea bucăţele eî,
Tote bucăţele cele bune, şoldulii si umerulîi ;
Si împle- o cu ciolanele cele mai alese.
5 Ie şi din cele mai alese ale turmei, şi supta
olă fă o grămadă din ciolanele cele proste,
Ferbe bine, ca să ferbă în ea şi ciolanele
din ea.
6 Căci aşa dice lehova, Domnulu:
Vaî de d cetatea sângîuriloru,
De ola, a cărei rugină este în ea, şi a cărei
rugină n'a eşitu din ea!
Scote bucăţele eî una după alta, să nu se
arunce • sorţiîi preste d'însele.
7 Căci sângele eî este în medîloculu eî,
Pusu-l'a pe petră uscată;
8 'Nu l'a versaţii pe pămentu, ca să-lu aco
pere cu ţerână;
»Pus'amu fi eii sângele eî pe petră uscată,
Ca să rămână descoperiţii,
Pentru ca să agite mânia spre lucru de
resbunare.
9 De aceea aşa dice lehova, Domnulu :
A Vaî de cetatea sângîuriloru ! mări-voiu rugulii eî.
10 îngrămădesce lemne, aprinde foculu,
Mistue carnea, şi amestecă bine, ca să se
ardă şi ciolanele.
11 Şi apoi pune-o deşertă pe cărbuni, să se
înferbente arama eî, şi să ardă,
Ca *'să se topescă în ea necurăţenia eî,
n Cap. 16. 40.
Ier. 39. 1. ft c Ve^liaSam. H.
» Pot. ». e.
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Şi să se ducă rugina eî.
Zadarnică este ostenela;
Căci rugina eî^cea mare n'a eşitu dintr'însa ;
Rugina nici cu foculu nu s'a scoeii.
Este cumplită necurăţenia ta;
Căcî amu voiţii să te curăţa de necurăţe
nia ta, toţii nu te-aî curăţitu,
Nici nu te vei maî curaţi,
' Până ce voiii fece se repauseze mânia mea
asupră-ţî.
*Eu, lehova, amii disu:
Pedepsa vine, şi eu o făcu;
Nu mă voiii întorce, ' nu ve voiii cruţa, nici
nu mă voiii căi ;
Te voiii judeca dupre urmările tale şi du
pre faptele tale,
pice lehova, Domnulu.
Şi a mal foştii cătră mine cuventulu lui
lehova, dicendu :
Fiîulu omului, eccă eu voiii lua de la tine
plăcerea ochiloru tei dintr'o lovire ;
Totu-şî să nu jălescî, să nu plângî,
Şi să nu curgă lăcrimele tale.
Opresce-te de la suspinu, fi m nu plânge ca
la morţi,
" încinge cu turbanii capulii teu, şi ° pune
in picîorele tale încălţlămintele tale,
Nu f acoperi buzele tale, şipânea omenilorii
in jale n'o mânca.
Deci amu vorbita poporului demâneţa, şi
sera a muritii femea mea ; şi a duoa <jii de
mâneţa amii făcuţii, cumii mi s'a ordinatu.
Şi disu-mi-a poporalii: 'Aii nu ni vei spune
ce însemnă pentru noi ceea ce faci? Şi liamu respunsii : Cuventulu lui lehova a foştii
cătră mine, dicendu : Spune casei lui Israelii:
Aşa dice lehova, Domnulu:
Eccă, r eu voiii profana sanctuarulii meii,
fala putereî vostre,
'Atâtii de plăcuţii ochiloru voştri,
Atâtii de doriţii de sunetele vostre l
1 Şi fiii voştri şi fiicele vostre, ce î-aţî lăsaţii,
voru cade de sabia.
Şi veţi face voi, cumii amu făcuţii eii :
"Nu veţi acoperi buzele vostre, şi nu veţi
mânca pânea omenilorii în jale.
Şi turbanele vostre voru fi pe capetele
vostre,
Şi încălcîâmintele vostre în picîorele vostre ;
" Nu veţi jăli, nici veţi plânge ;
Ci x veţi lâncedi pentru fără-de legile vostre,
Şi veţi suspina unulii cătră altulu;
Şi y Ezekielii vî este semnii :
Tote câte a făcuţii elu% veţi face si voi ;
17 Mat. 7. 2.
( Cap. 5. 11.
A Vers. G.
m Ier. 16. 5, 6,
Nah. S. 1.
7.
Hab. 2. 12.
n VetfI I.ov. 10.
i Cap. 22. 15.
6. & 21. 10.
j Cap. 5. 13. & o 2 Şam. 15. 30.
8. 18. & 16. 42. p Mic, 3. 7.
k 1 Şam. 15.29. q Cap. 12. 9. &

37. 18.
r Ier. 7. 14.
Cap. 7.20,21,
28.
< fi. 27. 4.
t Cap. 23. 47.
u Ier. 16. 6, 7.
Vers. 17.
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15
16

17

18
19
20
21
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23

24

» Iov 27. 15.
Pa. 78. 64.
x Lev. 26. 39.
Cap. 33. 10.
y Isa. 20. 3.
Cap. 4. 3. &
12. 6, 11.

CAP. 24, 25, 26.
* Şi răndii acesta se vă întâmpla,
" Veţi cunosce, că ea sunt lehova, Domnulu.
25
Câtă pentru tine, fiîulă omului,
In diua aceea, cândă voiu lua de la d'înşiî
* puterea loră,
Bucuria mărireî loru, plăcerea ochiloră loru,
Şi dorinţa sufleteloră lorii:
Pre fiiî loru şi pre fiicele lorii ;
26 In diua aceea va veni la tine « unu scăpata,
Ca să facă să audă urechîele tale.
27 d In diua aceea gura ta se va deschide cătră cela scăpaţii,
Şi vei vorbi, şi nu vei maî fi muţii :
Şi 'vei fi pentru d'înşiî semnă;
Şi voră cunosce, că eu sunt lehova.
Judecăţi precise asupra Ammoniţiloru, Moabiţiloru,
Edomiţiloru ţi Filistenilor^.

25 TTlOST'a cătră mine cuventulă luî leho2 S. vai dicendă : Fiîulu omului, ° îndreptă-ţî
faţa b cătră fiiî luî Ammonii, şi profeţesce a3 supră-li; Şi spune fiiloră luî Amnionii;
Ascultaţi cuventulă luî lehova, Domnulu;
Aşa dice lehova, Domnulu :
'Pentru că aî ţlisă:
Ha! ha! sanctuarului meu, că s'a profanată,
Şi pământului luî Israelu, că s'a pustiiţii,
Şi casei luî Iuda, că s'a duşii in captivitate;
4 De aceea ecce, eu te voiii da de moscenire
poporeloru resărituluî,
Şi eî voru aşeda staulele lorii in tine,
Şi voru face locuinţele lorii în tine ;
Voru mânca fruptele tale, şi voru be lap
tele teii ;
5 Şi voiu face din d Rabba ' staulîi de cămile,
Şi Ampămentulu fiiloru luî Ammonu stînă de oî:
* Şi veţi cunosce, că eu sunt lehova.
6 Căci aşa dice lehova, Domnulu :
Pentru- că » aî bătută în mâni, şi aî loviţii cu
picîorulu,
Şi * te-aî bucurată cu toţii despreţulu sufle
tului teu de pămentulă luî Israelu:
7 De aceea ecce, voiii ' intinde mâna mea asupră-ţî,
Şi te voiii da de răpire poporeloru,
Te voiii sterpi d'intrc popore,
Şi te voiu perde d'intre teri;
Te voiu nimici ; şi vei cunosce, că eu sunt
8
Aşa dicelehova, Domnulu:
[lehova.
Pentru-că i Moabulii şi * Seirulu dică :
Ecce, casa luî Iuda este ca si tote poporele;
9 De aceea ecce, eu voiu deschide laturca
Moabuluî dinspre cetăţile,
s Ier. 17. ÎS.
Cap. 21. 28. /Cip.S4.24.&
* !9. 21. k 33.
loan 13. 19. &
22.
Amos 1. 13.
26. 6. & 35. 9.
• Von. 24.
14. 89.
Zef. 2. 9.
g Iov 27. 23.
—
e Prov. 17. 5.
a C*p. 6. 7. &
Plan. 2. 15.
15. 5.
Zef. 2. 15.
Cap. 26. 2.
OapiM K.
d Cap. 21. 20. h Cap. 36. 5.
b Vor». 11.
Zef. 2. 8, 10.
e C»p. 33. *1, a Cap. 6. 2. & t Iţa. 17. 2. k
38. 14.
22.
i Cap. 35. 3.
SS. 2.
Zef. 2.14,15. j Isa. 15, t !•:.
d Cap. 3. 26, 27. b Ier. 49. 1, etc.
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Dinspre cetăţile luî de pe hotarele luî, fala
ţereî,
Dinspre Betă-Ieşimotă, Baală-Meonă, şi Kiriatu-Aimu :
' Poporeloru resârituluî, ce vinii asupra fiiloru
luî Ammonu ;
Şi le voiu da loru de moscenire,
Ca ™ să uu se maî arnintescă fiiî luî Ammonu
intre popore.
Voiii face judecăţi asupra Moabuluî ;
Şi voru cunosce, că eu siint lehova.
Aşa dice lehova, Domnulu:
" Pentru că Edomulu s'a purtaţii cu resbunare cătră casa luî Iuda,
Şi s'a făcuţii vinovata, şi s'a resbunată asupră-I ;
De aceea aşa dice lehova, Domnulu :
Voiii intinde mâna mea asupra Edomuluî,
Şi voiu sterpi de pe elii omu şi vită,
Şi-lu voiu preface intr'unu deşertă, de la
Temanii până la Dedanu;
Vorii cade de sabia.
Şi ° voiii împlini resbunarea mea asupra Edomului prin mâna poporului meu Israelu,
Şi vorii face Edomuluî dupre mânia mea şi
dupre furia mea,
Şi voru cunosce resbunarea mea,
ţ)ice lehova, Domnulu.
Aşa dice lehova, Domnulu :
p Pentru-că 'Filistenii s'aii purtată cu resbunare,
Şi s'au resbunatu cu despreţu in sufletă,
Ca să-lii nimicescă, din neamicia lorii cea
vechia ;
De aceea aşa dice lehova, Domnulu:
Ecce r eu voiii intinde mâna mea asupra FiŞi voiu sterpi pre * Creţi,
[listeniloră,
'Şi voia perde remăşiţa maluriloră măreî;
Şi voia "împlini asupră-li prin mustrări furiose o resbunare mare ;
" Şi voru cunosce, că eu simt lehova,
Cându voiu implini asupră-li resbunarea mea.
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Profeţii asupra Tirului şi a Bidonului; cu o fă
găduinţă de restatornicire pentru Israelu.

IN amilii ala unu-spre-decelea, in ţiiua an- 26
teîa a luneî, a fostu cătră mine cuventulă luî lehova, dicendu-m:
Fiîulă omului, "pentru- că Tirulu a disă 2
asupra Ierusalimului :
6 „Ha, ha! cea care era porta poporeloru s'a
sfărâmată,
„Acesta a trecută la mine ;
Ier. 48. 1, etc.
Amoa 2. 1.
* Cap. 35. 2, 5.
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Cap. 35. Z, etc.
Amos 1. 11.
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Obad. 10, etc.
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o VedI Isa. 11.
14.
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„Eu me voiii împle, căci ea a ajunau unu
deşertă ;"
De aceea aşa dice lehova, Domnulu :
Ecce eu sunt asupră-ţî, Tirule!
Şi voiii redica asupră-ţî popote multe,
Precumii marea rădică valurile sale.
Acestea vorii strica zidîurile Tirului,
Şi vorîi surpa turnurile lui ;
Eu voiii rade pulberea lui de pe d'însulu,
Şi-lu " voiu preface in stâncă secă ;
Şi va fi loculii de unde să se intindă mre
jele din medîloculu măreî;
Căci eii amu vorbitu, dice lehova, Domnulii :
Şi va ajunge de predă poporeloru.
Şi cetăţile luî cele din câmpii se vorîi ni
mici de sabia;
« Şi vorîi cunosce, că eu sunt lehova.
Căci aşa dice lehova, Domnulii:
Ecce, eii veiu aduce asupra Tirului
Pre Nebucodonosoru. regele Babilonuluî,
•'Regele regilorîi, de la medă-nopte,
Cu caî şi cu care,
Cu călereţî şi cu adunătură de multe popore :
Elii va nimici cu sabia cetăţile tale cele
din câmpii;
Va » clădi intarirî asupra ţî,
Va redica valuri asupră-ţî,
Şi va înălţa paveze împotrivă-ţî.
Va da bâtaî de berbeci zidîurilorii tale,
Şi cu securile sale va derîma turnurile tale.
Pulberea de la mulţimea cailoru seî te va
acoperi ;
Zidîurile tale voru tremura de vuetulu călereţiloru,
A rotelorii şi a careloru,
Gândii va întră în portele tale,
f 'unui întră omenii intr'o cetate stricată.
Cu copitele cailoru luî va călca tote uliţe
le tale ;
Pre poporulu teii 'Iii va omorî cu sabia,
Şi stâlpii tei cei târî vorii fi trântiţi la pămentu.
Apoi voru preda ele avuţii tale,
Vorii răpi mărfurile tale,
Vorii dcrîma zidîurile tale,
Vorii ruina casele tale cele frumose,
Şi voru arunca petrele tale, lemnele tale şi
pulberea ta,
în medîloculu apei.
* Voiii face să inceteze vuetulu 'cântâriloru
tale,
Şi nu se va mai audi sunetulii citarelorii
i Te voiii preface în stâncă secă ;
[tale ;
Vei ajunge unu locii de unde să se intindă
mrejele ;

c Vem. M.
d Oap. 87. Si.
c Cap. 25. 6.
/ Exra 7. 12.
Dan. a. 87.
g Cap. Si. n.

Apoc. 18. 8».
A I». U. 11. &
11. 16.
24. 8.
j Vers. 4, 5.
l lua. 83. 8.
lor. 7. 34. & k Ier. 49. 81.
m lona 3. 6.
16. 9. & «5. 10.
Vers. i 8.
n Iov 2 13.
t I». a3. 16.
Oap. !7. 28. & o Cap. 32. 10.
Cap. 28. 13.

Şi nu te vei mai rezidi ;
Căci eii lehova amu vorbitu, dice lehova,
Domuulu.
Aşa dice lehova, Domnulii, cătră Tirii :
Aii nu vorii * tremura ţermurile la vuetulu
cădereî tale,
Gândii râniţiî tel vorii geme,
Gândii uciderea va fi in me^îloculii teii ?
Atuncea toţi ' mai marii măreî ™ se vorii pogorî de pe tronurile lorii,
Se voru desbrâca de mantiele lorii, şi se
voru desbrăca de vestmintele lorii cele
brodate,
Şi se voru imbrăca cu spaima ;
" Vorii şede la pământii,
Vorii ° tremura in tdtă clipa ;
Si f se vorii îngrozi de tine ;
Şi voru redica «plângere asupră-ţî, şi -ţî vorii
dice :
,. r mint aî periţii tu, celu ce erai locuiţii de
cel ce se ducii pe mări,
B Cetate renumită, care erai T tare pe mare,
„Tu şi locuitorii tei,
„Cari insul l aii spaimă la toţi, câţi locuiau
lungă d'însulu:
„Acumu • ţermurile tremură in diua cădereî
tale,
„Da, ţermurile din marea sunt incremenite
de peirea ta."
Căci aşa dice lehova, Domnulii:
Gândii te voiu preface în cetate deşertă,
Ca pre cetăţile nelocuite :
Gândii voiii aduce asupră-ţî adunculu,
Şi ape multe te vorii acoperi ;
Gândii te voiii pogorî
' Cu cei ce se pogoră in gropă, la poporulu
străvechiu,
Şi te voiii pune în cele de desuptii ale pămentuluî, in locurile deşerte din vechime,
Cu cei ce se pogoră în gropă, ca să nu
mai fii locuiţii;
Şi cându voiii pune mărirea mea u în pămentulu colorii vii :
" Intr^o clipă te voiii perde, ca să nu malfil\
x Vei fi căutaţii, şi nu vei mai fi aflaţii in
eternu,
Dico lehova, Domnulii.
S~I a foştii cătră mine cuventulu luî leho
va, dicendii : Şi tu, fiîulu omului, ° redică
plângere asupra Tirului ; Şi di Tirului :
6 Tu celii ce şedî la intrările măreî,
Celii c ce faci negoţiu cu poporele multoru
ţermurî,
Aşa dice lehova, Domnulu :
Tirule, tu aî disu:
p Cap. 27. 35.
« Cap. 27. 32.
Apoc. 18. 9.
, r lua. 23. 4.
t Vers. 15.
1

t Cap. 32. 18,
24.
u Oap. 32. 23,
Jfi, 27, 32.
v Cap. 27. 36. &

88. 19.
x Ps. 37. 36.
Capuiu 27.
a Cap. 19. l.t
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26. 17. * 28,
12. & 32. 2.
b Oap. 28. 2.
e Ii». 23. S.

CAP. 27.
„dEu sunt desevârşitu in frumuseţă."
4 Hotarele tale sunt in medîloculu mărilorii,
Ziditorii tei au desevârşitu frumuseţă ta :
5 Au zidiţii tote laturile corăbieloru tale de
ciparosu din ' Senini ;
Au luaţii cedri din Libanu, ca să facă catargurile tale ;
6 Din stejarii Basanuluî au făcuţii veslele
tale,
Şi lăiţele tale le-&u făcuţii din fildeşii,
încadrate în tisă, adusă din f insulele Chittimilorii.
7 Pânzele tale erau din inu subţire cu bro
derii de Egiptu, fi-ţî erau spre stegu ;
Vânetii şi purpură din insulele Elişeî
Era cortulu teu.
H Locuitorii Sidonuluî şi aî Arvaduluî erau
veslaşiî teî,
Cei mai iscusiţi din tine, Tirule, aceştia eraii cârmacii teî.
9 Bătrânii » Ghebaluluî şi ceî mal iscusiţi aî
lui eraii ceî ce dregeau spărturele tale ;
Tote corăbiele măreî şi marinarii lorii erau
in tine, spre a face negoţiulu teu.
10 Perşii şi Lidiî şi *Putiî erau în oştea ta,
bărbaţii teî de resbelu ;
Eî spendurau in tine pavezele şi coifurile ;
Aceştia fâceaii măreţia ta l
11 Bărbaţii Arvaduluî erau cu oştea ta pe zidîurile tale de jurii imprejuru,
Şi bărbaţii viteşî in turnurile tale ;
El spendiiraii pe zidîurile tale de jurii împrejuru pavezele lorii ;
Aceştia desevârşîau ' frumuseţa ta.
12 i Tarşişulu făcea negoţiu cu tine cu toţii fe
lîulu de avuţii ;
Venîau la târgulii teu cu argintii, cu ferii,
cu cositorii şi cu plutnbu.
13* lavanulu, Tubanulu şi Meşeculu eraii neguţiătoriî teî ;
Făceau cu tine negoţiu cu ' omeni şi vase de
aramă.
14 Ceî din casa "Togarmeî aduceau
La târgulii teu cai, călăreţi şi catâri.
1 5 Bărbaţii din n Dedanu eraii neguţîătoriî teî ;
Ţermurî multe luau mărfurile tale ;
Aduceau la tine bucăţi de fildeşii şi abanosii în schimbii.
1 6 Siria făcea negoţiu cu tine cu mulţimea lucrurilorii făcute de tine :
Cu smaragdu, purpura şi broderii;
Cu inu subţire, mărgenu şi agatu venîau al
târgulii teu.
1 7 Iuda şi pămentulu luî Israelu erau neguţiătoriî teî;
d Cap. 28. 18.
t Deut 3. 9.
f Ier. *. 10.
o 1 Reg S. 18.
P.. 83. 7.
h Ier. 46. ».

Cap. 80. 5. & i Apcc. îs. ia.
Fapt. ia. 20.
Sf). 5.
m Fac. 10. 3.
p Jude. 11. 33.
i Vers. S.
Cap 38. 6.
« Ier. 8. SI.
j Pac 10. 1
n Fac 10. T.
r Fac. K. 3.
iOron.SO.SO. o 1 Rog. 6. 9, 11. • Fac. U. 13.
t Fac. 10. S.
B» t. 1.
Iu. 60. 7.
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Cu ° grâii de ' Minitii şi cu turte,
Cu miere, cu oleîu şi cu * balsamu, venîau la
târgulii teu.
Damasculii era neguţîătorulu teu cu mulţimea lucruriloru făcute de tine,
Cu toţii felîulu de avuţii,
Pentru vinulu de Elbonu şi lâna albă.
Danulu, lavanulu şi Moselulu venîau la ţârgulii teii
Cu ferii lucrata, casiă şi trestia ;
Cu acestea neguţîau cu tine.
r Dedanulu noguţîa cu tine cu pânzăturile de preţii pentru care.
Arabia şi toţi mai marii ' Kedaruluî erau negutîătoriî teî,
Cari negutîau cu tine
Cu mnei, berbeci şi ţîapî.
Neguţîătoriî din ' Şeba şi din Raama neguţîaii cu tine
Cu miruri alese;
Cu totu felîulu de petre scumpe şi cu aurii
venîau la târgulii teii.
" Haranulii, Cannehulu şi Edenulu,
Neguţîătoriî " Şebeî, aî Âssuruluî ţi aî Cb.ilmaduluî negutîau cu tine;
Neguţîaii cu tine in totu felîulu de lucruri'.
Cu vestminte în veneţii şi brodate,
Şi cu lădi cu adamascu, legate cu funii, şi
făcute din cedru,
La târgulu teii.
x Corăbiele Tarşişuluî erau caravanele negu •
ţiului teu ;
Aşa erai împlutu,
Şi ajunseseşi măreţii forte » în medîloculu
măriloru.
Veslaşiî teî te duceau pe ape mari;
Dară * ventulu de resăritii te-a sfârămatii
in medîloculu mărilorii.
"Avuţiele tale şi târgurile tale,
Negoţiulu teii, marinarii teî şi cârmacii teî,
Ceî ce dregeau spărturele tale, şi ceî ce făceaii negoţîulu teu,
Şi toţi bărbaţii teî de resbelu, ce erau in
tine,
Şi totă mulţimea din tine,
Lădut'au în mediloculii măreî, în diua cădereî tale.
Ţinuturile tale * s'au cutremurată
La vuetulii strigătului cărmaciloru teî ;
Şi "toţi veslaşiî,
Marinarii fi toţi cârmacii măreî,
Pogorîndu-se din corăbiele lorii,
Se punii pe pămentu;
Strigă cu vocea lorii asupră-ţî,
Şi se plângii cu amara
t Fac. 10. 7.
1 Reg. 10. 1,
t.
P». 7i. 10, 15.
Iia. 60. 6.
u Fac. 11. si.

i Reg. 19. li.
i Fac. 85. «.
z Pi. 48. 7.
Isa. S. 16. *
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31
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d Preseră pulbere pe capetele loru,
Şi ' se tăvălescu în cenuşă ;
'Se radii până la pleşuviâ pentru tine,
Se îmbracă în saci,
Şi te plângu cu amărîcîunea sufletului, cu
plângere amară.
în vaetulu loru » rădică plângere pentru tine,
Şi te plângu, tficendu :
„* Cine mai este ca Tirulu,
„Celu amuţitu în marea?"
' Gândii joărfurile tale treceau mările,
Tu saturai popore multe ;
Cu mulţimea averilorii tale şi a negoţîulul teii
Aî înavuţitu pre regii pământului.
Şi acuinii căndă i escî sfârănmtii de mări, îu
aduncurile apeloru,
k Negoţîulu teu şi totă mulţimea ta a cădutu
cu tine!
' Toţi locuitorii ţermuriloru se îngrozescu de
Şi regii loru se înfiora,
[tine,
Feţele lorii se turbură.
Neguţîătoriî poporeloru m flueră asupră-ţî ;
" Intr^o clipă te-aî perdutu, şi în eternii nu
vei mai fi.

28 l maî fostu cătră mine cuventulu luî
/\ lehova, dicendii :
2
Fiîulu omului, vorbesce cătră Domnulii
Tirului:
Aşa dice lehova, Domnulu :
Pentru-că anima ta s'a înălţata, şi " ai disu :
„Eu sunt Dumnedeu,
„Şi şedu pe scaunulu lui Dumnedeu 6 în
medîloculu măriloru ;"
"De şi escî omu şi nu Dumnedeu;
Şi-ţî înalţi anima, ca şi cuină ară fi anima
de Dumnedeu ;
3 Ecce-te d mai înţelepţii decâtu Danielii !
Nici o taină nu te doboră ;
4 Cu înţelepciunea ta şi cu mintea ta făcutu-ţi-aî avere,
Şi aî adunaţii în tesaurele tale aurii şi ar
gintii :
5 • Cu desevârşirea înţelepciune! tale immulţitu-ţi-aî avuţiele tale cu negoţîulii teu;
Deci de avuţia înălţatu-ţi-aî anima :
6 De aceea aşa dice îehova, Domnulu :
Pentru-că ţî-aî înălţata anima, ca şi cumă
ară fi anima de Dumnedeu,
7 Ecce, de aceea voiu aduce asupră-ţî pre
străini,
Pre t cele mai grozave d'intre popore,
Şi voru scote săbiele lorii asupra frumuse
ţe! înţelepcîuneî tale,
Şi voru pângări strălucirea ta.
8 Ia gropă te vei pogorî.
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Şi vei muri cu mortea celorii ucişi îu medî
loculu măriloru.
Aii mai ' dice -vei: „Sunt Duinuedeu" celui
ce te va ucide ?
Căci omu şi nu Dumnedeu vei fi
în manele celui ce te va râni de morte.
Muri-veî de mâua străiniloru, cu mortea
celorii * necircumcişî ;
Căci eu amu vorbiţii, ţlice lehova, Domnulu.
Şi a mai foştii cătră mine cuveutulu lui
lehova, dicendii:
Fiiulu omului, ''înalţă plângere asupra
regelui Tirului,
Şi-î di: Aşa dice lehova, Domnulu:
Ajuns*al până la desevârşirea cea mai înaltă,
Evcl ' plinii de înţelepciune, şi desevârşitu in
frumuseţă.
Fost'aî îu *Edenu, grădina luî Dumnedeu;
Totu felîulii de petre precîose tc-au aco
periţii :
Sardoniculu, topasulii şi adamautulu,
Crisolitulii, oniculu şi berilulu,
Safirulii, smaragdulu, carbuncululu şi aurulu.
Acordulii l tamburelorii tale şi a flauteloru
tale era pregătiţii pentru tine,
Pentru diua nascerei tale.
Erai unu '" cherubimfi cu aripi întinse şi acoperitore,
Şi pusu-te-amii pe " muntele celii sânţii alu
Juî Dumnedeu;
Âmblat'aî iu medîloculu petrelorii înfocate.
Fost'aî desevârşitu în căile tale din diua
nascereî tale,
Până cândft s'a aflaţii nedreptate în tine.
De mărimea negotîuluî teii,
împlutu-s'a lă-întrulii teu de silnicia, şi ai
pecătuitu ;
De aceea te voiii arunca de pe muntele luî
Dumnedeu, ca pre unii lucru spurcată;
Şi te voiu nimici, ° cherubimule acoperitorii,
din medîloculu petreloru înfocate.
De frumseţă-ţî f îuălţatu-ţi-s'a anima ;
Stricatu-ţi-aî înţelepciunea prin strălucirea
Dară te voiu arunca la pământii ;
[ta ;
Şi te voiu da înaintea regiloru, ca să fii
de privelişce.
Prin mulţimea fără-de-legiloru tale, prin nedreptatea negotîuluî teii,
Pângărit'aî sanctuarele tale;
De aceea voiu scote focii din tine,
Care te va mistui, şi în cenuşă te voiii pre
face pe pămentii
înaintea tuturoru celorii ce te privescii.
Toţi câţi te cunoscii intre popore se vorii
ingro/i de tine;
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Dară •''voiu pune cărligulu in fălcele tale,
Şi voiii lipi de soldiî tei pre pesciî fluviu
lui teu,
Şi te voiii scote din medîloculă fluvTeloru
tale
Cu toţi pesciî fluvîelorii tale ce sunt lipiţi
de soldiî tei.
?i te voiii arunca in pustiiu,
re tine şi pre toţi pesciî fluvîelortt tale;
Veî cade pe faţa câmpului ;
?Nu te veî aduna, nici veî fi strînsii ;
*Te voiu da spre mâncare
Fereloru pământului şi pâserilorii ceriului ;
Şi toţi locuitorii Egiptului
Voru cunosce, că eu suni lehova;
Pentru-că eî au foştii ca unu { toegii de tre
stia pentru casa luî Israelii.
i Gândii eî s'au acăţatii cu mâna de tine,
Tu te-aî rupţii, şi li-aî străpunsă toţii umerulu loru;
Şi cându eî s'aii rădămatu de tine,
Te-ai rupţii, şi ai sclâatitii şoldurile lorii.
De aceea, aşa <jlice lehova, Domnulii:
Eccă, eii voiii aduce asuprâ-ţî * sabia,
Şi voiii sterpi din tine omu şi vită;
Şi pămentulu Egiptuluî va «junge pustiiu
şi deşerta;
Şi voru cunâsce, că eii svnt lehova;
Pentru-că elu a disu:
„Fluvîulu este alu meii, şi eu /'amii făcutu."
i)e aceea, eccă, eu sunt împotriva ta şi împotriva fluvîelorii tale;
1 Şi voiii face pămentulu Egiptuluî cu totulu
deşerţii si pustiiu,
m De la Migdolii până la Siene şi până la
hotarulu Etiopiei.
"Picîoru de omu nu va trece printr'însulu,
Nici picîorii de vită nu va trece prin
tr'însulu,
Şi nici va fi locuiţii patru- deci de ani.
0 Căci voiii preface pămentulu Egiptuluî într'unu pustiifi
în medîloculu ţereloru deşerte,
Şi cetăţile Ini voru fi prefăcute într'unii de
şerţii în medîloculu cetăţiloru pustiite, patru-decî de ani :
Şi voiii împrăscîa pre Egipteni intre popore,
Şi-î voiu resipi prin teri.
Totu-şî aşa dice lehova, Domnulu:
La p sfârşitulii celoru patru-decî de anî voiu
aduna pre Egipteni
D'intre poporele, intre cari aii foştii îm
prăscîaţî ;
Voiu întorce pre prinşii Egiptuluî,

i Intr'o clip'i veî fi perdutu, şi în eternă nu
vn mai ji.
Şi a maî foştii cătră mine cuventulu luî
lehova, dicendu : Fiîulu omului, r îndreptă-ţî
faţa • cătră Sidonu, şi profeţesce asupră-î,
Şi di:
Aşa dice lehova, Domnulu :
' fiece eii svnt împotrivă-ţî, Sidonule,
Şi mă voiii mări îc medîloculu teu ;
Şi "vorii cuuosce, că eu sunt lehova,
Gândii voiu face judecatele mele într'însulii,
Şi mă voiu •'sânţi în elu.
x Căci voiii trămete asupră-î ciumă, şi sânge
pe uliţele luî,
Şi ceî de morte râniţî vorii cade îa medî
loculu şeii
De sabia, ce va veni asupră-î din tote părţile ;
Şi voru cunosce, că eu siint lehova.
Şi nu va maî fi pentru casa luî Israelii
Nici unu » spinii împungetoriu, şi nici unu
scaiu aducetoru de dureri
Din partea celorii ce-lu încunjură, si-\& despreţuescii ;
Şi vorii cunosce, că eii simt lehova, DomAşa dice lehova, Domnulu:
[nulii.
Gândii voiu ' aduna casa luî Israelii d'intre
Intre cari sunt împrăscîaţî,
[poporele,
Şi mă voiii ° sânţi între ei înaintea poporeloru;
Atuncea voru locui în pămentulu lorii, pre
care l'amu daţii servului meu lacobu.
Voru * locui într'însulu în siguranţă,
Vorii ' zidi case, şi vorii d sădi vii ;
Da, voru locui în siguranţă,
Cându voiii sevârşi judecatele mele asupra
tuturora celoru de prin prejuru, cari-î
despreţuescu ;
Şi voru cunosce, că eii svnt lehova, Dumneijleulii lorii.
Profeţii asupra Egiptului; cu făgăduinţt de restatornieire pentru Israelii.

29 TN anulu alu decelez, în luna a decea, la
J[ duoe-spre-dece a luueî, a foştii cătră mine
2 cuventulu lui lehova, dicendu : Fiîulu omu
lui, ° îndreptă-ţî faţa împotriva luî Faraonii,
regele Egiptului, şi profeţesce asupră-î şi
3 * asupra a toţii Egiptulu ; Vorbesce, şi di :
Aşa dice lehova, Domnulu :
cEccă, eii sunt împotrivă-ţî, Faraone, rege
alu Egiptului !
d Crocodilului celui mare, ce şede culcaţii in
medîloculu fluvîelorii sale ;
• Care a disii: „Fluvîulii acesta este alu meu,
şi eii pentru mine Z'arau făcuţii. "
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Şi-î voiii &duce eră-şî în pămentulu Patrosu,
In pâmentnlu obârşiei lorii;
Şi acolo voru ajunge unii »regatu umilitu.
15 Va fi mai umilitu decâtu tote regatele,
Şi nu se va maî înălţa preste popore ;
Căci eu 'i voiu micşura, ca să nu maî domnescă preste popore.
l C Şi elu nu va maî fi caseî luî Israelu r spre
încredere,
Amintindu-î fară-de-legea eî, ce a făcut'o,
Pre-cându căutau la elu;
Şi vorii cunosce, că eii sunt lehova, Domnulu.
17
Şi în anulu alu duoe-decî şi şeptelea,
în li/ut ânteîa, în tfiiia ânteîa a luneî, a
fostu cătră mine cuventulii luî lehova, dicendu :
18
Fiîulu omului, 'Nebucodonosoru, regele
Babilonuluî, a făcuţii pre oştea sa
Să servescă serviciu mare asupra Tirului;
Totu capulii a pleşuvitu, şi totu umerulu
s'a jupitu,
Dară n'a luaţii de la Tirii, nici elii nici oş
tea luî, plată,
Pentru servicîulii ce a făcuţii asupră-î.
1 9 De aceea aşa dice lehova, Domnulu ;
Ecce eu daii pămentulu Egiptului luî Ne
bucodonosoru, regele Babilouuluî,
Care va lua mulţimea luî,
Va răpi preda luî, şi-lu va jăfui;
Şi acesta va fi plata osteî luî.
20 Ca o plată a sa, pentru care a ' serviţii, datu-i-amu pămentulu Egiptului,
Pentru-că a lucrata pentru mine, dice le
hova, Domnulu.
2 1 In diua aceea " voiu face se înflorescă cornulu caseî luî Israelu,
Şi-ţî voiu da " deschiderea guroî in medîlo
culu lorii ;
Şi vorii cunosce, că eu sunt lehova.
30 d l a maî foştii cătră mine cuveutulu luî
lehova, dicendu:
Fiîulu omului, profeţesce, şi di:
Aşa dice lehova, Domnulu :
• Vaitaţi-ve : „Vai de diua"!
3 Căci 6aprope este diua,
Da, diua luî lehova este aprope ;
pi plină de nuorî va fi timpulu sfârşitului
poporeloru.
4 Căci va veni asupra Egiptului sabia,
Şi va fi cutremuri! mare in Etiopia,
Cându ceî de morte râniţî vorii cade in
Egiptu,
Şi "se va lua mulţimea luî,
Şi se vorii surpa dtemeliele lui :
o Etiopia s\ Libia şi Lidia,

Şi ' totu poporulu celu amestecata, şi Ohubulu,
Şi fiii ţereî aliate,
Voru cade cu d'înşiî de sabia.
Aşa dice lehova:
fi
Voru cade şi ceî ce sprijinescu pre Egiptu ;
Şi îngâmfarea în puterea sa se va înjosi ;
'De laMigdolu pâaă laSiene voru cade intr'însulu de sabia,
pice lehova, Domnulu.
' Şi se voru pustii in medîloculu ţereloru 7
pustiite,
Şi cetăţile luî voru fi in medîloculu cetăţiloru pustiite.
Şi voru cunosce, că eu sunt lehova,
tf
Cându voiii pune focu in Egiptu,
Şi căndu se voru sfărâma toţî ceî ce-lu ajutau.
î n diua aceea * voru eşi de la mine solî in 9
corăbii,
Ca să spăîmente pe Etiopeniî ceî fără te
mere;
Şi va veni asupră-li cutremura mare, ca in
diua Egiptului;
Căci ecce, vine!
Aşa dice lehova, Domnulu :
lO
' Voiu face să inceteze mulţimea Egiptului
Prin mâna luî Nebucodonosoru, regele Ba
bilonuluî.
Elu şi poporulu seu cu d'însulu, J'ceî mai 11
groznicî d'intre popore
Vorii fi aduşi să strice ţera,
Şi voru scote săbiele lorii asupra Egiptului,
Şi voru împle ţera de ucişi ;
Si * eii voiu seca rîurile,
12
Şi voiu ' da ţera in manele rciloru ;
Şi voiu pustii ţera şi toţii ce este într'insa
Prin manele străinilorii ;
Eu lehova amu vorbita.
Aşa dice lehova, Domnulu:
!3
Voiu m nimici şi idolii,
Şi voiu face să înceteze chipurile din Nofu;
Şi nu va maî fi domnii din pămentulu Egiptuluî ;
°Şi voiu respândi temere in pămentulu EŞi voiu pustii ^Patrosulu,
[giptuluî, 14
i voiu pune focii «in Zoanu, rşi voiii sevârşi judecăţi in No ;
;5i voiu versa mânia mea asupra Sinului, 15
(Pelusiu), cetăţuea Egiptului,
Şi 'voiu sterpi mulţimea din No.
•>i voiu ' pune focu in Egiptu ;
16
Chinurile voru cuprinde Sinulu,
Noulu se va despica,
"îi Nofulu de neamicî, diua mare.
^eneriî Avenului şi ai Pibesetuluî vorii că- 1 7
de de sabia,
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CAP. 30, 31.
Şi se vorîi duce prinşi.
1 8 In u Tafnesu se va intuueca diua,
Câudu voiu sfărâma acolo zaverele Egiptului ;
iji îngâmfarea in puterea sa va înceta într1însulu ;
Nuorii 'Iu va acoperi,
Şi fiicele sale se voru duce prinse.
19 Aşa voiu sevârşi judecatele mele asupra Egiptuluî ;
Şi voru cunosce, că eu sunt lehova.
20
Şi iu anulu ;du uuii-spre-decelea, iu luna
ânteîa, la şepte a luueî, a foşti câtrâ mi
ne cuveutulu luî lehova, diceudii :
21
Fiîulu in n ulm, eu amu "sfărăuiatu brac.îulii luî Faraonii, regele Egiptuluif;
Şi ecce, z nu i se voru face legături, ca să
se teinăduescă,
Ca nu înfâşurându-se cu legături să capete
putere, spre a ţine sabia.
2'2 De aceea aşa dice lehova, Doniuulu;
Ecce, eii svnt împotriva luî Faraonii, regele
Egiptului,
Şi-î voiu y frânge amînduoe bracîelo sale, pre
celii tare şi pre celii frânţii;
Şi voiu face ca să cadă sabia din uiâua luî.
23 * Si voiii împrăscîa pre Egipteni intre popore,
Şi-î voiii resipi prin ţerî.
24 Şi voiu întări bniţîele regelui Babilonuluî,
şi voiu pune iu mâna sa ssibia mea ;
Dară braţîele luî Faraonii le voiu sfărâma,
Şi va suspina înaintea luî cu suspinele ce
lui răniţii de morte.
25 Dară bracjiele regelui Babilouuluî le voiu
întări ;
Şi bracîele luî Faraoim vorii cade ;
Şi " voru cuuosce, că eii nuiit lehova,
Când u vuiii pune sabia mea iu mâna rege
lui Babilouuluî,
Şi o va ini înde asupra panicatului Egiptuluî,
20 b Şi cândti voiu împrăscîa pre Egiptenî iutro
popore,
Şi-î voiu resipi prin ţerî;
Şi vorii cunosce, că eii sunt lehova.
31 I N :umlii -iiu uuu-spre-decelea, in luna
\ a treîa, la \lh«t ânteîa a luneî, a foştii
cătră mine cuventulu luî lehova, dicendu ;
2 Fiîulu omului, di luî Faraonii, regele F,giptuluî, şi mulţimeî sale:
"Cu cine te asemenî in mărirea ta?
y * Ecce, Asirienulu era ca cedrulu Libanului
celii cu crengî frumose,
Cu pâlcuri aduiubritore şi înalte ;
Până la verfulu şeii era tutbsu.
l c Apele 'Iu hrânîau, adunculu 'Iii crescea
Cu rîurile sale curgendii în juruiţi rădecinelorii luî,
u
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Şi trămeţendu pereîele sale la toţi cel-l-alţl
arbori aî câmpului.
De aceea d înălţimea luî s'a redicatii niaî pe
susu de toţi arborii câmpuluî,
Creugele luî s'au îmmulţitu, şi rainurele luî
s'au luugitu,
intindendu-se de mulţimea apelorii.
Tote • paserile ceriului iu rainurele luî 'şî
făceau cuiburile lorii ;
Tote ferele câmpuluî fetau supţii crăcii şei,
Şi la umbra luî şedeau tote poporele cele niarî.
Era decî frumoşii prin mărimea sa,
Prin lungimea craciloru seî ;
Căci rădecinele lui eraii lungă ape mari.
Nici unii cedru din /grădina luî Duinuedeu
uu-lii întrecea :
Ciparoşiî nu se asemeuau uicî cu crăcii şei,
Şi castanii nu eraii uicî ca rainurele luî ;
Nici unu arbore în grădina luî Dumnedeu
nu-î semena în frumuseţă.
Făcutu-l'amii frumoşii prin mulţimea ramurelorii sale,
încâtu toţi arborii Edenului, ce se aflau în
grădina luî Dumuedeii 'Iu pismuîaii.
De aceea aşa dice lehova, Domnulâ :
Pentru- că te-aî înălţaţii cu statura,
Şi aî făcută ca şi acela alii căruia şi verfulu
era între tufişiu,
Şi »şî-a înălţata anima sa pe înălţarea sa:
De aceea l'amu dalii în manele celui mai
tare d'intre popore,
Care s'a purtaţii cu d'însulii dupre reuta-

5

6

7
8

9

10

11

tea sa :
L'amu alungata.
Şi străinii, poporele Acele mai cumplite, l'aii 12
tăiaţii,
Şi l'au părăsiţii ;
Cădut'aii crăcii seî ' pe munţi şi iu tote văile,
Şi ramurele luî ruptu-s'aii de tote pereîele
pământului ;
Şi tote poporele pămentuluî s'aii traşii de
la umbra luî,
Şi l'au părăsita.
i Pe d'îusulu, acuma cădutii, sedii tote pase- 13
rilo ceriului,
Şi tote ferele câmpului sunt pe ramurele luî;
Ca nici unu arbore adăpată de apă să nu 14
se înalţe pentru statura sa,
Si să uu-şî facă verfuri intre lufişiii;
$i pentru ca nici unwlu din toţi arborii adăpaţî de apă,
Să nu se încumăteze întru înălţimea sa ;
Căci * toţi sunt daţi morţeî, ' celorii maî de
destiptii ale pămentuluî,
Intre fiii omeniloru,
Cu cei ce se pogoră in gropă.
Cap. 28. 13.
Dan. 4. ÎS.
/ Fac. 2. 8. & g Dau. 5. 20.
h Cap. 28. 7.
13. 10.

i Cap. 32. 5. &
35. 8.
j Isa. 18. 6.

Cap. 32. 4.
k Ps. 82. 7.
l Cap. 32. 18.
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1 5 Aşa dice lehova, Domnulii :
în diiia, în care s'a pogorîtii în îufernii, fâcut'amii să plângă pentru (Piiiaulă ;
Amu acoperită adunculii pentru elu ;
Amu opriţii fluvîele lui, şi opritu-s'au apele
cele mari ale Iul ;
Şi amu făcuţii ca Libanulu să porte jale
pentru d'însulu,
Şi toţi arborii câmpului lâucedit'aii peiitru elii.
16 Făcut'amu să se m înspăimânte poporele de
vuetulii câdereî sale,
Cându B l'amu pogorîtii în internii cu cei ce
se pogorâ în gropă ;
Şi ° toţi arborii Edenului, cei aleşi şi frumoşi
ai Libanului, toţi câţi sunt adăpaţi de apă,
f S'au mângâiaţii în cele de desuptu ale pă
mântului!
17 Şi aceştia s'aîi pogorîtii cu d'îusulu în înLa cei ucişi de sabia ;
[fernu
Şi ajutătorii lui, cari q locuiau supta umbra
In medîloculu poporeloru.
[lui
18 r Cu cine te asemeni deci tu în mărire
Şi în mărime intre arborii Edenului?
Totu-şî te vei pogorî cu arborii Edenului
în cele mai de desuptu ale pământului ;
* Culca-te-veî intre ceî necircumcişî,
Cu ceî ucişi de sabia ;
Da, elu, Faraonii, şi totă mulţimea lui,
dice lehova, Dorniiulu.
32 OI ÎQ amilii alu duoî-spre-decelea, în luna
O a duoe-spre-decea, în foita ânteîa a luneî, a foştii cătră mine cuventulu lui lehova,
2 dicendu : Fiîulu omului, " redică plângere
pentru Faraonii, regele Egiptului, şi-î di :
b Tu semeni intre popore cu leulii tâneru,
e Şi escî ca crocodilulu în mări ;
Ai plecaţii cătră fluvîele tale,
Ai turburaţii apele cu picîorele tale, şi aî
d călcaţii fluvîele lorii.
3 Aşa dice lebova, Domnulii :
De aceea eii, cu adunătură de multe po
pore, voiu e întinde mrejele mele preste tine,
Şi te voru trage în laţulu meii ;
4 -^Te voiii arunca pe pământii,
Te voiii asverli pe faţa câmpului ;
' Voiu face să stee pe tine tote paserile ce
riului ;
Voiu sătura din tine ferele a toţii pâinen5 Voiu pune carnea ta Ape munţi,
[tulii;
Si voiu împle văile cu stârvulu teii;
6 Voiu adapă cu sângele teii pămentulu, unde
Până la munţi;
[tu plutescî,
Şi pâreîele se voru împle de tine.
m
a
o
p
1
r

Cap. -M. 15. ; <
I-H 14. IA.
J sa 14 g.
Cap. 3». 3t.
Plin. 4 HO.
Ver«. S.
Oap. 81. 19.
a

Cap. 88 10 &
32. 19, 21, 84,
MO.
Capidu a»,
Cap. 27. ».

Vers. 16.
li Cap 19. 3, 6.
& 88. 13.
• • Cap. 29. 3.
d Cap. 34. 18
« Cap. 12. 13. &

77. 20.
Osea. 7. 12.
/ Oap. «9. 5.
g Cap. 31. ia.
A Cap. 31. 18.
i laa. 13. 10.

Şi cându te vei stinge,
''Voiii acoperi cerîulu, şi voiii întuneca ste
lele lui ;
Voiii înveli cu nuorî sorele, şi luna nu va
luci cu lumina sa.
Pentru tine voiii face să se întunece toţi
luminătorii ceî străluciţi aî ceriului,
Şi voiii pune întunerecii preste pămeutulu
teii, dice lebova, Donmulu.
Şi voiii face ca să se înspăimânte anima
multoru popore,
Gândii voiu aduce acirea sfarămăreî tale in
tre poporele
Din ţerele, ce tu nu le-aî cunoscuţii.
Şi voiu face ca multe popore •'să se ngro- 10
zescă de tine,
Şi regiloru lorii li se va sburli perulu asupră-ţî,
Cându'mî voiu mişca sabia pe d'iuaintea lorii :
Şi pe totă clipa * voru tremura
Fie- care pentru sine, în diua cădereî tale.
1 Căci aşa dice lehova, Domuulu :
11
Sabia regelui Babilouului va veni asupra- ţi;
Voiu face să cadă mulţimea ta prin săbiele 12
celoru viteşî,
Cari toţi sunt m ceî mai cumpliţi aî poporelorii ; •
" Voru resturna mândria Egiptului,
Şi totă mulţimea lui se va nimici.
Şi voiu face să peră tote vitele luî de luugă 13
apele cele mari,
Şi "picîoru de omii nu va mai turbura aceste ape,
Şi nici copite de vită nu le voru mai turbura.
Atuncea voiu face să se liniscescă apele lorii, 14
Dice lehova, Domnulii.
Cându voiu face pămentulii Egiptului pustiiii, 15
Şi ţera o voiii deşerta de toţii ce este într'însa,
Cându voiu lovi pre toţi ceî ce locuescii iu ea,
f Atuncea voru cunosce, că eu svnt lehova.
Şi acesta este «plângerea, ce vorii cânta; 16
Fiicele poporeloru o vorii cânta ;
O voru cânta pentru Egiptu
Şi pentru totă mulţimea luî, dice lehova,
Domnulu.
Şi în anulii alu duoî-spre-decelea, în a cinci- 1 7
spre-decea fo a luneî, a foştii cătră mine
cuventulii luî lehova, diceudii :
Fiîulu omului, suspina pentru mulţimea 18
Egiptului, şi spune cuuiii r se va pogorî
Şi elu şi fetele poporeloru celoru măreţe,
In cele mai de desuptu ale pământului cu
ceî pogorîţî în gropă.
lool S. 31. & j Cap. »7. 35. | o O»p. 29. 11. i t Cron. S5. «5.
S 15.
k CRJ.. 2S. 16. ! p Esod. 7. 5. fc
Cap. 86. 17.
Alnos 8. 9.
l Ier. 4B. 86.
14. 4, 18.
Vers. t.
Mat. 24.29.
.Cap. 30. 4.
P». 9. 16.
r Cap. J6. «O. k
Apoc. 6. 12, m Cap. S8. 7.
Cap. G. 7.
.11. U.
U.
i n Cap. «9. 19.
j 2 Sân,. 1. 17. :
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CAP. 32, 33.

1 Acolo este $ Edomulu, regii şei şi toţî maî 29
1 9 * De câtii cine escî tu maî frumoşii ?
' Pogoră-te, şi culcă-te intre cei necircumcişî ! ! marii seî,
20 Căde-voru în medîloculu celoru ucişi de sabia; i Cari cu totă puterea lorii sedii acuma intre
! ceî ucişi de sabia ;
Sabia s'a şi datu neamiculuî !
Trageţi-lii in mormentu, pre du şi pre totă i Culcatu-s'au cu ceî necircumcişî
Şi cu ceî pogoriţî in gropă.
mulţimea luî.
21" Cei maî puternici d'intre viteşî de d'însulu A Acolo sunt domnii de la medă-nopte; toţî 30
aceştia
voru vorbi,
Din medîloculu înfemuluî, ţi de coî ce l'au Şi toţî ' Sidonieniî s'au pogoritu cu ceî ucişi,
Cu totă tema, ce respândiau prin puterea
ajutata ;
" Pogorîtu-s'aii şi culcatu-s'au necircumcişiî lorii, sunt ruşinaţi,
Şi s'aii culcaţii necircumcişî cu ceî ucişi
ucişi de sabia.
22 Acolo este *Asirienulu şi totă ceta luî; mor
de sabia,
Şi ducii ruşinea lorii cu ceî pogoriţî in
mintele eî stau în juru-î ;
Pre aceştia 'î va vede Faraonii,
[gropă. 3 1
Toţi sunt ucişi, căduţî de sabia;
23 '•> Mormintele lorii pusu-s'au în loculii celii maî Şi > se va mângâia pentru totă mulţimea luî,
Faraonii şi totă oştea luî, ceî ucişi de sa
aduucii alu gropeî,
bia, dice lehova, Domnulu.
Şi mormintele cetei lui staii in juru-î;
De şi amii şi respânditu tema de d'însulu in 32
Toţi sunt ucişi, căduţî de sabia ;
Cei ce Respândiau temă in pămentulu ce
pămentulu celoru viî ;
Totu-şî elu se va culca cu ceî necircumcişî,
loru viî.
24 Acolo este "Elamulii şi totă mulţimea luî iu Cu ceî ucişi de sabia,
Faraonii şi totă mulţimea luî, dice lehovn,
jurulu mormântului seu ;
Domnulu.
Toţi siinl ucişi, căduţî de sabia,
* Pogoriţî necircumcişî in cele de desuptu ale
O misiune notiă şi ordini noue date profetului
pamentuluî,
pentru Israelti cu desceptâr% pentru poporu.
' Ceî ce respândiau tema de eî in pămentulu
ITlOST'A cătră mine cuventulii lui lehova, 33
celoru vii;
Şi ducii ruşinea lorii cu cei pogoriţî in gropă.
' diceudu -.
Fiîulu omului, vorbesce "fiilorii popo- 2
25 Pusu-i-s'a patulu, lui şi mulţimeî sale,
Ia medîloculu celoru morţi; ?» mormintele ruluî teii, şi di-li:
6 Gândii voiu aduce sabia asupra we-uneî
lorii stav in juru-î,
Aceşti toţî necircumcişî, ucişi de sabia;
ţerî,
De şi frica de eî era respândită iu pămen Şi poporulu acestei ţerî va lua unu omii
tulu celoru viî,
ore-care din medîloculu seu,
Totu-şî ducii ruşinea loru la ceî pogoriţî in Şi şi-lii va pune ° păzitorii ;
Şi acesta ve^endu sabia venindu asupra ţereî , 3
gropă,
Va sufla din trîmbiţă, şi va descepta pre
Şi se punii la unii locu cu ceî ucişi.
26 Acolo este d Meşechienulu, Tubalienulu
poporii ;
Şi totă mulţimea luî ; fi mormintele lorii Atuncea celii ce a audiţii vocea trîmbiţeî, 4
stau in juru-li;
şi nu se va feri,
Aceştia toţî sunt ' necircumcişî, ucişi de sabia, Şi sabia venindu, 'Iii va răpi,
De şi frica de eî era respâodită in pămen d Sâugele aceluia fi-va pe capulii şeii.
tulu celoru viî.
A audiţii vocea trîmbiţeî, şi nu s'a feriţii ; 5
27 f Să nu se culce uu ceî maî viteşî d'intre ne Sângele luî va fi asupra luî ;
circumcişî cari au cădutu?
Dară cine se va feri, 'şi va mentui vîeţa.
Cari s'au pogorîtu in inferau cu armele lorii Eru dacă păzitorulii, vedeudu că sabia vine, 6
de resbelu,
Nu va sufla din trîmbiţă, şi poporulu nu
Şi cari aii pusu sâbiele loru supţii capete
se va feri,
le loru,
Şi sabia venindu, va răpi pre we-unulu din eî;
Şi uneltele fâră-de-legiloru loru pe osele lorii ; •Pentru fără-de-legea sa răpi-se-va acesta,
De şi erau frica celoru puternici in pămen Dară sângele şeii 'Iu voiii cere din mâna păf Şi tu, fiîulu omului !
[zitoruluî. 7
tulu celoru viî.
28 Da, sfărăma-te-veî şi tu şi cei necircumcişî, Eii te-amu pusii păzitorii preste casa luî IsŞi te vei culca cu ceî ucişi de sabia.
raelii ;
« Cap. 31. 2, 18.

( Vers 21, 81,
etc.
Cap. W. 10.
u Isa. 1. :H. &
14. 9, 10.

Vers. 27.
v Vei-H. 19, 25,
etc.
x Vers. 2-1, 26,
«l, 30.
</ Isa. 14. 15.

« Cap. 8G. 17.
Veri. 84, 25,
2(i, 27, 3i.
ci lor 49. 34,
eU-.
ft V«r». HI.

c Vors. 83.
rf t'nc. 10. 8.
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38 2.
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i
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Isa. 11. 18, 19. !
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Ascultă deci cuventulu din gura mea, si- î
desceptă din partea mea.
Cându dicu celuî nelegiuiţii :
Nelegîuitule, veî muri ;
Şi tu nu veî vorbi, ca să descepţî pre celu
nelegiuita de la calea sa,
Acestu nelegiuiţii muri-va pentru fâră-delegea sa,
Dară diu mâna ta voiii cere sângele seu.
Eru dacă tu veî descepta pre celu nelegiu
ita, ca să se întorcă de la calea sa,
Şi elu nu se va intorce de la calea sa,
Elii va muri pentru fără-de- legea sa,
Dară tu 'ţî veî mentui vîeţa.
De aceea tu, fiîulîi omului, di casei lui
Voi aşa vorbiţi ţi diceţî:
[Israelu:
„Dacă fără- de-legile nostre şi pecatele nostre sunt asupra nostrâ, şi noi pentru d'însele «perimu,
„Atuncea *cumii de mai trăimu" ?
ţ)i-li : Viu sunt, dice lehova, Domuulu,
'Nu me plăcu in mortea celuî nelegiuiţii,
Ci să sa întorcă celu nelegiuiţii de la calea
sa, şi să trăescă ;
Intorceţi-ve întorceţi-ve de la căile vostre
cele rele l
Căci •>' de ce să muriţi, casă a lui Israelu ?
De aceea tu, fiîulu omului, di tiiloru popo
rului teii:
* Dreptatea celuî drepţii nu-lvi va rneutui
Iu «J i n.-! nelegiuire! Iul;
Nici celu nelegiuita ' nu va muri pentru ne
legiuirea sa
In diua, in care se va întoree de la ea;
Nicî celu drepţii nu va trăi pentru dreptatea sa
In diua, iu care va păcătui.
Gândii voiii dice celuî drepţii,
Că va trăi,
Şi elu, mincredendu-se iu dreptatea sa, va
face nedreptate;
Totă dreptatea lui nu se va mal aminti,
Ci va muri in nedreptatea, ce a făcut'o.
Şi " cându voiii dice celuî nelegiuit u: Veî muri ;
Dară elu, întorceudu-se de la pecatulii şeii,
va face drepţii şi dreptate:
Dacă celu nelegiuita va ° înapoi amanetulii;
Va 'întoree lucrulu răpitii;
Va âuibla in » aşedămintele vîeţeî, nefâci'' in l u nedreptatea:
Elii va trăi, nu va muri;
r Tote pecatele lui ce a făcută, nu i se vorii
inul aminti ;
A făcuţii drepţii şi dreptate; va trăi.

g Cap. ti. 23.
k Cap. 3. 20. &
18. :' 1, i'ii, 27.
* A ,.a I». 40.
1 i Cron. 7 U.
U.
m Cap. S. 80. &
Cap. 37. II.
t t Suin. 11. 11.
18. 24.
q
Cip. 18. 1.1, • Cap. 3. 18,19.
Si.
fc 18. 27.
T
t Pot. 3. 9.
o Cap. 18. 7.
i> K n.l ». t. 4. t
j C>p. 18. 31.

Lev. 6. *, 4,
S.
Num. 5. 6, 7.
Lnc. 19. 8.
Lev. 18. 5.
Cap. 20. 11,
13, 21.
Cap. 18. •.'.'.
V. 'M. 20.

Cap. 18. 25,
»9.
( Cap. 18. «6,
27.
u Von. 17.
Cap. 18. K,
29.
v Cap. 1. ».
x Cap. 21. 26.

' Dară fiii poporului teu dicu :
„Calea Domnului nu este dreptâ;"
Dară calea lorii nu este dreptă.
' Gândii celu drepţii se va intorce de la drepŞi va face nedreptate,
[tatea lui,
In ea va muri.
Şi cându celii nelegiuiţii se va întoree de
la nelegiuirea sa,
Şi va face drepţii şi dreptate,
In ele va trăi.
Dară voi diceţî: "„Calea Domnului nu este
dreptă ;u
Casă a lui Israelu, judeca-ve-voiii pre fie
care dupre căile sale.

17
18
l 'J

20

Scire despre remăşifa şi despre cei prinşi
ai lui Iuda.

Şi în auulu alii diioî-spre-decelea • alu
strămutăreî uostre, in Ivna a decea. la ciucî
a luueî, a veniţii la- mine * unu scăpaţii din
Ierusalimu, dicendu : » Cetatea este bătută.
Şi 2 mâna lui Ichova a foştii asupra mea
sera, mai 'nainte de a veni scăpatulu acela,
şi mî-a deschişii gura, înainte de a veni
acela la mine demaneta; şi "amu deschişii
gura mea, şi u'amu mai tăcuţii. Şi a foştii
cătră mine cuventulu luî lehova, diceudu :
b'iîulu omului, b cei ce locuescii " ruinele acele in păinentulu luî Israelu vorbescu şi
dicu: dAbraamu numai umilii a foştii, şi a
moscenitu acela pămentu, «dară noi suntemii
mulţi, cu atâta mal mulţii datu-ni-s'a păinentulii spre moscenire: De aceea di-li:
Aşa dice lehova, Domnulii:
f Voi mâncaţi carne cu sânge,
Şi » redicaţî ochii voştri spre idolii voştri, şi
A versaţi sâoge:
Şi să mosceuiţi pămentulii acela !
Ve îucredeţî iu sabia vostră,
Faceţi uricîuuî, şi ''pângăriţi fie-care pre femea apropeluî seu ;
Şi să mosceniţi pămentulii acela l
Vorbesce astii-feliu cătră eî:
Aşa dice lehova, Domnulii:
Viii sunt! i cei ce sedii în ruinî de sabia vorii
cade;
Şi pre celu co şede îu câmpii, 'Iii * voiii dd
fereloru spre mâncare;
Şi cei ce şedu îu întăriturî şi ' îu pesceri voru
muri de ciumă.
* Căci voiii face păuieutulii vostru pustiiu şi
deşerţii,
Şi " mândria putereî luî va înceta ;
y
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a
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CAP. 33, 34.
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Şi • muuţii luî Israelu voru reinâue deşert»,
fără să fio cine sa trecă prin ei.
Şi voru cunosce, că eu sunt lehova,
Cându voiii tace păraentulu loru pustiiu şi
deşerta,
Pentru tote uricîunile, câte le-au făcuţii.
Şi tu, Iii u l ii omului!
Ecce, fiii poporului teu vorbescii de tine
Pe Li zidîuri şi diu pragurile caseloru,
Şi f vorbescii u nulii cătră altulu,
Şi He-care cătră fratele seu, diceudii:
Veniţi, şi audiţî cuventulu,
Ce a eşitu de la lehova ;
Si * viuii cătră tine, cu in u vine poporulu,
Şi poporulu meu r stă înaintea ta,
Şi ascultă cuvintele tale, dară nu Ic făcu;
• Căci eî facîi dinţi-' insele o căutare plăcută
gurei lorii,
Dară ' anima lorii âinblă după ceştigii ne
drepţii.
Şi ecce, tu escl pentru d'înşiî ca o cântare
A unui omw cu voce frumosă,
[plăcută
Seu care cântă frumoşii de instrumente;
Căci ei ascultă cuvintele tale, dară nu le făcu.
" Dară cândă va veui scirea, (şi ecce, se apropiă,)
Atuncea • voru cuuosce, că <i fostu unii pro
feţii în medîloculu lorii.

Da, pe totă fac.a pământului s'au împrăscîatu
oile mele,
Şi nu este cine să întrebe de d'însele, şi să
le caute.
De aceea ascultaţi, păstoriloru, cuveu- 7
tulu lui lehova;
Viu sunt, dice lehova, Domnulii:
8
Cu adevăraţii, fiindii-că oile mele aii ajunsii
de predă,
Şi turnia mea * a ajuusii de mâncare tuturorii fereloru câmpului,
Fiindu-că n'aîi păstorii, şi păstorii mei nu
caută oile mele ;
1 Ci păstorii numai pro sine se păstorescu,
dară oile mele nu le păstorescu;
De aceea ascultaţi, păstoriloru, cuvgutulu 9
lui lehova ;
Aşa dice lehovn, Domnulii:
10
ftcce, eii sunt împotriva păstoriloru!
Şi m voiii cere oile inele din manele lorii,
Şi-î voiu face să înceteze de a mai păstori
oile mele;
Şi nu so voru mai " păstori păstorii pre sine

Juilccăfî asupra domnitorii reî; făi/ăiluinfi de în
durare pentru poporii supţii Mesia, păstorttliî loru.

I-

34 l^OST'A cătră mine cuventulu lui fehova,
2 J dicendu: Fiiulii omului, profeţesce îm
potriva ° păstoriloru luî Israelu, profeţesce,
şi di-li:
Aşa dice lehova, Doinuulu, păstoriloru:
6 Vai de păstorii luî Israelu, ce se păstorescu
pre sine înşi-şî!
Au păstorii nu trebue să păstorescă turmele ?
3 c Voi mâncaţi grăsimea, şi vii îmbrăcaţi cu
lâna,
d Junghiaţi oile cele îngrăşate, </«/•« pre turmă
n'o păstoriţi :
l e Pro cele slabe nu Io întăriţi,
Şi pre cele bolnave nu Io vimlecaţî,
Pre cele cu picidrcla frâu tu nu le legaţi,
Pre cele fugărite nu le întorceţl,
Şi nici nu 'căutaţi pro cele rătăcite;
Ci le stăpâniţi cu s silă şi cu asprime.
5 * Şi ele so ' iuipruscîă, căci n au. păstorii ;
J" Şi ajungu de mâncare tuturora ferelorii
câmpului, şi se îiuprăsciă.
G Oile mele rătăcescu pe toţi munţii si po toţii
delulu înalţii;
o Cap. 0. •', 3,
6.
p Isa. 29. 13.
q C»p. U. 1. &

SO. l, otc.
r Cap. 8. 1.
« P». 78. 36, 37.

Isa. »9. 13.
( tUr. U. 21.
« 1 Sâni. 3. 20.
v C»p. 2. 5.
—
Ouptilii 34.
a Cap. 33. 21

b lor. »3. t.
Xcch. 11. 17.
e Isa. 56. II.
Kerh. II. 16.
<( (.'ap. 33. »5,
M.
Mic. 3. 1, 8,

3.
Zocli. U. 5.
e Vors. 18.
Zech 11. 16.
/ Luc. 15. 4.
g 1 Pot. S. 3.
h Cap. 33. 21,

înşi-sî;

Căci eii voiu mentui din gura lorii oile mole,
Şi nu li vorii maî fi do mâncare.
Căci aşa dice lehova, Domnulu :
ficco, eii voiu cerceta de oile mele, şi le
voiu căuta;
Ca pastorala, care, fiimlu iu medîlociilii turmeî sale,
Caută oile sale cele împrăscîate ;
Aşa voiu căuta oile mele,
Şi Io voiii mentui din tote locurile,
In cari s'au împrăscîatu în diua "plină de
miori şi îutuuecosă.
P Le voiu scote d'intro popore,
Le voiii adunn d'intro teri,
Şi le voiii aduce în păincutulu loru;
Şi le voiii păstori po muuţii luî Israelu,
in văi şi î» tote locurile locuite alo pămen
tuluî lorii-.
i Le voiii păstori îu păscîuue bună,
Şi stâna loru va li pe munţii înălţimei lui
Israelu ;
r Acolo so vorii repausa îu staulu bunii,
Şi vorii fi păstorite in păscîuiiî grase în
munţii lui Israelu.
Eii voiu păstori oile mole, şi le voiii face
să so repauseze,
pice lehova, Domuulu.
* Voiii căuta cele rătăcite,
Voiii întorce pre cele fugărite,
Voiii lega pre cele CM piciortle frânte,
28.
l Vers. !!, 10.
i 1 lioţ. 2*. 17. m Cap-. :l. 18
Mat. !). 36.
Ebr. 13. 17.
/' )'•:'. 56. 9.
n Vers 2, 8.
Ier. 1». 9.
o Cap. 30. 3.
lool 2 2.
Vor». 8
fc V, r . 5, 6.
l> Ui, 65. 9, 10.

Ier. 2.1. 3.
Cap. »8. 25. &
3G. U. & 37.
21, 2».
7 Pa. »3. V.
r lor. 33. 12.

11
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14

15
16

j Veţli ven. 4.
Isa. 40. li.
Mir. 4. 8.
Mat. 18. M.
Marc. 2. 17.
Lac, 5. 32.
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Şi voiii întări pre cele slabe ;
Voiu nimici pre ' cele grase ţi târî ;
Dură pre cele-l-alte le voiu " păstori cu drep
tate.
Şi voî, turma mea, aşa dice lehova, Dom
nulu:
"fiece, eu voiii judeca intre oiă şi oiă, iutre
berbeci şi gîapî.
Aii pentru voî puţinii lucru este, că păsciunftţi păscîunea cea bună,
firii rămăşiţa pâscîuneî vostre o călcaţi îu
Şi că beţi apă curată,
[picîoreV
Eru pre cea-1-altă o turburaţi cu picîorele
vostre ;
Aşa că oile mele păscîuneză cele călcate de
picîorele vostre,
Şi beu cele turburate de picîorele vostre!
De aceea aşa dice lehova, Domnulii, de
d'îusele :
x fiece, eu, eii voiu judeca între oîa cea
grasă şi oîa cea slabă.
Pentru-că împingeţi din coste şi diu unierî,
Şi împingeţi cu cornele vostre pre tote oile
Până ce le goniţi afară;
[cele slabe,
De aceea eu voiu mentui oile mele, şi nu
vorii mai fi de predă;
Şi " voiii judeca între oîa şi oiă.
Şi li voiu rădica * păstorii, care le va pasce,
" Pre servulu meu Davidu :
Elu le va pasce, şi li va fi păstorii.
* Eu, lehova, li voiu fi Dumuedeu,
Şi servulu meu Davidu va fi " domnii în medîloculu lorii;
Eii, lehova, amu vorbiţii.
d Voiu încheia cu d'însele legănientu de pace;
Şi ' voiu face să înceteze de pe pămentu
ferele cele rele ;
f îu siguranţă vorii locui chîarii şi în pustiiu,
şi voru dormi în păduri.
Voiu face pre acestea şi împrejurimile s co
linei mele h bine-cuventare,
Şi voiu * face să cadă ploîa la timpii ;
J'Ploîa bine-cuventăreî va fi.
* Arborele câmpului 'şi va da fruptulu seu,
Şi pămentulu 'şî va da venitulu seu,
Şi voru fi siguri îu pămentulu lorii;
Şi voru ounosce, că eu sunt lehova,
Gândii voiii ' sfărâma legăturele jugului lorii,
Şi-î voiii scăpa din manele celoru ce m s'aii
serviţii de d'înşiî.
Nu voru mai " fi de predă poporeloru,

loau 10. 11.
t Isa. 10. IE.
Kbr. 13. 20.
Amos 4. 1.
u lor. 10. 24.
1 fel. 2.25. &
v Cap. 20. 37,
5. 4.
a
Ier. 30. 9.
38.
Von. Z». 22.
Cap. 37. 24,
Zecii. 10. 3 > 29.
Mat.g5.3i, 33.
Osoa 3. 5.
x Vers. 17.
6 Kmxl. 21). 45.
V Vers. 17.
Vers. 30.
z Un. 40. 11.
Cap. 37. 27.
Ier. 23. 4, o.
c Cap. 37. 22.

Luc. 1. 32, 33.
d Cap. 37. 26.
e Lov. 2t>. 6.
Isa. 11. 6—9.
& 35. 9.
Osca. 2. 18.
/ Ier. 2J. 6.
Vers. 28
g lan. Si!. 7.
Cap. 20. 40.
/i Fac. 12. 1.
Iu. 19. 24.

Zoch. 8. 13.
i Lev. 20. 4.
j Ps. 68. 9.
Mal. 3. 10.
Jt Lcv. 2S. 4.
P». 85. 12.
l«a. 4. 2.
i Lcv. 21! 13.
lor. 2. 20.
m Ier. 85. 14.
u Vodî vors. 8.
Cap. 36. 4.
1

Şi ferele pămentuluî nu-î voru maî mânca;
i ° vorii locui în siguranţă, şi nu va ji cine
să-* spăimente.
ii li voiii rădica o p odreslă cu renume,
29
ii nu vorii maî fi răpiţi de fome în ţeră,
i Şi * nu voru maî purta ruşinea poporeloru ;
Şi vorii cunosce, că r eii lehova, Dumnedeulu 30
lorii, sunt cu d'inşiî,
Şi că ei, casa lui Israelu, sunt poporulu meii,
pice lehova, Domuulii.
Şi voî, ' oile mele, oile păscîuneî mele, voî 3 1
omeni sunteţi,
Şi eu sunt Dumuedeulu vostru, dice lehova,
Doinnulu.

S

Nimicirea Edomuluî, neamiculii lui Israelu ; şi restatornieirea lui Israelu.

FOST'A cătră mine cuventulu lui lehova, 35
dicendu: Fiîulu omului, " îndreptă-ţî fa- 2
ţa cătră * muntele Seiru, şi c profeţesce împotrivâ-i'; Şi-î di:
3
Aşa dice lehova, Domnulu:
fiece, munte ahi Seirului, eu «uniîmpotrivă-ţî,
Şi d voiu întinde mâna mea asupră-ţî,
Şi te voiii face pustiiu şi deşerţii.
• Cetăţile tale iu ruine le voiii preface, şi vei 4
fi pustiiu,
Şi vei cunosce, că eu «unt lehova !
/Pentru-că din vechiu ai purtaţii ură,
5
Şi ai daţii săbiei pre fiii lui Israelu iu timpuhi nenorocireî lui,
« (Jându fără-de-legea Iul a ajuhnu la culme :
De aceea viu sunt, dice lehova, Domnulu, 6
Te voiii preface într'w/zu Iacii de sânge, şi
sângele te va urmări;
A Fiindii-că n'aî urîtii versarea de sânge, de
aceea sângele te va goni.
Şi voiii preface muntele Seini in pustiiu yi 7
deşerţii ;
Voiii sterpi dintr'însulu ?i 'pre celii ce se
duce şi pre celu ce se întorce.
i Şi voiii împle munţii luî de ucişii lui ;
8
Şi voru cade cei ucişi de sabia
Iu munţii tei, in văile tale şi in tote rîurile
tale.
* Te voiu preface intr'uuii deşerţii eternii, şi 9
cetăţile tale nu se vorii maî locui;
' Şi veţi cunosce, că eu sunt lehova.
Pentru-că ai disu:
10
Ale mele voru fi cele duoe popore şi cele
Şi noi le vomii '" mosceni,
[duoe ţerî,
u lor. 30. 10. &
46. 87.

p
7
r
3

Vers. 25.
l»a. 11. 1.
lor. 23. 5.
Cap. 3(J. 3, H,
15.
Vors. St.
Cap. 37. 27.
Ps. 10». 3.
luau 10. 11.
—

Cffpulii 35.
o Cap. 6. ».
l> Ueut. 2. 5.
c Ier. 49. 7, 8.
Cap. 25. 1*.
Amos 1. 11.
Obail, 10, utc.
d Cap. 6. 14.
> Ver-,. 9.
f Cap. 25. 12.

Obad. 10.
g Ps. 137. 7.
Cap. 21. K,

* Ier. 49. 17, 18.
Vers. 4.
Oap. «. 13.
29.
Mal. 1. 3, 4.
Dan. 9 24.
I Cap. 6. 7. *
ObaJ. 11.
7. 4, ». & 36.
A Pa 109. 17.
11.
>« Ps. 83. 4, 12.
t Jude. 5. 6.
Cap. 3G. 5.
Oap. »». 11.
Obad. 13.
j Oap. 31. 12. &
32. 5.

CAP. 35, 36.
De şi " lehova era acolo -.
1 1 De aceea viu sunt, dice lehova, Donmulu,
Me voiii purta cu tine ° dupre mâaia ta şi
dup re gelosia ta,
Cu care te-aî purtaţii din ură cătră eî ;
Şi ine voiii face loru cunoscuţii, câudii te
voiii judeca;
12 P Şi vei cunosce, că eii lehova amu audiţii
tote blăstemele,
Ce le- hi spusu asupra munţiloru luî Israelu,
Dicendu: „Ajuns'au pustii, datu-ui-s'aii spre
mâncare".
13 Şi « cu gurele vostre v'aţî faliţii asupră-mi,
Şi aţî îminulţitu cuvintele vostre asupi'a mea;
eii /e-amii audiţii.
14 Aşa dice lehova, Doinuulii:
r Gândii totu pămeutulii se va bucura, atiuicea pre tine te voiu preface iu pustiiu.
15 • Cuuiii te-aî bucuratu de mosceuirea casei
luî Israelu,
Fiiudu-câ ea se pustiise;
Aşa 'ţî voiu face ţie :
' Vei ajunge pustiiu, munte alii Seirului, şi
totu Edoinulu, da, toţii ;
Şi voru cunosce, că eii auiit lehova.
36 O I tu fiîulii omului, profeţesce "muuţilorii
[^ lui Israelu :
Munţi aî luî Israelu, ascultaţi cuventulîi luî
lehova !
2 Aşa dice lehova, Domuulii :
ljeutru-că * ueamiculu a disii de voi :
Ha, ha l c pâuă şi înălţimile cele eterne aii
ajuusu d uiosceuire nouî ;
De aceea profeţesce, şi di :
3 Aşa dice lehova, Donmulii :
Fiindu-că, da, niudii-că v'au prefăcută in
deşerta, şi v'au înghiţiţii cei din jurulii
vostru,
Ca să ajungeţi moscenirea celoru-1-alte po
pore,
' Şi v'aţî făcuţii de batjocură limbeî,
Şi de ocară poporclorii;
4 De aceea munţi aî luî Israelu, ascultaţi cuveutulu luî lehova, Domiiulu;
Aşa dice lehova, Domnulu, munţiloru şi
delurilorfi,
Rîurilorii şi văiloru,
Ruinelorii pustiite şi cetăţilorii părăsite,
Cari -f au ajuusu de predă şi » de batjocură
Celoru-1-alte popore de priu prejurîi;
5 Da, de aceea aşa dice lehova, Domuulii:
* Cu adeveratii in foculu gelosieî mele amu
vorbiţii
De cele-1-alte popore şi de toţii Edomulii,
» Ps. 48. 1,3. &
132. 13, 14.
i ap. 48. 35.
a Mat. 7. 8.
Inc. 8. 13.
p l'u. «. 16.
Cap. 6. 7.

q Apuc'.
l Şam.13.8.3.
.,
e Deut. 28. 37.
,, .. *•
(i.
Oal>ulu
l Rog. 9. 7.
r I»a. IU. 13, 14. ; a Cxp. 6. 1,1.
Plan. 2. 15.
j Obad. 12, 15. ' b Cap. 25. 3. &
Dan. a. Hi.
( Vers. 3, 4.
< 26. SI.
/ Cap. 34. 28.
, c Deut. 32 13. g t'»." 79. 4.
d Cap. 35. 10. |
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' Cari şî-aii însuşitu pămentulu meii
Cu totă bucuria ânimeî loru
Şi cu despreţulu sufletului, ca să-lii dee
predeî ;
De aceea profeţesce de pămeutulu luî -îsraelu,
Şi spune inuuţiloru şi delurilorii,
Rîurilorii şi văiloru:
Aşa dice lehova, Domnulu :
Ecce, iu gelosia mea şi in mânia mea amu
vorbiţii :
Pentru-că aţî J' purtaţii ocara poporeloru,
De aceea aşa dice lehova, Domnulu :
Eu amii * redicatu mâna mea,
Jvrdndu-me, ca poporele din jurulu vostru
voru purta ruşinea loru.
Dară voî, munţî aî luî Israelu, veţî da creugî,
Şi veţî purta frupte pentru poporulu meu
Câcî voru veni curendu.
[Israelu ;
Căci ecce, eu sunt pentru voi, şi ine voiii
îutorce spre voî,
Şi veţî fi lucraţî şi sernenaţi.
Şi voiii îmmulţi omenii in voî,
Pre totă casa luî Israelu, da, pre totă ;
Şi cetăţile se voru locui, şi ' ruinele se voru
rezidi.
m Voiu îmmulţi in voî omenii şi vitele,
Şi se voru îînmulţi, /şi voru aduce fruptîi ;
Ve voiu face să fiţi locuiţi ca mai 'nainte,
Şi vi voiii face bine maî mulţii decâtii la
începutulii vostru ;
n Şi veţî cunosce, că eu sunt lehova.
Da, voiii face ca să âmble in voî omeni,
anume poporulu meii Israelu;
0 Şi ve voru stăpâni, şi li veţî fi de mosceuire,
Şi de acumu nu-î veţî maî p lipsi de poporit.
Aşa dice lehova, Domnulu :
Pentru-că v'aii disu :
1 Tu escî vnu pămentiî, care mâuâncî pre 6menî, şi sterpescî poporele tale;
De aceea nu veî maî mâuca omenî,
Nicî veî maî sterpi poporele tale, dice le
hova, Domnulu :
Şi r nu voiii niaî face să se audă in tine defaima poporeloru,
Şi nu veî maî purta ocara poporeloru,
Şi nu veî maî tace sterpe pre poporele tale,
dice lehova, Domnulu.
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9
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11
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13

14
15

îndurările cele nemeritute ale lui Dumnezeii, aretate în binc-cuventările sale cătră Israeltt.

Şi a foştii cătră mine cuventulîi luî Ie- 16
hova, diceudu : Fiîulii omuluî, câudu casa 17
luî Israelu a locuiţii iu pămentulu lorii • eî
h li .iii. 4. 24.
Vera. 15.
» Ier. 31. 27. & ' 7.
k Cap »0. 5.
12.
7 Num. 13. 32.
Cap. 38. 11).
i Cap. 35. 10, ; l Iau. j». 11. & u Uap. 35. ii. it r Cap. 34. 89.
12.
81. 4
.f7. B, 13.
l Lov.18. 25,87,
i P». 1!!3. 3, 1.
Vers. 33.
o Obad. 17, otc. ' 28.
Cap. 34. S», l Arnos ti. U. 1 p Voţli lor. 15. i
Ier. 2. 7.
i
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au pângărit'o prin urmările lorii şi prin fap
tele lorii;
Urmarea lorii era înaintea mea ca ' necură
ţenia unei femei in fire;
De aceea amu versaţii asupră-li mânia mea
"Pentru sângele ce aii versaţii pe pămentă,
Si pentru idolii lorii, cu cari l'au pângărită;
I-amu • resipită intre popore,
Şi aii foştii îinprăscîaţi prin ţerî :
I-amu judecată x dupre urmările lorii şi dupre faptele lorii.
Şi ajungendă la poporele, in mediloculu că
rora aii veniţii,
Au y profanată numele meu cela sântă;
Căcî se dicea de d'înşiî,
„Aceştia sunt poporulu lui lehova, cari aii
eşitii din păruentulu seu."
Dară m'amă îndurată * de numele meii cela
sânţii, pre care l'a profanată casa luî Is
rael u
Intre poporele, in mediloculu cărora au ve
nitu.
De aceea di casei lui Israelu :
Aşa dice lehova, Domnulu :
Nu pentru voî, casă a luî Israelu, făcu acesta,
" Ci pentru numele meu celu sântă, pre care
l'aţî profanată
Intre poporele, in mediloculu cărora aţî
veniţii.
Căcî voia sânţi numele meu cela mare, ca
re s'a profanată intre popore,
Pre care l'aţi profanată in mediloculu lorii;
Si voră cunosce poporele, că eu sunt lehova,
pice lehova, Domnulu,
( 'An d ii me voiu * sânţi intre voî înaintea ochiloru loru.
Căcî " ve voiu lua d'intre popore,
Şi ve voiu aduna din toto ţerele,
Şi ve voiu aduce in pămentulă vostru ;
d Şi voia stropi presto voî apa curată, şi veţi
fi curaţi;
' Ve voiu curaţi de tote necuratei) iele vostre
Şi de toţi idolii voştri;
'Vi voiu da o animă nouă,
Si voiu pune in voî unu spirită noă;
Voiu depărta din corpulă vostru anima cea
de petră,
Şi vî voia da animă do carne :
Voiu pune in voî 3 spiritulu meii,
Şi voia face să âmblaţî in aşedămiutelc mele,
Să păziţi judecatele melc, şi să le faceţi.
* Şi veţi locui in pămentulu, pre cnre l'aniu
dată părinţiloră voştri,
' Şi-mî veţi fi poporu, şi eu vî voiu fi Dumnedeu.

( Lev. 15. ia,
ele.
u Cip. 1«. 3«.
38. & x:i. 37.
u Cap. 12. 15.
z Cap. 7. .1. &
18. 30. St 3'J.

»•

y lua. .'>i f>Kom. ' 21.
t Cap. tfl. n, 1 1.
a ft. IOC. 8.
'. Cap. «0. 41. t
28. 2*.
e Cap. .TI. 13 &
37. ti.

ti Isa. M. 15.
Kbr. 10. îi.
e lor. M. 8.
/ lor. 38. 39.
Cap. II. 19.
g Cap. 11 1».*
3Î 1 l.

A Cap. 24. Vi. k
37. 15.
i lor. 30. «8.
Cap. 11.20. &
37. »7.
i Mat. 1. 81.
Rom. 11. te.

Şi •'ve voiu mentui de tote necurăţeniele
vostre ;
* Voiu chîăma grâulu, şi-lu voiu îmmulţi,
Şi ' nu voia mai aduce asupră-vî fomete.
* Şi voia îmmulţi fruptulu arboriloru şi venitulu câmpului,
Ca să nu mai purtaţi intre popore ocara
fometeî.
Atuncea " vî voiu aduce aminte de urmările
vostre cele rele
Şi de faptele vostre cele rele,
Şi ° veţi fi desgustaţî de voî înşi-ve
Pentru fără-de legile vostre şi pentru urîcîunile vostre.
p Nu pentru voî voiu face acesta, dice lehova,
Sciutu să vî fie ;
[Domnulu,
Iluşinaţi-ve şi roşiţi pentru urmările vostre,
casă a luî Israelu !
Aşa dice lehova, Domnulu :
în diua, în care ve voia curaţi de tote fărăde-legile vostre,
Atuncea voiu face şi cetăţile să fie locuite,
1 Şi ruinele să se rezidescă.
Şi pămentulă celu deşertă se va lucra,
L)e unde era pustiiu în ochii a totu treceŞi voru dice :
[torulu.
Pămentulă acesta, care a fostă pustiiu, ajuns'a ca grădina r Edenului,
Şi cetăţile cele ruinate, pustiite şi surpate,
•S'a i? întăritu, «t s'au locuita.
Şi poporele, cari voră remâne în juru-vî,
voră cunosce,
Că ea lehova ama zidită cele surpate yi ama
buJitu cele pustiite ;
' Eu lehova amu vorbită, şi voia face.
Aşa dice lehova, Domnulă :
' Şi încă va trebui să fiu căutată de casa luî
Israelu, spre a li face acesta:
'I voiu " îmmulţi în omeni, ca pre turma :
Ca turma cea sântă, ca turma Ierusalimuluî în serbătorilc luî,
Aşa cetăţile cele pustiite voră ajunge pline
de turme de omeni ;
Şi voru cunosce, că eu sunt lehova.
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Ite'ntorcerea lui Israelă cătră Dumnezeii şi restatornicirea sa supttt Mesia.

FOST'A asupră-uiî " mâna luî lehova, şi ni'a 37
scoşii lehova '• în spiritâ, şi m'a pusu în
mediloculu uueî văi, plină de ose, Şi m'a 2
făcută să trecă pe lungă d'însele de juru
împrejură ; şi ecce, ele multe forte eraţi pe
faa văîeî, şi ecce, erau uscate forte.
Şi disu-mi-a : Fiîulă omului, au pute-voru
k 'v-!.
16.
i Cap.
m Cap.
n Cnp.
63.

Ps. iu ,.
34 29.
94. *7.
16. fii,

o Lav M 31).

Cap. i. 9. £
20. 43.
p Dout. 9. S.
Vere. «Z.
q Vor». 10
r l..:i. M. î.
Cap 28. 13.

locl 2. 3.
• Cap. 17. 24. &
22. 11. & 37.
14.
' V. ..'i cnp. 14
3. Ic 20. 3, 31.
a Vera. 10.'
—

Captai S7.
a Cap. 1. 3.
6 Cap. 3. 14. fc
8. S.*. 11.24.
Luc. 4. 1.
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CAP. 37.

învia osele acestea ? şi arau respunsă : lehova, Domne, c tu sciî.
4
Şi disu-mi-a : Profeţesce oseloră acestora,
şi li di : Ose uscate, ascultaţi cuventulu lui
5 lehova ! Aşa dice lehova, Domnulă, oseloru
acestora : Ecce eu voia d face să intre în voî
C suflare, şi veţi învia ; Şi înşira-voiă vinele
pe voî, şi voiu face să crescă carne pe voî,
şi ve voiu acoperi cu pele, şi voiu pune in
voî suflare, şi veţi învia ; e şi veţi cunosce,
că eu svnt lehova.
7
Şi amu profeţită, cumu mi s'a ordinată :
şi candă amu profeţitu, s'a făcută unu vuetă,
şi ecce unu foşnetă, şi osele s'au împreu8 natu la loca, osă la osu. Şi amu vedută,
şi ecce, vine şi carne au crescută pe d'însele, şi pelea le-a acoperită de asupra ; dară
suflarea nu era într'însele.
9
Şi disu-mi-a : Profeţesce suflârei, profeţesce, fiîulă omului, şi ţii suflârei : Aşa dice
lehova, Domnulă : Suflare, f vino din cele
patru venturî, şi suflă asupra acestora morţî,
ca să învie.
10
Deci amu profeţitu, cumu mi s'a ordi
nată, s şi suflarea a intrată într'înşiî ; şi au
înviată, şi au stătută pe picîorele loră, o
oste mare forte, forte.
]l
Şi disu-mi-a : Fiîulă omului, aceste ose
sunt totă casa luî Israelu ; ecce, eî dică :
* Osele nostre s'aă uscată, şi speranţa nostră
] 2 s'a nimicită ; noi suntemu perduţî. De aceea profeţesce, şi li di :
Aşa dice lehova, Domnulu :
fiece, 'poporule ala meu, ea voiu deschide
mormintele vostre,
Şi ve voia scote din mormintele vostre,
Şi ve voia i aduce în pămentulă luî Israelu.
13 Şi veţi cunosce, că ea sunt lehova,
Când ii, poporule ala meu, voiu deschide
mormintele vostre,
Si ve voiu scote din mormintele vostre ;
14 Cândă * voiu pune suflarea mea în voî, ca să
înviaţi,
Si ve voiu aşeda în pămentulă vostru ;
Atuncea veţi cunosce, că eu lehova amu
vorbită şi amu făcută,
Dice lehova.
15
Şi a mai fostă cătră mine cuventulu luî le1 6 hova, dicondă : Şi tu, fiîulu omului, * îe-ţî una
toegă, şi scrie pe d'însulă : .Pentru Iuda
şi pentru m fiii luî Israelu, soţii şei ;" apoi
îe-ţî unu altă toegă, şi scrie pe d'însulă :
< Deut 32. 39.
1 Şam 8. 6.
loan 5. 21.
Rom. 4. 17.
S Oot. 1. 9.
d Pi. 104. 30.
Vers. 9.
e Cap. 6. 7. &
.15. ÎS.
loel t. 87. &•

3. 17.
k Cap. 36. 27.
l \Vi,hNum J7.
/ fs. 101. 30.
Vera. t.
2.
g Apoc. 11. 11. «l SCron. H. ÎS,
h Ps. 141. 7.
13, 16 & 15. 9.
laa. 49. 14.
A 80. 11, 18.
i lam. 26. 19.
n Vedi ver«. »1,
O>e» 18. 14.
H.
j Cap. 36. •! l.
o Cap. 12. 9. &
Vors. 25.
21. 1».

p
q
r
t
(

Zech. 10. 6.
Vers. 16. 17.
Cap. 12. 3.
Cap. 36. ai.
Isa. 11. 13.
Ier. 3. 18. fc
£0. 4.
Onea 1. 11.
u Oap. 34. 33,

„Pentru losefă (toegulu lui Efraimu) şi pen
tru totă casa luî Israelu, soţii şei." Şi "împreuneză-le unuia cu altuia într'unu toegă,
ca să tic numai unuia în mâna ta.
Şi când u fiii poporului teu te voră întreba, dicendă : ° Au nu ni vei spune ce în
semnă acestea? p Respunde-li : Aşa dice Iehova, Domnulă : fiece, eu voia lua » toegulă
luî losefă, ce se afla în mâna luî Efraimu,
şi a seminţieloru lui Israelu, soţii seî ; şi -Iu
voiu pune preste d'însulă, adecă, preste to
egulu luî Iuda ; şi voia face d'intr'insele unu
toegă, şi voru fi unuia în mâna mea. Şi toegele, pe cari tu ai scrisă, voră fi T înaintea
ochiloră loră în mâna ta. Şi li di :
Aşa dice lehova, Domnulu :
fiece, * ea voiu lua pre fiii luî Israelu
D'intre poporele, unde s'au dusă ;
I voia aduna din tote părţile,
Şi-î voia aduce în pămentulă loră ;
Şi ' voia face din eî unu singură poporă în
ţeră, în munţii luî Israelu ;
Şi " ură singură rege va domni preste d'înşiî
Nu voră mai fi dăoe popore,
[toţi :
Nici nu voră mai fi despărţiţî în dăoe regate;
" Şi nu se voră mai spurca cu idolii loră,
Nici cu urîcîunile loră,
Nici cu tote fâră-de-legile loră;
Ci-î x voia scote din tote locuinţele loră, ÎQ cari
Şi-î voia curaţi ;
[au păcătuită,
Ei 'mi voră fi poporă, şi eu li voia fi Dumnedeă ;
Şi y Davidă, servulă mea, va fi rege preste
d'înşiî ;
Şi * va fi pentru d'înşiî toţi una păstoră ;
• Voru âmbla în judecatele mele,
Voră păzi aşedămintele mele, şi le voru face ;
6 Şi voru locui în pămentulă, pre care Târnă
dată servului meu lacobă,
Unde aă locuită părinţii voştri ;
Voră locui într'însulă,
Eî, fiii loră şi fiii fiiloră loră, c în eternă ;
Şi Davidu, d servulă meu, li va fi domnă în
eternă.
Şi voiu încheia cu d'îuşiî ' legămentă de pace,
Legămentă eternă va fi cu eî ;
Şi-i voia aşeda, şi-î voiu J îmmulţi ;
Şi voiu pune ' sanctuarulă meu în medîloculă loră în eternă.
Şi h locaşulă mea va fi în medîloculă loră ;
ţi ea ' li voia fi Dumnedeă, şi eî 'mî voru
fi poporă.
24.
loan 10. 16.
v Cap. 36. 2f>.
x Cap. 36. 85.
y Cap. 36. 28,

t

29.

lua. 40. 11.
Ier. 2.1. 5. &
30. 9.

a
l>
e

Cap. 34. 23,
24
Osea 3. 6.
Luc. 1. 33.
Vers. 22.
loan 10. 16.
Oap. 36. 27.
Cap. 36. 28.
Isa. 60. 21.

lool 3. 20.
Ani"-: n. 15.

.' Vera. 24.
loan 12. 34.
c Pi 89 3.
Isa. 55. 1.
Ier. 32. 40.
Cap. 34. 25.
f Cap. 36. 10,

17
18
19

20
21

22

23

24

25

26

27

87.
g 2 Cor. 6. 16.
n Lev. 26. 11,
12.
Cap. 43. 7.
loan 1. 14.
i Oap. 11.20. t
14. U. & 36.
28.
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28 i Şi vorii cunosce poporele, că eii lehova sunt Ca să îeî jafuri şi să faci predăcîunî,
celii ce * sânţescu pre Israelu,
Ca să pui mâna ta pe ' deserturile astă-dî
Cândii sanctuarulii meu va fi iu mediloculii locuite,
lorii îu eternii.
' Şi pe poporalii acuma adunaţii d'intre po
pore,
Jiiruinţa lui Israeltt acuma reseumperatil asupra Ceştigându-şî vite şi bunuri, locuindu pe lo
tutiirorS, neaminiloru şei.
curile înalte din ţeră.
38 TTlOST'a cătră mine cuventulu luî lebova, " Şeba, ° Declanulu şi neguţiătoriî x Tarşişuluî,
2 J? dicendu : " Fiîulu omului, * îudreptă-ţî Şi toţi y leii loru ceî tenerî 'ţi voru dice :
faţa cătră c Gogu, din pămentulu Magoguluî, Au doră venit'aî să faci jafuri?
si domnii preste Roşii, dMeşecu şi Tu baiu; Adunat'aî mulţimea ta ca să predî?
3 profeţesce împotrivă-I ; Şi di : Aşa dicc le- Ca să răpescî argintii şi aurii,
Ca să îeî vite şi bunuri, ca să faci predă
hova, Domnulu :
Ecce, eii svnt împotriva ta, o Goge, Dom
mare ?
nulu Roşului, alu Meşeculuî şi alu TubaDe aceea fiîulu omului, profeţesce, şi di
4 ' Te voiii ademeni,
[luluî ! luî Gogii:
Şi voiu pune cârlige în fâlcele tale, şi te Aşa dice lehova, Domnulu :
voiii scote, pre tine
* In diua aceea, cândii poporulu meii Israelu
Şi pre totă oştea ta, cai şi călăreţi,
0 va locui in siguranţa,
f Toţi frumoşii îmbrăcaţi,
Tu veî afla acesta,
Adunătură r are, înarmata cu scuturi şi ni fc Şi veî veni din loculu teii din iundulu ineCari toţi mânuescii sabia ;
[paveze, 4ă-nopţeî,
5 Cu d'înşiî pre Persia, Etiopia şi Libia,
Tu ' şi popore multe cu tine, toţi călărindu
Toţi înarmaţi cu scuturi şi cu coifuri :
pe cai,
6 ' Gomerulu şi tote cetele luî,
Adunătură mare şi oate puternică;
Pre casa * Togarmeî din fundulii medă-nop- d Te veî sui asupra poporului meii Israelu,
ţeî, şi tote cetele sale,
ca, unii nuoru,
Şi pre alte multe popore cu tine:
Acopermdu pămentulu;
elu filele cele din urmă se va întempla acesta7 'Fii gata, şi pregătescr-te,
Tu şi totă mulţimea adunată la tine,
Că te voiu aduce asupra păraentuluî meii,
f Ca să ine cunoscă poporele, cândii me voiu
Şi li fii conducătorii !
8 •>' După multe dile * veî fi aşedatii conduce
sânţi prin tine,
0 Goge, înaintea lorii.
toru;
în finii ceî de pe urmă vei năvăli în pă- Aşa dice lehova, Domnulu:
meutulu celoru scăpaţi de sabia,
Aii nu escl tu acela, de care amii vorbitu
' Şi adunaţi d'iutre multe popore,
în dilele de mai 'nainte
In m munţii luî Israelu, cari au foştii deşerţi Prin servii mei, profeţii luî Israelu,
Cari au profeţitu în dilele acelea ani mvlfî-,
îndelungii ;
Dară cari acumu sunt scoşi d'intre popore, Că te voiu aduce asupră-li?
Şi " locuescu toţi in siguranţă.
Şi în diua aceea, îu diua,
9 Te veî sui şi veî năvăli, ° ca o furtună ;
In care Gogu va năvăli asupra pământului
Veî semăna p cu uuu nuoru re acopere pă
luî Israelu, dice lehova, Domnulu,
Mânia mea se va sui în nările mele.
mentulu,
Tu, tote cetele tale, şi alte popore multe Căci "în gelosia mea, Mn mânia mea cea
10 Aşa dice lehova, Domnulu:
[cu tine. înfocată, amu vorbitu :
In diua aceea multe lucruri 'ţî voru veni in 1 Cu adevăraţii în diua aceea va fi unu cu
tremură mare în pămentulu luî Israelâ.
minte,
i Pesciî măreî şi paserile ceriului,
Si planuri rele veî unelti ;
11 Şi veî dice: Sui-me-voiu in pămentulu ce- Şi ferele câmpului, şi tote târetorile, ce se
tărescu pe pămeutu,
tâţilorii deschise;
i Nâvăli-voiii asupra celoru linisciţî, asupra Şi toţi omenii de pe faţa pămentuluî,
r celoru ce locuescu in siguranţă,
Se voru cutremura înaintea mea;
Asupra tuturoru celoru ce locuescu in cetăţi Şi * munţii se vorii prăbuşi,
deschise, şi care u'au nicî zăvore nici porţi; Stâncele se vorii surpa,
j Cap. 36. 23.
* Cap. ÎO. IZ.

d Cap. 32. 26.
e t Keg. 19.88.
Cnp 29. 4. k

Capulu 88.
a C*p. 39. 1.
b C«p. 86. 8, 3.
« j» poc. *0. f.

f
g
h
i

sa. t.
Cap. *3. 12.
Fac. 10. S.
Cap. 27. 14.
Asemene Iia.

8. y, io.

Cnp. 34. 13.
Ier. 46. 3, 4. m Cap. 36. 1. 4,
14. & SI. U.
8.
j Fac. 49. 1.
n Ier. 23. (i.
Deut. 4. 30.
Cap. ?8. SG. &
Vers. 16.
S4. 25, 28.
t l>a. 29. 6.
Vers. U.
( Ver». l».
o laa. 28. S.

p lor. 1. 13.
Vcra 16.
q Ier. 49 31.
r Vori. 8.
t Cap. .10 34.
85.
( Vor». 8.
u Cap. 17. ii,

23.
c Cap. 27. 15,
ÎO.
z <:ap. 27. 12.
y VeţU cap. 19.
3, 6.
z Isa. 4. 1.
a Van. 8.

6 Cap. 3». i.
e Vers. 6.
d Vers. 9.
e Vers. 8.
f Eaod. 14. 4.
Cap. 36. 23. &
39. 21.
y Cap. 36. 5, 6.

12

13

14

15

16

17

18

19

20

& 39. 25.
h l'n. 69. 46.
i Hag 2. C. 7.
Apoc. 16. 18.
j Osea 4. S.
k Ier. 4. 24.
Nah. 1. 5, 6.

CAP. 38, 39.
Şi toţii zidîulu va cade la pământii.
2 L Şi voiu l chîâma asupră-i * sabia
Iu toţi muuţiî meî, $ice lehova, Domnulu ;
" Sabia a totu omulii va fi îndreptată asupra
fratelui şeii.
22 Şi ° ra6 voiii judeca cu d'însulu prin Pcîumă
şi sânge;
Şi * voiu ploua asuprâ-î, asupra ceteloru sale,
Şi asupra poporeloru celoru multe ce sunt
cu d'însulu,
O ploîă înundătore cu r grândină de petră,
cu focu şi cu puciosă.
23 Aşa me voiii mări, şi * me voiu sâuţi,
Şi ' nie voiu face cunoscuta de popore multe ;
Şi voru cunosce, că eu svnt lehova.
39 Ol " tu, fiîulu omului, profeţesce împotriva
J5 '"î Gogii, şi di :
Aşa dice lehova, Domnulu :
fiece, eu svnt. îrapotrivă-ţî, Goge,
Domnii alu Roşuluif, alu Meşeculuî şi alu
Tuba Iuluî l
2 Te voiu ademeni, şi te voiu trage,
A Te voiu sui din fundulu medă-nopţeî,
Şi te voiu aduce în munţii lui Israelu ;
3 Voiu lovi arculii teii din stânga ta,
Şi voiu face să cadă săgeţele tale • din
drepta ta.
4 Vei cade în munţii lui Israelu,
c Tu, tote cetele tale, şi poporele cari voru fi,
cu tine ;
d To voiu da păseriloru răpitore de toţii felîulu
Şi ferelorii câmpului, spre mâncare ;
5 (Jăde-veî în câmpii ;
Căci eu amii vorbita, dice lehova, Domnulu.
6 f Şi voiii trămete focu asupra Magoguluî,
Şi asupra celoru ce locuescu în siguranţă
lungă •/'ţermurî;
Şi vorii cunosce, că eii svnt lehova.
7 * Şi voiu face cunoscuţii numele meu celu
sânţii în medîloculu poporului meu Israelu;
Şi nu-î voiii mai lăsa să h profaneze numele
meu celu sânţii ;
' Şi vorii cunosce poporele, că eu sunt leho
va, Sântul'i lui Israelu.
8 ' Ecce, acesta va fi, şi se va face, dice leho
va, Domnulu ;
Fi-va acesta în diua, * de care amii vorbitu.
9
Şi cei ce locuescu cetăţile luî Israelu
voru eşi,
Voru pune în focu şi voru arde armele,
Pavezele şi scuturile,
Arcurile şi săgeţele, dardele şi lăncile ;
Şepte ani voru hrâni foculu cu d'însele.
l
m
n
•

Pa 105. 16. i 7 Ps. 11. C.
Cap. 14. 17.
I sa. 39. 6. &
Jndi;. 7. 13.
30. 30.
1 Şam. 14. «0. r Cap. 18. 11.
ÎCron, 20. S3.
Apoc. 16. 81.
a T«a. 66. 16.
• Cap. 36. 23.
Ier. «5. SI.
< Pa. 9. 16.
p Cap. 5. 17.

Cap. 37. â8. &
39. 7.
Vers. :G.
—
Capulu 39.
a Cnp. S8. 9, S.

b Cap. 38 1,5.
c Cap. 38 SI.
Vers. 17.
d Cap. S3. 27.
t Cap. 38. 22.
Amoa 1. 4.
/ Pa. 7». IO.
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Nu voru lua lemne din câmpii,
Şi nici le voru tăia din păduri ;
Căci vorii hrâni foculu cu armele aceste,
1 Şi voru preda pre ceî ce î-au predata,
Şi vorii despoîa pre ceî ce î-au despoiaţii,
ţ)ice lehova, Domnulu.
Şi în diua aceea voiii da luî Gogii locu
de îmmonnentare acolo în Israelu, în valea
prin care se trece spre resăritulu măreî, şi
va împedeca pre trecetorî ; şi acolo vorii
îmmormenta pre Gogii şi pre totă mulţimea
luî, şi o vorii numi: Valea Amonii-Goguluî
(niulţimeî Lui Gogii). Şi casa luî Israelu
şepte luni 'î va îmmormenta, '" ca să curăţă
pămentulu. Da, toţi locuitorii ţereî '* voru
îmmormenta: şi va fi pentru d'înşiî renume
îu diua, în care " me voiii mări, dice lehova,
Domnulu. Şi vorii rondui omeni, cari să nu
facă altă ce-va decâtu să cutriere ţera, şi
cari, împreună cu trecetoriî, să îmmormenteze pre cei remaşî în ţeră, " ca să-o curăţă:
după sfârşitulu celoru. şepte lunî vorii înce
pe aceştia să caute. Şi trecetoriî ce trecii
prin ţeră, vedendu unu osii de omii. vorii
pune unii semnii lungă d'însulu, până ce
cîocliî 'Iu voru îmmormenta în Valea AmoniiGoguluî. Şi cliîaru numele cetăţeî cele de.
aprope va fi Amona (mulţimea). Aşa voru
p curaţi ţera.
Şi tu, fiîulii omului, aşa dice lehova,
Domnulu : * Di păseriloru de toţii felîulii şi
tuturoru fereloru câmpuluî :
r Adunaţi-ve, şi veniţi,
Strîngeţi-ve din tote părţile la ospeţulii meu,
pre care l'aniu pregătiţii pentru voî,
La ospeţulii mare ' din munţii luî Israelu,
Ca să mâncaţi carne, şi să beţi sânge !
'Mâncaţi carnea celoru viteşî,
Şi beţi sângele domnilorii pămentuluî,
Carnea fi sângele berbeciloru, a mneiloriî,
a Qiapiloru şi a tauriloru,
Cari toţî sunt vite "îngrăşate de ale Basanuluî ;
Şi mâncaţi grăsime, până ce ve veţî sătura,
Şi beţî sânge, până ce ve veţî îmbeta,
Din ospeţulii meu, pre care l'amu pregătiţii
pentru voî.
" Şi săturaţi-ve la mesa mea de caî şi calăreţî,
x De viteşî şi de omeni de resbelîi,
Dice lehova, Domnulu.
y Şi voiu pune mărirea raea intre popore,
Şi tote poporele voru vede judecata, pre
care voiu face-o,
g Vers. z».
* Cap 38. 17. i q Apoc. 19. 17.
h Lov. 18. 21.
I Isa. 14. 2.
r Isa. 18. 6. &
Cap. 20. 39.
m Dent. »l. 23.
34. 6.
i Cap. 38. 16,
Vers. 14, 16.
Ier. 12. 9.
23.
n Cap. S8. 28.
Zof. 1. 7.
j Apoc. 16. 17. o Vera. 12.
f Vers. 4.
& 21. 6.
p Vers. 12.
< Apoc. 19. 18.
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11

12
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14

15
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17

18

19

20

21

u Ueut. St. 14.
Ps. 22. 12.
K Ps. 76. 6.
Cap. 88. 4.
x Apoc- 19. 18.
y Cap. 38. 16
23.
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Şi * mâna mea, pre care o voiii pune preste
ele.
" Şi va cunosce casa luî Israelu, că eii sunt
lehova, Dumuedeulii lorii,
Din diua aceea şi de atuncea înainte.
* Şi poporele voru cunosce, că casa lui Is
raelu a foştii dusă prinsă pentru fâră-de-legea sa :
Fentru-că au nelegiuita, de aceea amu 'as
cunşii faţa mea de la d'înşiî,
Şi î-amu d daţii în mâna neamicilorii loru;
Şi au cădutu cu toţii de sabia.
Că eii lî-amu făcuţii e dupre necurâţeniele
loru şi dupre fără-de-legile loru,
Ascunijiendu de la d'îuşiî faţa mea.
De aceea aşa dice lehova, Domnulu;
/Acumu voiu îatorce pre ceî prinşi aî luî
lacobu,
Şi me voiu îndura de * totă csvsa luî Israelu,
Şi voiu rîvni pentru numele meu celu sânţii.
* Şi voru purta ruşinea loru,
Şi tote fâră-de-legile, cu cari aii nelegiuiţii
asupră-mî,
Gândii ' locuiau in siguranţă in pămentulu
lorii, şi nu era cine să-î înspăimânte.
•'Cându 'î voiu intorce d'intre popore,
Şi -î voiu aduna din ţerele neamiciloru lorii,
Şi * me voiu sânţi printr'înşiî înaintea ochiloru multoru popore;
' Atuncea voru cuuosce că eu sunt lehova,
Dumnedeulu loru ;
După ce 'î voiu fi dusu prinşi intre popore,
Şi-î voiii fi adunaţii in pămentulu loru,
Şi nu voiu mai lăsa acolo pre nici unulu
dintr'înşiî.
m Şi nu voiii maî ascunde faţa mea de d'inaintea lorii ;
Căci amii n reversatu spiritulii meii asupra
caseî luî Isrăeln,
Dice lehova, Domnulu.
Fisiunea templului ţi a pitarului. Urmarea visiuM« ; legile sanctuarului noii şi ale preufieî noue.

40 T N «nulu ala duoe-decî şi cincelea alii stră1 mutăreî nostre, la începutulii anului, la
dece a luneî, in amilii alii patru-spre-decelea după ° luarea cetăţeî, tocmai in acea di
1 mâna Iu î lehova a foştii asupră-mî, şi du
'2 su-m'a acolo. Adusu-m'a c in visiunea luî
Dumnedeii in pămentulu luî Israelu, dşi m'a
pusu pe munte înalţii forte, in care era, in
partea despre medă-di, ca o clădire de ce
tate.
3
Dusu-m'a acolo, şi ecce, unu omu, care
la privire ' semena cu aramă, şi avea in mâna
z Esod. 7. 4.
a Ver». 7, «8.
6 Cap. 30. 18,
19, 20, 83.
c Dent. SI. 17.
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21.

luî o f sforă de inii » şi o mesură de trestia ;
şi elu sta iu portă. Şi disu-mi-a omulu acela : 4
* Fiîulii omuluî, privesce cu ochiî,
Şi ascultă cu urechîele,
Şi îndreptă-ţi anima spre tote, câte 'ţi voiu
areta ;
Căci ca să-ţî aretii acestea, fost'aî adusu
aicea :
Dea, i spune caseî luî Israelu
Toţii ce veî vede.
Şi ecce, i uufl zidiu era pe din afară ca- 5
seî de juru imprejuru, şi in mâna omuluî
era o mesură de trestia de şese coţî, dară
cotulii de o palmă maî lungii de câtu celu
comunii ; şi mesurându lărgimea clădireî,
era de o trestia, şi înălţimea eî era eră-şl
de o trestia.
Apoi a venitu la porta ce caută spre re- 6
săriţii, s'a suiţii pe treptele eî, şi a măsurată
pragul u portei ; şi lăţimea Iul era de o trestia ;
şi pra gulii celu-1-altu, lăţime toţii o trestia
avea. Şi fie-care cămară ere lungă de o tres- 7
tiă, şi lată de o trestia, şi sala, intre cămări
era de cinci coţî ; şi pragulu portei de lun
gă porticulu porţeî din lă-întru era de o
trestia. Apoi a măsurata porticulu porţeî 8
din lă-întru, şi era de o trestia. Şi a me- 9
surată porticulu porţeî, ţi era de optu coţî,
şi stâlpii eî erau de câte duoî coţî, şi por
ticulu porţeî era pe din lă-întru. Şi camă- 10
rele porţeî despre resâritii erau trei d'incoce şi trei d'incolo ; şi tote treî erau de
aceeaşi mesură : şi stâlpii aveau aceeaşî me
sură şi de o parte şi de alta. Şi a mesu- 1 1
ratu lărgimea dsschidetureî porţeî, ţi era
de duoî coţî, tu lungimea porţeî era de treîspre-dece coţî. Ş> era înaintea cămărelorii 12
de o parte o deschidetură de unu cotu, şi
de cea-1-altă parte o deschidetură de unu
cotu ; şi cămărele erau fie-care de şese coţî
de o parte, şi de şese coţî de coa-1-altă
parte. Apoi a mesuratu porta de la aco- 13
perimentulu vneî cămări până la acoperimentulii celeî-1-alte ; şi lăţimea ei era de
duoe-decî şi cincî de coţî, ţi era o uşă in
faţa altei uşî. Şi a făcuţii stâlpii de şese- 14
deci de coţî, şi in jurulii stâlpiloru era cur
te cu porţi de jurii împrejura. Şi de la 15
faţa porţeî întrăreî până la faţa porticului
portei de din lâ-întru erau cincî-decî de co{i.
Şi erau * ferestre îngrădite la ciunărî şi la 16
stâlpii loru pe din lă-întrulu porţeî de jurii
împrejura ; aşa era şi la hreîele stâlpiloru :
ferestre erau şi pe din lă-întru de juru împrejuru; şi pe fie-care stâlpii grăit palmieri.
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Atuncea m'a dusă în ' curtea de din afară, şi ecce m cămări şi pave aşternută in
curte de jură împrejură; ţi erau n treî-decî
de cămări la pave. Şi paveiia de pe laturile
porţeloru de a lungulu porţeloru, era paveua
de ,j os ii. Şi a măsuraţii lăţimea de d'inaintea portei de joşii până in faţa curţeî de
din lă-întru, şi avea pe din afară o sută de
coţi spre resăritu şi spre medă-nopte.
Şi a măsuraţii porta curţeî de din afară,
ce caută spre meţlă-nopte, lungimea ei şi
lăţimea ei. Şi cămărele ei erau trei d'incoce şi trei d'incolo; şi stâlpii ei cumu şi
breîele lorii erau dupre măsura portei ântăîe ; adecă lungimea ei era de cincî-ţlecî de
coţi, şi lăţimea el de duoe-decî şi cinci de
coţî. Şi ferestrele loru şi breiele loru şi
palmierii loru erau dupre măsura portei ce
caută spre resăritu ; şi se suiau la d'însa pe
şepte trepte ; şi breiele lorii erau înaintea
lorii. Şi porta curţeî de din lă-întru era
in faţa portei despre medă-nopte şi despre
resăritu ; şi a măsuraţii de la o portă până
la altă portă, ţi erau o sută de coţî.
Şi m'a duşii spre medă-di, şi ecce o por
tă ce caută spre medă-di, şi a măsurată stâl
pii ei şi breiele ei, ţi erau dupre aceleşî mesuri. Şi erau ferestre la d'însa şi la breiele
ei de jurii imprejuru, cumii erau şi ferestre
le cele-1-alte; şi porta era lungă de cincidecî de coţî, şi lată de dăoe-ţlecî şi cinci
de coţî. Şi erau şepte trepte spre suire
pe d'însele, şi breiele eî erau înaintea lorii ;
şi erau palmieri pe stâlpii eî, unuia de o
parte şi altuia de altă parte. Şi era portă
in curtea de din lă-întru spre medă-^i ; şi
a mesuratu de In, o portă la alta spre me
dă-di o sută de coţî.
Atuncea m'a dusu in curtea de din lăîntru prin porta despre medă-di ; şi a mă
surată porta despre medă-di dupre aceleşî
măsuri, Şi cămărele eî şi stâlpii eî şi bre
iele eî eraîi dupre aceleşî măsuri; şi erau
ferestre la d'însa şi la brâiele eî de jură im
prejuru, cart erau lungi de cincî-decî de
coţî, şi late de duoe-ţlecî şi cinci de coti.
Şi breiele de juru împrejură erau lungi de
0 duoe-decî şi cinci de coţî, şi late de cinci
coţî. Şi breiele eî erau spre curtea de din
afară ; şi palmieri erau pe stâlpii eî ; şi ca
să te sui erau opta trepte.
Şi m'a dusu la porta de din lă-întru,
cea despre resăritu, şi a mesurat'o dupre
aceleşî măsuri; Şi cămărele eî, stâlpii eî şi
breiele eî erau dupre aceleşî măsuri ; şi «râu la d'însa ferestre şi la breiele eî de
juru imprejuru, cari erau lungi de cincî-
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decî de coţî, şi late de duoe-decî şi cinci
de coţî. Şi breiele eî erau spre curtea de din
afară, şi palmieri pe stâlpii eî, de o parte şi
de cea-1-altă ; şi ca să te sui erau optu trepte.
Şi m'a dusu la porta despre medă-nopte,
şi a mesurat'o dupre aceleşî măsuri ; Camărele ei, stâlpii eî, breiele eî, şi ferestrele
eî de jură împrejură ; şi era lungă de cincidecî de coţî, şi lată de duoe-decî şi cinci
de coţî. Şi stâlpii eî erau spre curtea de
din afară ; şi pe stâlpii eî erau palmieri de
o parte şi de cea-1-altă ; şi ca să te sui erau
opta trepte.
Şi erau acolo cămări, ale cărora intrări
erau intre stâlpii porţeloru, unde se spălau
olocaustele. Şi in porticulă portei erau duoă
mese de o parte, şi dăoă mese de altă par
te, pentru junghiarea pe d'însele a olocausteloră, p a sacrificiului pentru pecatu şi » a
crificîuluî pentru vină. Şi la laturea din
afară, cumu te sui la intrarea portei de
spre medă-nopte, erau duoă mese ; şi la la
turea cea-1-altă, care era spre porticulă por
tei, erau alte duoă mese. Patru mese erau
de o parte, şi patru mese de cea-1-altă par
te la laturile portei; optu mese erau, desupra cărora se junghiâ. Şi patru mese
pentru olocauste de petră cioplită, lungi de
una cotă şi jumătate, şi late de unu cotă
şi jumătate, şi înalte de una cotă : Şi pe acestea puneaă uneltele, cu cari junghîau o
locaustele şi cele-l-alte sacrificii. Şi pe din
lă-întru erau privazuri, late de o palmă,
puse de jură împrejură; şi pe mese se pu
nea carnea sacrificiului.
Şi în partea de din afară a portei de
din lâ-întru erau cămărele r cântăreţiloru,
în curtea de din lă-întru, ce era pe laturile
portei despre medă-nopte; şi faţa loră era
spre medă-di; ţi una era la laturea portei
despre resăritu, care caută spre medă-nopte.
Şi disu-mi-a: Cămara acesta ce caută spre
meţlă-di, este pentru preuţii * ce păzescu cele
de păzită ale casei; Şi cămara, ce caută
spre medă-nopte, este pentru preuţiî ' ce păzescă cele de păzită ale altarului; aceştia
sunt fiii lui " Zadokă intre fiii lui Levi, cari
se apropia de lehova, ca să-lu servescă.
Atunci a măsurată curtea, ţi era lungă
de o sută de coţî, şi lată de o sută de coţî ;
era pătrată ; a mesuratu şi altarulu cela de
d'inaintea casei.
Atuncea m'a dusă în porticulă casei, şi
a măsurată fie-care stâlpă ala porticului,
cinci coţî de o parte, şi cinci coţi de cea1-altâ parte; şi lăţimea portei era de trei
coţi pe o parte şi de trei coţî pe cea-1-altă
32, 88. ft 18. 5.
1 Cron. 9. 23.
* Cron. 13. 11.
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49 parte. "Lungimea porticului era de duoîspre-dece coţî, şi lăţimea Iul de unu-spredece coţî ; şi se suiau pe d'însulu pe trepte :
şi erau pe lungă stâlpii aceştia alţi * stâlpi,
unulu de o parte, şi altulii de cea-1-altă
parte.
41 4 TUNCEA m'a duşii în templu, şi a mej\_ suratu stâlpii, ţi era lăţimea loru de şese
coţî pe o parte, şi de şese coţî pe cea-1-altă
2 parte, ca ţi lăţimea cortului. Şi lăţimea
întrăreî era de dece coţî, şi canaturile întrăreî erau de cinci coţî de o parte, şi de
cinci coţî de cea-1-altă parte ; şi a mesu
ratu lungimea templului, patru-decî de coţî,
şi lăţimea luî de duoe-decî de coţî.
3
Atuncî a intrată mai în fundu, şi a me
suratu uşîoriî uşeî, diioî coţî, şi uşa, şese
4 coţî, şi lăţimea uşeî, şepte coţî; Şi stându
înaintea templului, " a măsuraţii lungimea
luî de duoe-decî de coţî, şi lăţimea luî totu
de duoe-decî de coţî; şi disu-mi-a: Acesta-î
Sânta Sânteloru.
5
Şi a mesuratu zidîulu caseî, şese coţî:
şi lărgimea fie-cărei cămărî despre laturi din
jurulîi caseî din tote părţile, patru coţî.
6 Şi * cămărele de pe laturi erau câte trei, că
mară preste cămară, de treî-decî de ori;
şi ele erau aşedate în zidîulu ce avea casa
de juru împrejură pentru cămărele de pe
laturi, pentru ca ele să se redăme pe d'în
sulu, fără însă ca cămărele să se redăme
7 pe zidîulu caseî. Şi c de ce te suîai în susu,
cămărele de pe laturi toţii mai largi erau;
căci lărgimea caseî în susîi din ce în ce
crescea de juru împrejurulîi caseî; de aceea casa totu mai largă era în susu de la
rondulu de joşii la celu desupra prin medî8 locu; Şi amu vedutu înălţimea caseî de
juru împrejura ; ţi temeliele cămăreloru de
pe laturi erau de d o trestia întregă, de şese
coţî mari.
9
Lărgimea zidîuluî cămăreloru de pe la
turile de din afară era de cinci coţî ; şi lo
culu remasu deşerţii era locuiţi căraăreloru
10 de pe laturile de din lă-îutru. Şi loculu
d'intre cămărî era de duoe-decî de coţî de
11 jurii împrejurulu caseî. Şi uşele cămăre
loru de pe laturi privîau cătră loculu de
şerta, o uşă spre medă-nopte, şi o uşă spre
medă-di; şi lărgimea locului remasu de
şerţii era de cinci coţî de juru împrejuri!.
12
Eru clădirea din faţa locului despărţiţii
spre apusu era largă de şepte-decî de coţî ;
şi zidîulu clădireî era largii de cinci coţî de
juru împrejura, şi lungu de noiie-decî coţî.
13 Şi a măsurata casa, o sută de coţî lungime;
l Rog. 6. 3.
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şi loculu despărţită şi clădirea cu zidîurile sale erau lungi de o sută de coţî; Şi 14
lăţimea feţei caseî şi a locului despărţiţii
spre resăritii eră o sută de coţî.
Şi a mesuratu lărgimea clădireî din faţa 1 5
locului despărţita de d'inapoîa casei şi a
coridoreloru luî de pe o parte şi de pe alta,
o sută de coţî; şi într insulă era templulii
din lă-întru şi porticele curteî. Şi a me- 16
suratu stâlpii portei, şi « ferestrele cele în
grădite şi coridorele de prin prejuru din
iote trei rondurile loru din faţa unei uşî,
cari tote eraii de lemnii de juru împrejurii,
şi do la pămentii până la ferestre ; şi fe
restrele erau acoperite; Până desupra u- 17
şei şi până la casa de mai din lă-întru şi
din afară, şi totu zidîulu de jurii împrejura,
pe din lă-întru şi pe din afară dupre acele'şi mesurî.
Şi era lucraţii 'în cherubimî şi în pal- 18
mîerî, aşa că unii palmierii era Jăcutii intre
duoî cherubimî; şi fie-care cherubimii avea
dîioe feţe: 'O faţă de omu spre palmîe- 19
rulii dintr'o parte, şi o faţă de leu spre
palmîerulu din cea-1-altă parte; ţi aţa era
făcută totă casa de jurii împrejura. De la 20
pămentii până desupra uşeî erau săpaţi che
rubimî şi palmieri în zidîulu templului. U- 21
şîoriî templului erau pătraţi ca ţi faţa sanc
tuarului; şi privirea loru era ca ţi privirea
celoru de mai 'nainte.
h Altarulu era de lemnii, de treî coţî înalţii, 22
şi lungii de duoî coţî ; şi cornele luî şi mesa
luî cumu şi laturile lui erau de lemnii; şi
disu-mi-a : Acesta-î ' mesa de punere-w&inte i a luî lehova.
* Şi templulii cumu şi sanctuarulii aveau 23
câte duoă uşî. Şi; canaturile aveaîi câte diioe 24
pături, cari se întorceau una preste cea1-altă; dfioe pături la unu canatu şi duoe
pături la celu-1-altu. Şi erau sepaţî pe 25
d'însele, pe uşele templului, cherubimî şi
palmieri, cumu erau sepaţî şi pe zidîurî;
şi în faţa porticului de din afară erau grindî
mari. Şi erau 'ferestre îngrădite, şi pal- 26
mîerî de o parte şi de cea-1-altă, pe de la
turile porticului, şi la cămărele pe de la
turile caseî, şi la grindele cele mari.
ATUNCEA m'a duşii în curtea de din a- 42
fără, pe drumulu de cătră medă-nopte ;
şi m'a duşii în ° cămărele din faţa locului
despărţiţii şi din faţa clâdireî despre medănopte, Cu faţa de o lungime de o sută de 2
coţî, ţi la intrarea despre medă-nopte ; dară
lăţimea era de cincî-decî de coţî. In drep- 3
tulii celoru duoă-deci de coţî aî curţeî de
A Exod. 30. 1.
i Cap. 44. 1G.
Mal. 1. 7, 12.
j Esod. 30. 8.
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din lă-întru, în dreptulu pavelei curteî de
din afară era b coridore lungă coridore in trei
ronduri. Şi în faţa cămărelorii era o trecetore lungă de $ece coţî în lă-întru, cu
unu dnimu de unu cotii ; şi uşele lorii erau
spre medă-nopte. Şi cămărele din rondulii
de susu erau mai strimte de câtu cămă
rele de josu şi cele din medîlocii ale clădireif, fiindu-că coridorele îmbucau în ele.
Căci cămărele erau în trei ronduri, şi n'aveau stâlpi, ca stâlpii curţilorii ; de aceea se
îmbucau la rondulii de joşii şi la colii din
medîlocii.
Şi zidîulii de pe din afară din faţa că
mărelorii, ce ducea la curtea de din afară în
faţa cămărelorii, era lungii de cincî-decî coţî.
Căcî lungimea câmăreloru curţeî de din afară era de cincî-decî coţi; şi ecce, în faţa
templului erau o sută de coţî.
Şi de desuptii intrarea la cămărele acestea era despre resăritii, cumii mergi spre
d'însele de la curtea de din afară. Şi că
mărele erau de grosimea zidîuluî curţeî din
spre resăritii, din faţa locului despărţita,
şi din faţa clădireî. Şi ducea c unii drumu
înaintea lorii, ca şi înaintea cămărelorii de
spre medă-nopte, de aceeaşi lărgime şi de aceeaşî lăţime ; şi tote eşirile lorii şi tote în
tocmirile lorii şi uşele lorii toţii astu-feliu
erau. Si totu aşa 'erau uşele cămărelorii
despre medă-di, o uşă la începutulii dru
mului, a drumului pe unde se întră la drepta
în faţa zidîurilorii despre resăritii.
Şi disu-mi-a: Cămărele despre medănopte, ţi cămărele despre medă-di, ce sunt
în faţa locului despărţita, sunt cămări sânte,
unde preuţiî, ce se apropia de lehova, d vorii
mânca cele pre sânte : acolo voru pune cele
pre sânte şi ' darurile de pane, sacrificîele
pentru pecatii şi sacrificîele pentru vină ;
căci sânţii este loculu acesta. /Gândii preuţiî
vorii întră acolo, nu vorii eşi din loculu
sânţii în curtea de din afară; ei voru pune
acolo vestmintele lorii, în cari servescii ; căci
sânte sunt ; şi se vorii îmbrăca cu alte vest
minte, şi voru întră în curtea pentru poporu.
Şi sfârşindii mesurele casei pe din lăîntru, scosu-m'a spre porta ce caută spre
resăritu, şi a mesurat'o de jurii împrejurii.
A mesuratu laturea despre resăritu cu mă
sura de trestia de jurii împrejura, cinci
sute de trestii. Şi a mesuratu cu mesură
de trestia de jurii împrejură laturea despre

t Cap. 41. 16.
c Vers. 4.
d Ler. 6. 16,86.
ft 21. B.
e Lov. t. 3, 10.
4 6. 14, 17,
25, W. fc 7. 1.

& 10. 13, 14.
Num. 18. 9, 10.
/ Cap. 44. 19.
g Cap. 40. 5.
A Cap. 45. 3.

Capulu 43.
6.
a Cap. 10. 19. & • ' Cap. 10. 4.
44. 1. & 46. 1.
Apoc. 18. 1.
b Gap. 11.23.
e Cap. 1. i, 28.
c Cap. 1. 24.
& 8. 4.
Apoc. 1.15. & / Aşa Ier. 1. 10.
14. ». fc 19. 1, g Cap. 1. 3. &
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medă-nopte cinci sute de trestii. Mesurat'a 18
şi laturea despre medă-di cu mesură de
trestia, cinci sute de trestii. Atuncea s'a 19
întorşii şi spre laturea despre apusu, ţi a
mesuratu cu mesură de trestia cinci sute
de trestii. Şi a mesuratu în tote patru la- 20
turile szidîurile acestea de jurii împrejura
lungimea de h cinci sute de trestii, şi lărgimea,
cinci sute, ca să facă despărţire intre lo
culu celu sânţii şi celu nesântu.
A TUNCEA m'a duşii la porta, la porta 43
J\_ " ce caută spre resăritu : * Şi ecce, mă- ^
rirea Dumnedeuluî lui Israelu venîa pe drumulii despre resăritu, şi "vocea sa era ca
vuetulii de ape multe; şi dstrălucîa pămentulii de mărirea lui. Şi visiunea ce amii 3
vedut'o e semena cu visiunea ce amu vedut'o,
cându amii veniţii /să sfarămu cetatea; şi
aceste visiunî semenau cu visiunea ce amu
vedut'o la » rîulii Chebaru ; şi amu cădutu
preste faţa mea.
* Şi mărirea lui lehova a intraţii în casa 4
pe drumulu portei ce caută spre resăritu.
1 Şi m'a sculatu spiritulu, şi m'a duşii în cur- 5
tea din lă-întru; şi ecce, ^'casa era plină de
mărirea lui lehova.
Şi /'amu audiţii vorbindu-mi din casă, 6
şi *unii omii sta lungă mine. Şi lehova dis'a 7
cătră mine:
Fiiulu omului,
Acesta este 'loculu tronului meu.
Şi m loculu talpeloru picîorelorii mele,
" Unde voiu locui m medîloculii niloru lui Is
raelu în eternii ;
Şi pre numele meii celu sânţii ° nu-lii va mai
pângări casa lui Israelu,
Nici ei, nici regii lorii cu desfrenările loru,
Nici prin f idolii cei morţi ai regiloru de pe
înălţimile lorii,
9 Punendu pragurile acestora lungă pragu- 8
rile mele,
Şi uşîoriî lorii lunga uşîoriî mei,
Aşa că nu era decătu unu zidiu intre mine
şi eî;
Fiindu-că aii pângăriţii numele meii celsântii
Cu urîcîunile, pre cari le-aii făcuţii:
De aceea şi eii î-amu mistuiţii în mânia mea.
Dară acumu eî vorii depărta de la mine des- 9
frânările lorii,
Şi pre '' idolii cei morţi aî regiloru lorii,
Şi eu voiu locui în medîloculii lorii în eternii.
Tu, fiiulu omului, 'ăretă templulii acesta casei 10
lui Israelu,
k Cap. 40. S.
loel 3. 17.
3. 83.
A Vedi cap. 10. I Pa. 99. 1.
loan 1. 14.
19. * 44. 2.
m 1 Cron. 28. 2.
3 Cor. 6. 16.
o Cap. 39. 7.
i Cap. 3. 12, 14.
Pa. 98. 5.
ft 8. 3.
n Eaod. 29. 45. p Lev. 26. 30.
1'.,. 68. 16. &
Ier. 16. 18.
t lReg.8.10, U.
./ \v.,i; 3 Beg.
132. 11.
Cap. 44. L

16. 14. k 11.
4, S, 7.
Cap. 8. 3. *
23. 39. & 44. 7.
r Veri. 7.
• Vers. 7.
( Cap. 40. l.
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sacrificiu pentru pecatu unii <jîapu din ca
pre fâră defecta, şi voru curaţi altarulu,
cumii fa curăţiţii cu viţelulu. Şi sfârşindii 23
curăţirea, vei aduce unii viţelu fără defecta,
şi unii berbece din turmă fâră defectu. Le 24
vei aduce înaintea lui lehova; dşi preuţiî
voru arunca sare pe d'însele, şi le voru aduce drepţii olocauste lui lehova. ' Şepte 25
dile vei pregăti pe totă diua câte unii Qîapu,
drepţii, sacrificii! pentru pecatu ; şi voru pre
găti câte unii viţelii şi unu berbece din turmă
fâră defectu. Şepte dile voru face espiare 26
pentru altaru, 'Iii voru curaţi, şi-lii vorii
consacra. •/'Şi după ce vorii trece dilele a- 27
cestea, de la diua a opta şi mai departe,
preuţiî voru aduce pe altaru olocaustele
vostre şi sacrificîele vostre de bucuria ; şi
eu ve voiţi » primi, dice lehova, Domnulu.
ATUNCEA m'a duşii în drumulii cătră44
porta de din afară a sanctuarului, ° ce
caută spre resăritu, şi ea era închisă. Şi 2
disu-mi-a lehova: Porta acesta va sta în
chisă, şi nu se va deschide, şi nimenea nu
va întră priutrînsa ; * căci lehova, Durnuedeulii lui Israelu a intraţii printr'însa ; de
aceea va sta închisă. Ea va fi pentru dom- 3
nitoriii ; domnitorulu va şede într'însa, * ca
să mănânce pane înaintea lui lehova ; d elu
va intra pe drumulii porticului porţeî aces
teia, şi toţii pe acestu drumii va eşi.
Atuncea m'a duşii în drumulu porţeî de 4
cătră medă-nopte în faţa casei: şi amu vedutu, şi ' ecce, mărirea lui lehova împîea casa
lui lehova : f şi arnii cădutu preste faţa mea.
Şi disu-mi-a lehova: »Fiîulu omului, ie semă, 5
şi uîtă-te cu ochii, şi ascultă cu urechîele
tote câte 'ţî voiţi vorbi de tote aşedămin
tele casei lui lehova şi de tote legile eî ; şi
ie semă la intrarea casei şi la tote eşirile
sanctuarului. Şi vei dice celorii '' neascul- 6
tătorî, casei lui Israelu: Aşa dice lehova,
Domnulu : Casă a lui Israelu, ' ajungă-vi atâ
tea urîcîunî : ' Că aţi adusii * străini, ' necir- 7
cumcişî la animă şi necircumcişî la corpii,
ca să stee în sanctuarulii meii, şi sâ-lu pângărescă pre elu, casa mea, cândii 'mî adu
ceţi mpâneamea, "grăsimea şi sângele; aşa
aii călcaţii legămentulu meu prin tote urîcîunile vostre. Şi n'aţi "păzitii cele de pa- 8
zitii ale sântelorii mele; ci î-aţî pusii pre
aceia în loculii vostru ca să păzescă cele
de păzitu in sanctuarulu meu.
Aşa dice lehova, Domnulu : p Nici unii 9
străinii, necircumcisii la animă şi necircum-

Ca să se ruşineze de fâră-de-legile lorii,
Şi să mesure aşa planulu dădirel acesteia.
11 Şi de se vorii ruşina de tote câte le-au
făcuta,
Aretă-li forma casei şi întocmirea eî,
Eşirile eî şi intrările eî,
Tote formele eî şi tote aşedămintele eî,
Totă forma eî şi tote legile eî ;
Şi scrie-o înaintea lorii,
Ca să păzescă totă forma eî
Şi tote aşedămintele eî, şi să le facă.
12
Acesta este legea casei: Toţii cuprinsulti
templului acestuia, care va fi pe " verfulu mun
telui, va fi celu pre sânţii. Ecce acesta este
legea casei.
13
Şi acestea sunt mesurele altarului în coţi;
" cotulu de unii cotii şi o palmă ; erii gavanulu altarului va fi înaltu de unii cotii, şi
largii de unii cotii; şi gardina de pe mar
ginile lui de jurii împrejuru de o palmă ;
14 acesta-î umerulu altarului. Şi de la gavanulu dinspre pămentu până la privasulu celu
mai de joşii voru fi duoî coţi, şi lăţimea,
de unii cotii; şi de la privasulu celu mai
micii până la privasulu celu mai mare, patru
15 coţi, şi lăţimea, de unu cotii. Şi altarulu
va fi patru coţî de înaltu ; erii de la altaru
16 în susii voru fi patru corne. Şi altarulu va
fi de duoî-spre-dece coţî de lungii, ?i de
duoî-spre-dece coţî de laţii ; pătraţii va fi.
17 în tote patru laturile lui. Şi privasulu va
fi de patru-spre-dece coţi în lungu, şi de
patru-spre-dece în laţii din tote patru latu
rile lui ; şi cingetorea Iul de jurii împrejuru
de o jumătate de cotii ; şi gavanulii lui de
jurii împrejuru de unu cotii ; şi x treptele lui
voru căuta spre resăritu.
18
Şi <;lisu-mi-a: Fiîulii omului, aşa dice lehova, Domnulii: Acestea sunt aşedămintele
pentru altaru în diua în care-lii vorii face,
ca să aducă pe d'însulu olocauste, şi să-lu
19 ^stropescă cu sânge. Şi vei da * preuţilorii,
Leviţiloru, ce sunt din seminţia lui Zadokii,
ceî ce se apropia de mine ca să mă servescă, dice lehova, Domnulu, unu " viţelu,
20 drepţii sacrificiu pentru pecatu. Şi vei lua
din sâugele lui, şi-te vei pune pe cele patru
corne ale lui, şi pe cele patru ânghîurî ale
privasului, şi pe margine de jurii împrejuru;
aşa vei curaţi altan-lu, şi vei face espiare
21 pentru d'însulu. Şi vei lua viţelulu sacri
ficiului pentru pecatii, şi-lîi b vorii arde într'unu locu hotărîtii alii casei, c afară de sanc22 tuaru. Şi în diua a diioa vei aduce drepţii
u Cap. 40. î. | a Eaod. 99. 10,
v Cnp. 40. 5. &
12.
41. 8.
Lev. 8. 14, ÎS.
z V«0i Unoil.SO.
Cap. 45. 18,
26.
19.
y Lcv. J. 5.
» Eaod. 29. 14.
i Cap. 44. 15.
c Ebr. 13. 11.

d Lev. i. 13.
e fiiod. 89. 35,
36.
LOT. 8. 33.
/ Lov. 9. 1.
g Iov 48. 8.
Cap. 20. 40,

41.
Rom. 12. 1.
1 Pot. S. 6.
Capulu 44.
a Cap. 43. 1.

!

6 Cap. 43. 4.
c Fac 31. 54.
1 'Jor. 10. 18.
d Cap. 46. 2, 8.
e Cap. 3. 23. &
43. 5.

/ Cap. 1. t8.
q Cap. 40. 4.
h Cap. 2. 5.
i Cap. 4S. 9.
1 Pefc 4. 3.
i' Cap.
' 43. 8.

m Lev. 21. G, 8
Vărs. 9.
17, 21.
Fapt. 21. 88.
n Lov. S. 1F,. &
* Lev. 22. 25.
17. 11.
l Lev. 26. 41.
Deut. 10. 16. o Lev. S2. g ele.
Fapt. 7. 51.
p Vor». 7.

CAP. 44, 45.
cisu la corpii, nu va întră în sanctuarulu
meii, din toţi străinii câţi se vorii ofta intre
10 fiii luî Israelu; «Ci Leviţiî, cari s'au depăr
tată de la mine, cândii Israelu rătăcîa, rătăcindii de la mine în urma idoliloru lorii,
11 vorii purta pedepsa fără-de-legeî loru; Şi
vorii fi servi în sanctuarulu meu, r custodi la
portele casei, şi vorii servi în casă ; * eî vorii
. junghîa pentru poporii olocaustele şi alte
sacrificii, şi ' vorii sta înaintea poporului, ca
12 să-î servescă. Căci eî 'î servîau înaintea
idoliloru lui, şi " eraii causa de cădere în
păcatu pentru casa lui Israelu ; de aceea
" redicatu-mi-amii mâna împotriva loru, dice
lehova, Domnulu, jurdndu-me, că vorii purta
13 pedepsa fără-de-legeî loru. * Nu se vorii apropîa de mine, ca să-mî preuţescă, şi nu
se vorii apropia de nimicii din cele sânte
ale mele, din cele pre sânte ; ci vorii > purta
ruşinea lorii şi jiedc'psa pentru urîcîunile,
14 ce le-aii făcuţii. Şi-î voiu pune * să păzescă
cele de păzită ale casei pentru toţii serviciulii eî, şi pentru toţii ce se va face în ea.
15
° Dară preuţiî, Leviţî, b fiii lui Zadoku, cei
ce păzîau cele de păzitii ale sanctuarului
meii, c cândii fiii luî Israelu se râtăcîau de
la mine, aceştia se vorii apropia de mine,
ca să mă servescă, şi d voru sta înaintea mea,
ca să-mî aducă • grăsimea şi sângele, dice
16 lehova, Domnulu; Aceştia vorii întră în sanc
tuarulu meii, şi se voru apropia de -^mesa
mea, ca să me servescă ; şi vorii păzi cele
17 de păzitii ale mele. Şi cândii vorii întră în
portele curţeî de din lă-întru, » se vorii îm
brăca cu vestminte de inii ; şi lână pe eî
nu va fi, cândii vorii servi în portele curţeî
18 de din lă-întru şi în templu. Şi A voru ave
pe capetele loru tiare de inii, şi pe copsele
lorii pulpane de inii; şi nu se vorii încinge
19 cu lucruri aducătore de sudore. Şi cându
vorii eşi în curtea de din afară, în curtea
de din afară la poporii, 'se vorii desbrăca
de vestmintele lorii, cu cari aii serviţii, le
vorii pune în cămărele sânte, şi se voru îm
brăca cu alte vestminte : ca să > nu sânţescă
'20 poporulu cu vestmintele lorii. * Şi nu-şî vorii
rade capetele, şi nici voru lăsa perulu să
crescă lungii ; ci numai câtă 'şî vorii tunde
2 1 capetele. ' Şi nici unii preutii nu va be vinii,
cândii va întră în curtea de din lă-întru.
22 Şi nici nu-şî voru lua de femeă m veduvă, seu
femeă despărţită; ci vorii lua de femeă fe2 Rog. x Num. 18. 3.
83. 8. etc.
8 Reg. 23. 9.
8 Cron. iii. 4, y Cap. 38. 30. &
5.
36. 7.
Cap. 48. 11.
t Num. 18. 4.
1 Cron. »6. 1. j
1 Cron. 83. 28,
:' Crou. 89. 34.
32.
Num. 16. 9.
a Cap. 40. 46. ft
îs*. 9. 16.
43. 19.
Hal. S. 8.
6 1 Şam. 8. 35.
Pi. 106. 28.
c Vers. 10.
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cîoră diu seminţia caseî luî Israelu, seu ve
duvă, rămasă veduvă unui preutu. * Şi vorii
înveţa pre poporulu meii să deosebe'scă intre
sânţii şi nesântii, şi-î voru înveţa să deosebe's
că între curaţii şi necurata. Şi °la certă eî
vorii şede să judece ; şi-î voru judeca dupre judecatele mele ; şi vorii păzi legile mele
şi aşedămintele mele în tote serbătorile
mele ; şi p vorii sânţi sabatele mele. Şi nu
vorii întră la * omu morţii, ca să se spurce ;
afară numai pentru părinte şeii mumă, pen
tru fi iii seu fiică, pentru frate seu soră ne
măritată; numai pentru"aceştia se voru spur
ca. Şi r după ce celu spurcată se va curăţi, 'î se vorii numera şepte dile.
Şi în diua ce va întră în sanctuaru, • în
curtea cea mai de din lă-întru, ca să ser
vescă în sanctuaru, ' va aduce sacrificîulii seu
pentru pecatii, dice lehova, Domnulu. Şi
e'cce ce li va servi de moscenire : eu " sunt
moscenirea loru ; deci nicî o stăpânire nu
li veţi da în Israelu; eii sunt stăpânirea
lorii. " Vorii mânca dăruia de pane şi sacrificîulii pentru pecatii şi sacriticîulu pen
tru vină ; şi * tote cele consacrate prin ana
temă din Israelu ale lorii vorii fi. Şi » tote
prinosele tuturora frupteloru antei din tote
darurile rădicate, din tote darurile redicate
ale vostre, voru fi ale preuţilorii ; şi * prinosulii aluatului vostru 'Iu veţi da preutuluî,
0 ca să aducă bine-cuventare în casele vostre.
Preuţiî nu vorii mânca din 6 mortăciuni seu
din sfăscîate, nicî paseri nicî vite.

23
24

25

26
27

28

29
30

31

Urmarea visiunei ; darulu celit sânţii, partea dom
nului ; sacrificiele şi darurile.

SI cândii veţi ° împărţi prin sorţiu pămen- 45
tulii spre moscenire, veţi b despărţi o
parte pentru lehova, partea sântă a pămeutuluî; lungimea ei va fi lungime de duoedecî şi cinci de mii de trestii, şi lăţimea ei
de dece mii ; acesta parte va fi sântă în toţii
cuprinsulu seu de jurii împrejura. Din a- 2
cesta voru fi pentru sanctuaru " cinci sute
de trestii în lungă şi cinci sute în laţii, unu
pătraţii : şi cincî-decî de coţi împrejură pen
tru împrejurimile luî. Deci după acesta 'A
măsură să măsuri o lungime de diioă-decî
şi cinci de mii, şi o lăţime de dece mii: dşi
în acestii locu va fi sanctuarulu, locuia celii
pre sânţii. ' Ace'stă parte sântă din pământii 4
va fi pentru preuţî, cari servescii în sanc-

Mal. 2. 7.
t Lev. 4. 3.
y Esod 13. 2. &
d Dent. 10. 8.
37. k 30.29.
o Ucut. 17. 8, u Nain. 18. 20.
Lov. 6. 87.
e Vers. 7.
28. 89, 30. &
Deut. 10. 9. &
Mat . 23. 17,
etc.
83. 19.
f Cap. 41. 2».
2 Cron. 19. 8.
g F.Kocl. 28. 39,
18. 1, 1.
19.
Num. 3. 13. &
los. 13. 14,33.
40, 43. & 39. k Lev. 21. 5.
'
10.
18. 12, 13.
p Vodf Cap. 22. j o Lev. 6. 18, «9. i Nnm. 15. 20.
27, 28.
l Lov. 10. 9.
7t Esod. 28. 40, ra Lov. g 1.7, 13,
& 7. 8.
26.
Neom. 10. 37.
42. & 39. 18.
g Lev. 21.1, etc. x Lav. 87. 21, a Prov. 3. 9, 10.
14.
28, comparat
i Cap. 48. 14.
r Num. 6. 10. &
Mal. 3. 10.
n Lov. 10. 10,
cu Num. 18. 6 Esod. 82.31.
j Cap. 46. 20.
19. 11, etc.
11.
VeţHE«od.29.
14.
Lev. 28. 8.
Cap. 82. 26.
, Vers. 17.

Ootpttlu 45,
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Cap. 47. 28.
Cap. 48. 8.
Cap. 48. 20.
Cap. 48. 10.
Vor». 1.
Cap. 48. 10,
etc.
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tuaru, şi se apropia, ca să servescăpre lehova; va fi loca pentru case, şi locii sânţii
pentru sanctuaru.
5
^Şi duoă-decî şi cinci de mii de trestii în
lungă şi dece mii în laţii voră fi pentru
Loviţi, servii casei, ca stăpânire a lorii:
» duoă-decî de cămări.
6
* Şi veţi da drepţii stepânire cetăţeî cinci
miî de trestii în laţii, şi duoe-decî şi cinci
de miî în lungu, lungă partea cea sântă: acesta va fi pentru totă casa lui Israelii.
7 'Şi veţi da părtî şi domnului lungă cele
d iinc părţi, lungă partea sântă şi lungă stăpânirea cetăţeî, în faţa părţeî sânte şi în
faţa stăpânireî cetăţeî, de la apusă spre apusii şi de la resărită spre resărită : şi lungulu lorii va fi în faţa fie-căreî din părţi,
de la marginea despre apusii până la mar8 ginea despre resăritu. Acesta-l va fi stăpâ
nirea din pămentulă în Israelii : şi i domnii
nici să nu mai asuprescâ pre poporulă meu :
dară remăşiţa păinentuluî o voru da casei
lui Israelu dupre seminţiele lorii.
9
Aşa dice lehova, Domnulu : * Ajungă-vî,
domni aî lui Israelu, ' depărtaţi silnicia şi
răpirea, şi faceţi drepţii şi dreptate : rădicaţî răpirile vostre desupra poporului meii,
10 dice lehova, Domnulu. Să aveţi m cumpenă
11 dreptă, şi efâ dreptă, şi bătu drepţii. Efa
şi batulu să ne de o măsură, îucâtii batulă
să cuprindă o decime d'intr'unii omerii, şi
efa o decime diutr'ună omerii; măsura a12 mîndurora să fie dupre omerii. Şi " siclulă
de diioe-decî de ghere ; şi manechulă să-lă
aveţi în bucăţi de dăoă-decî de sicii, de
diioe-decî şi cinci de sicii, ţi de cincî-spredece sicii.
13
Darulîi rădicaţii, ce-lii veţi aduce, să fie
acesta : o şesime de efa dintr'unu omerii de
grâu ; şi să daţi o .şesime de efâ dintr'unu
14 omeni de ordu. Eru câtă pentru cele hotărîte din oleiu, dupre mesura băţului de oleiă, o decime de bătu pentru corii, dece
baturî într'unii omerii ; căci decebaturî/ocM
15 unu omerii; Şi din turmă o oiă din duoă
sute, din cele mai adăpate pascîunî ale lui
Israelu, drepţii darii de pane, drepţii olocaustu şi drepţii sacrificii de bucuria, ° spre
a face espiare cu d'îusele, dice leliova, Dom16 nulii. Toţii poporulu ţerei va da acesta dară
rădicaţii celui ce va fi domnii în Israelu.
17
Sarcina domnului va fi să aducă olocaustele, darurile de pâue, şi libaţiunile la
serbătorî, la luni uoiie, la sabate ţi în tote
cele-l-alte serbătorî ale casei lui Israelu; elă
/ Oap. 48. 13.
f Ve<Ji cap. 40.

17.
Oap. J», n. &
46. 18.
n
'•• Cap. 44. 6.
A Oap. 48. 15.
i Cap. 48. 81.
( Ier. S». S.
j vv.h Ier. Si. m Lev. 1». 35, o

86.
Prov. 11. 1.
Eiod. 30. 13.
Lev. 87. 25.
Num. 3. 47.
Lev. 1. 4.

f
q
r
-

1.. •, . ie. 16.
Cap. 43. 20.
Lev. 4. »7.
i-, .n.i. 18. 18.
Lev. 83. 5, 6.
Num. 9. 8, 3.

să pregătescă sacrificîulu pentru păcatu, da
rurile de pane, olocaustele, şi sacrificîele de
bucuria, ca să facă espiare pentru casa lui
Israelu.
Aşa dice lehova, Domnulu; în luna an- 18
tăia, la ântăia a luneî, vei lua tu, Domnule,
unu viţelu fără defectă, şi vei p curaţi sanctuarulu ; « Şi preutulii va lua din sângele sa- 19
crificîuluî pentru păcatu, şi-/w va pune pe
uşîoriî casei, şi pe cele patru ânghîuri ale
privazului altarului, şi pe uşîoriî portei curţeî
de din lă-întru. Aşa vei face în diua a şep- 20
tea a luneî T pentru toţii celii ce a păcătuită
din nesciinţă, şi pentru toţii omulu fără pri
cepere; aşa veţi face espiaro pentru casă.
'In luna ântăia, la a patru-spre-decea di 21
a luneî, va fi pasca vostră, serbătore de şepte
dile ; azimă să se mânânce. Şi în diua a- 22
ceea domnulii să pregătescă pentru sine şi
pentru toţii poporulu ţereî * unu viţelu drepţii
sacrificiu pentru păcatu. Şi în " cele şepte 23
dile ale serbătoreî să pregătescă olocauste
lui lehova: şepte tauri şi şepte berbeci fără
defectu, câte unulu în fie-care di din cele
şepte $ile, "şi in fie-care di câte unu
ţiapu drepţii sacrificiu peutru păcatu. x Şi să 24
pregătescă drepţii darii de pâno o efâ pen
tru taurii, o efâ pentru berbece, şi unu hină
de oleiii de efâ. In luna a şeptea, în diua 25
a cincî-spre-decea a luneî, la y serbătore, să
pregătescă şepte dile aceleaşi lucruri, acelaşi
sacrificiu pentru pecatii, acelaşi olocaustii,
acelaşi darii de pane şi acelaşi oleiu.
AŞA dice lehova, Domnulu: Porta curţeî 46
de din lă-îutru, ce caută spre resăritu,
închisă să stee în cele şese dile de luciu ;
eru în diua sabatului deschisă să stee, şi
în (.litiu de lună nouă deschisă să stee. "Şi 2
domnulu să între prin drumulii porticului
portei de din afară, şi să stee lungă uşîorulu portei, şi preuţiî să pregătescă olocaustulu şeii şi şacrificîele sale de bucuria,
şi elii să se închine pe pragulii portei : şi
apoi să esă : dară porta să nu se închidă
până în seră. Să se închine şi poporulu 3
ţereî în întrarea portei acesteia înaintea lui
lehova la sabate şi la luni noiie.
Eru olocaustulu, pre care 6 domnulu 'Iii 4
va aduce lui lehova în diua sabatului, să
fie : şese mneî fără defectu şi unii berbece
fără defectă. c Şi darulii de pane să fie o efa 5
pentru berbece ; şi dăruia de pâue pentru
mneî să fie câtii 'î va da mâna ; şi unu hinu
de oleiă pentru o efâ. Şi în diua de lună nouă 6
să fie: unu viţelu fără defectu, şese mneî şi
Ic 88. 16, 17.
Deut. 16. 1,
otc.
t Lev. 4. 14.
u Lev. 2H. 8.
v YefINam.88.

15. 88, 30. &
89. 5, 11, 16,
19, etc.
z Cap. 46. 5, 7.
y Lev. 83. Î4.

Num. 89. 18.
Deut. 16. 13.
Capulu 46.
a Oap. 41. 3.

Ven. 8.
/. Cap. 45. 17.
c Cap. 45. M.
Ver». 7, 11.

CAP. 46, 47.
7 unii berbece ; tdte să fie fără defecta. Şi să
pregătescă daruri de • pane, o efâ pentru ta
urii, şi o efâ pentru berbece , şi pentru mneî
câtii '* va ajunge jnâna ; şi juiu Junii de oleiii pentru o efă.
8
''Şi domnulu intrându, să intre prin druniulu; porticului portei, şi să esă pe acelaşi
9 drumu. Şi cândii poporulu ţereî ' va iutra
înaintea lui- lehova la serbătorî, celu ceva
intra pe drumulu portei de cătră medănopte, ca să se închine, să esă pe drumulu
portei de cătră medă-di ; şi celu ce va in
tra pe drumulu portei de cătră medă-di, să
esă pe drumulii portei de cătră medă-nopte ;
să nu se întorcă totu pe drumulu prin care
10 a intraţii, ci să esă drepţii înainte. Şi doinnulii, cândii va intra poporulu, să intre în
medîloculu lorii; şi cândii vorii eşi ei, să
esă şi fiii.
11
Şi la serbări şi la serbătorî f darulu de
pane să fie o efâ pentru taurii, şi o efă pen
tru berbece ; eru pentru raneî câtu 'î va da
mâna; şi unii lunii de oleiii pentru o efâ.
12 Dară cândii domnulu va aduce sacrificiu
de bună-voiă, şeii sacrificiu de bucuria de
buuă-voiă, lui lehova, atuncea » să-î se des
chidă porta ce caută spre resăritu, şi să
aducă olocaustulu seu şi sacrificîele sale de
bucuria, cumu face în ţliiia sabatului : şi apoî să esă ; şi după eşirea lui să se închidă
porta.
13
Dară ''să pregătescî pe totă diua drepţii
olocaustu lui lehova unii mnelii de unii anu
fără defectu; în tote dilele demâneţa să-lii
14 aduci. Şi să aduci pentru d'insulu dreptu
darii de pâue în tote dilele demâneţa o şesime diutr'o efâ, şi oleiii o treime dintr'unii
hinu, ca să moi făina; darii de pane luî le
hova este acesta, aşedămentu perpetuu în e15 ternii. Aşa să aducă inuelulii, şi darulu de
pane, şi oleîulu, pe tote dilele demâneţa,
drepţii olocaustu perpetuu.
16
Aşa ţlice lehova, Domnulii; Dacă domnulii vii dărui unuia din fiii şei din inosceuirea sa, acesta dară va rămâne la fiii seî ;
căci eî au dreptu de stăpânire prin mosce17 nire. Dară de va dărui darii din moscenirea sa cui-va d'intre servii seî, darulu va
rămâne acestuia până în ' anulii liberăreî ;
după aceea eră-şî se va întorce la domnii ;
dară stăpânirea sa, dăruită fiilorii seî, lorii
18 li va remâue. Dară J domnulu să nu îee din
stăpânirea poporului, lipsindu-î prin apă
sare de stepânirea lorii ; ci să dee moscenire fiiloru seî diu stepânirea sa, ca să nu
se alunge poporulu meii din stepânirea sa.
d Vers. ii.
• Eiod. *8. 14—
17.
Deut. 16. 16.

/ Vers. S.
g Cap. 41. 3.
Vors. ».

h Eaod. ÎS. 38.
Num. 28. 3.
i Lov. 25. 10.

7 Cap. 45. 8.
k iCron.35. 13.
l Lev.S.4, 5,7.
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După aceea m'a duşii prin intrarea, ce
era alăture cu porta, în cămărele sânte ale
preuţilorâ, ce caută spre medă-nopte : şi
ecce, acolo unu locu în partea spre apusu.
Şi disu-mi-a: Acesta este loculu, unde preuţii voru *ferbe sacrificîulu pentru vină şi
sacrificîulii pentru pecatu, unde voru z prăji
darulii de pane, ca nu scoţendu-le în curtea
de din afară, m să sântescă pre poporu.
Atuncea m'a scoşii în curtea de din afără, şi m'a făcuţii să îucunjurii cele patru
ânghîurî ale curţeî; şi ecce, era o curte în
fie-care ânghiii alii curţeî. în cele patru
ânghîurî ale curţeî erau curţi unite, lungi
de patru- deci de coţî, şi largi de treî-decî;
cele patru ânghîurî aceeşî măsură aveau.
Şi era câte unii rondii de clădiri în jurulii
lorii, în jurulii celoru patru ânghîurî : şi erau clădite bucătării de desuptulu ronduriloru de jurii imprejuru. Şi disu-mi-a : Acestea sunt cămărele bucătărieloru, unde
servii casei vorii " ferbe sacrificîele poporului.

19

20

21
22

23
24

Sfân/itulU visiunei; pămentulu cela sântă ţt
cetatea cea sântă.

ATUNCEA m'a duşii eră-şî la uşa casei : şi 47
eccă, " apă eşîa de supţii pragulu casei
despre resăritu : căci faţa casei era spre
resăritu ; şi apa curgea pe de desuptu, de
la laturea dreptă a casei spre partea de că
tră medă-di a altarului. Şi m'a scoşii pe 2
drumulu portei despre medă-nopte, şi m'a
duşii împrejura pe drumulu de din afară
până la porta de diu afară, pe drumulu ce
caută spre resăritu ; şi ecce, apa curgea de
la laturea dreptă.
Şi * oinulii, ce avea măsura în mână, e- 3
şindu spre resăritu, a măsuraţii o mie de
coţi, şi m'a trecuţii preste apă ; apele 'mî
r, ,ii<>,! până la glesne. Şi a măsuraţii încă 4
o mie, şi m'a trecuţii preste apă ; apele 'mi
venîau până ia genunchi. Eră-şî a măsu
raţii o mie, şi m'a trecuţii ; apele 'mî venîau
până la copse. Apoi a măsurată încă o mie ; 5
şi era unii perăii, pre care uu puteanui să-lii
trecu ; căci apa era aduncă, apă de înnotutu, perău ce nu se putea trece.
Si disu-mi-a : Vădut'aî, fiîulii omului ? 6
Atuncea m'a adusii, şi m'a întorşii la malulii perăuluî. Şi cândii m'amu întorşii, eccă, 7
La malulii perăuluî erau ' arbori mulţi forte
pe amînduoă părţile. Şi «,lisu-mi-a : Apele 8
acestea mergu spre ţimitulu de cătră resă
ritu, se pogoru în şesii, şi se versă în ma
rea mortă ; şi versându-se în marea, apele
eî se vorii vindeca. Şi totă vîeţuitorea ce 9
m Cap. 44. 19.
n Vr.ii vere. SO.

Cofulii 47.
a loel 3. 18.

Zecii. 13. 1. fe
14. 8.
Apoc. t». 1.

6 Cap. 40. 3.
e Ve». ÎS.

Apoc. şi. a.

EZEKIELft.
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foîesce, orî pe unde va curge acesta pereu,
va trăi ; şi va fi o mulţime mare de pescî,
curgendu pe acolo apele acestea ; apele mă
rea se vorii vindeca ; şi vorii trăi tote vleţu10 itorile pe unde va curge pereulu. Şi pes
carii voru sta pe d'însa ; de la Enu-ghedi
până la Enu-Eglaimii vorii fi locuri de întinsu mrejele ; şi o mulţime mare forte de
pescî de totu feliulu voru fi acolo, ca pesciî
1 1 d măreî celei marii. Dară locurile mlăscinose
fji bortose ale eî nu se voru vindeca; vorii
12 fi pentru sare. Şi «lungă pereu, pe malulu
seu de amîndiioe părţile, voru cresce arbori
de totu felîulu pentru hrană ; f frundele lorii
nu voru veşteji, şi fruptulu lorii nu va lipsi ;
în totă luna va coce frupte din nou; căci
apele ce- Iu hrănescu esii de supţii sanctuaru ;
fruptulu lorii va servi pentru hrană, şi frunda
lorii pentru » vindecare.
13
Aşa dice lehova, Domnulu : Acestea vorii
fi hotarele, între cari veţi împărţi pămen
tulu celoru duoe-spre-dece seminţii ale lui
14 Israelu: *Iosefuva ave diioe părţi. Dară veţi
stepâni, unulu ca şi altulii, pămentulu aces
ta, pentru care ' redicatu-mi-amu mâna, jurându-me, că-lii voiu da părinţiloru voştri ;
pămentulu acesta vî va i cade în moscenire
15 prin sorţiu. Şi acesta va fi hotarulu pă
mântului în laturea despre medă-nopte, de la
marea cea mare, * drumulii hotarului la Het16 Ionii, cumii mergi la ' Zedadu ; m Hamatulu,
" Berota, Sibraimulu, ce este intre hotarulu
Damascului şi hotarulu Hamatuluî; HazariiHatticonulii, ce este lungă hotarele Haura17 nuluî. Deci hotarulu va fi: de la marea pâ
nă la " Hazaru-Enanu, hotarulu despre medănopte a Damascului şi a Zefanuluî, şi ho
tarulu Hamatuluî ; acesta este hotarulu de18 spre medă-nopte. Şi laturea despre resăritu
o veţi măsura de la Hauranii şi de la Damascîi şi de 1& Galaadu, şi de la pămen
tulu lui Israelu din d'incolo de lordanu, de
la hotarulu de cătră marea de la resăritu;
19 acesta va fi hotarulu spre resăritu. Eru la
turea despre medă-di, despre medâ-di de la
Tamaru până la p apele certei Kadeşuluî, pa
nă la rîulu, ce se versă în marea cea mare.
20 Acesta va fi hotarulu despre medă-di. Şi
laturea de cătră apusii va fi marea cea mare,
de la hotarulu latureî de cătră medă-di până
în dreptulti Hamatuluî. Acesta va fi hota
rulu de cătră apusii.
21
Aşa veţi împărţi pămentulu acesta intre
22 voî, intre seminţiele lui Israelu. Şi va fi,
cându 'Iu veţi împărţi spre moscenire vouî şi
d Num. 34. 6.
loa. 83. 4.
Cap. 48. 88.
e Vers. 7.
/ Iov 8. 16.
Ps. 1. 3.

Ier. 17. 8.
g Apoc. Si. 3.
)i F»c. 48. 5.
1 Cron. 5. 1.
C»p. 48. 4, 5.
i Fie. li. 7. &

13. 15. k 15. j Cap. 48. 89.
7. & 17. 8. & k Cap. 48. 1.
26. 3. & 88. 13. l Num. 34. 8.
Cap. !0. 5, 6, m Num. 34. 8.
88, 41.
n 8 Şam. 8. 8.

3 străiniloru ce locuescii intre voî, acei stră
ini cari vorii nasce fiî, r vî voru fi ca şi pă
mânteni intre fiii lui Israelu; eî să aibă
moscenire cu voî intre seminţiele lui Israelu.
în seminţia, în care străinulii va locui, în 23
ea să-i daţi moscenirea, dice lehova, Dom
nulu.
ACESTE sunt numile seminţielorîi : ° de la 48
hotarulQ de cătră medă-nopte în lungulu
drumului cătrâ Hetlonu, cumii mergi câtră
Hamatii până la Hazaru-Enanu, hotarulu
Damascului spre medă-nopte, lungă Hamatii;
căci acestea sunt hotarele de la resăritu
până la apusii; partea lui Danii. Şi alătu- 2
rea cu hotarele lui Danu, de la laturea de
cătră resăritu până la laturea de cătră apusii, partea lui Asserii. Şi alăturea cu ho- 3
tarele lui Asseru, de la laturea de cătră
resăritu până la laturea de cătră apusii,
partea lui Neftali. Şi alăturea cu hotarele 4
lui Neftali, de la laturea de cătră resăritu
până la laturea cătră apusu, partea luî Mâ
nase. Şi alăturea cu hotarele luî Mânase, 5
de la laturea de cătră resăritu până la la
turea de cătră apusu, partea lui Efraimii.
Şi alăturea cu hotarele luî Efraimu, de la 6
laturea de cătră resăritu până la laturea
de câtră apusii, partea luî Rubenii. Şi a- 7
laturea cu hotarele luî Rubenu, de la latu
rea de cătră resăritu până la laturea de
cătră apusu, partea luî Iuda.
Şi alăturea cu hotarele lui luda, de la la- 8
turea de cătră apusii până la laturea de
cătră resăritu, va fi * partea cea sântă, ce
veţi despărţi, lata de duoe-decî şi cinci
de mii de trestii, şi lungă „ ca orî-care din
părţile seminţieloru, adecă de la laturea de
cătră resăritu până la laturea de cătră apusu ; şi sanctuarulu va fi in medîloculu seu.
Partea ce o veţi despărţi luî lehova va fi 9
de diioe-deci şi cinci de mii de trestii in
lungii, şi de dece mii in laţii. Şi acesta par- 10
te sântă va fi pentru aceştia : pentru preuţî,
spre medă-nopte duoe-decî şi cinci de mii
de trestii in lungă, spre apusu dece mii in
laţii, spre resăritu dece mii in laţii, şi spre
medă-ţli duoe-decî şi cinci de mii in lungii ;
şi sanctuarulu lui lehova va fi in medîloculu
seu. " Acesta va fi pentru preuţiî cei consa- 11
eraţi din fiii luî Zadoku, cei ce păzescu cele
de păzitu ale mele, cei ce nu s'au rătăcita
in rătăcirea fiilorii luî Israelu, d precumu s'au
rătăciţii Leviţiî. Şi acesta parte din partea 12
cea sântă a pământului va fi a lorii, pre
sântă, lungă hotarele Leviţilorii.
o Num. 34. 9.
Cap. 48. 1.
f Num. 80. 13.
Dent. Si. 51.
Ps. 81. 7.

Cap. 48. 88.
q Veţlf Efes. 3.
6.
Apoc. 7. 9, 10.
r Rom. 10. 18.

Gal. S. «8.
Col. 3. U.
Octpulu 48.
a Cap. 47. 16,

ete.
'• Cap 45. 1—6.
c Cap. 44. 15.
d Cap. 44. 10.

CAP. 48.
13

Şi alăturea cu hotarele preuţiloru voru
ave Leviţiî duoe-decî şi cinci de miî de tres
tii in lungii, şi dece miî in laţii; totă lun
gimea va fi de duoe-decî şi cinci de miî, şi
14 lăţimea de dece miî. ' Nu voru vinde dintr'însa, nici o vorii schimba, nici vorii înstră
ina prinosele pământului ; căci este sântă lui
lehova.
15
^Şi cinci miî de trestii, ce remânu in laţii
înaintea celoru duoe-decî şi cinci de miî de
trestii, voru fi » unii locu nesântu pentru ce
tate, pentru locuinţă şi pentru împrejurimi;
16 şi cetatea va fi in medîloculii acestuia. Şi
acestea vorii fi mesurele lorii: laturea de
cătră medă-nopte, patru miî şi cinci sute ;
laturea de cătră medă-di, patru miî şi cinci
sute; laturea de cătră resăritu, patru inii şi
cinci sute ; şi laturea de cătră apusii, patru
17 mii şi cinci sute. Şi împrejurimile cetăţeî
voru fi cătră medă-nopte, duoe sute cincîdecî ; cătră medă-di, duoe sute cincî-decî ;
cătră resâritu, duoe sute cincî-decî ; şi cătră
apusu, duoe sute cinci-decî.
18
Şi remăşiţa din lungimea părţeî de lungă
partea cea sântă: dece miî de trestii cătră
resăritu, şi dece mii cătră apusii, ce vine
lungă partea cea sântă ; venitulu lui va ser19 vi spre pane lucrătoriloru cetăţeî. '' Şi cei
ce voru ave vre-unu postii in cetate din
tote seminţiele luî Israelii 'Iii voru lucra.
20
Totă partea sântă va fi de duoe-decî şi
cinci de miî de trestii in lungu, cu duoe-decî
şi cinci de miî in lată; partea sântă, cs o
veţi consacra cu stepânirta cetăţeî împreună,
21 va fi unu pătratu. * Şi remăşiţa va fi pentru
domnii, de amînduoe laturile părţeî sânte
şi a stepânireî cetăţeî in faţa celoru diioeţlecî şi cinci de mii de trestii ale părţeî
celei sânte lungă hotarele de cătră resă
ritu, şi la apusu în faţa celoru duoe-decî
şi cinci de mii de trestii lungă hotarele de
cătră apusu în dreptulu părţilorii seminţie
loru, a domnului va fi acesta. Aşa va fi par
tea cea sântă, i şi sanctuarulii casei va fi
22 în medîloculu ei. Şi stăpânirea Leviţilorii,
cumu şi stepânirea cetăţeî, vorii fi în medî
< Esod. 28. 29.
Lev. Î7. 10,
18, 33.

/ Cap. 45 C. ! i C»p. 45. 7.
f Cap. 48. 20.
j Vers. 8, 10.
h Cap. 45. 6.
k Cap, 47. l».

l Cap. 17. 14,
21, 28.
m Apoc. 81. 12,
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loculu părţilorii stepânireî domnului; intre
hotarele luî Iuda şi hotarele luî Beniaminu
vorii fi părţile aceste ale domnului.
Şi pentru cele-1-alte seminţii, de la la- 23
turea de cătră resăritu până la laturea de
câtră apusu va fi partea luî Beniaminu. Şi 24
alăturea cu hotarele luî Beniaminu, de la
laturea de cătră resăritu până la laturea de
cătră apusii, partea luî Simeonu. Şi alătu- 25
rea cu hotarele luî Sinieonii, de la laturea
de cătră resăritu până la laturea de cătră
apusu, partea luî Isacharu. Şi alăturea cu 26
hotarele luî Isacharu, de la laturea de că
tră resăritu până la laturea de cătră apusii,
partea luî Zabulonii. Şi alăturea cu hota- 27
rele luî Zabulonii, de la laturea de cătră
resăritu până la laturea de cătră apusu,
partea luî Gadii. Şi alăturea cu hotarele 28
luî Gadu până la laturea de cătră amedă-di
hotarele vorii fi de la Tamaru până la *apele certei Kadeşuluî, până la rîulu ce se
venă în marea cea mare.
' Acesta este pămentulu, pre care-lu veţi 29
împărţi seminţieloru luî Israelii spre moscenire, şi acestea sunt părţile loru, ţiice
lehova, Domnulii.
Şi acesta este întinderea cetăţeî despre 30
medă-nopte, patru miî şi cinci sute mesurî
de trestii. m Şi portele cetăţeî vo-ru fi dupre 3 1
numile seminţieloru luî Israelii: trei porţi
spre medă-nopte : o portă a luî Kubenii, o
portă a luî Iuda, ţi o portă a luî Levi ; Şi 32
la laturea de cătră resăritu, patru miî şi
cinci sute de trestii, şi trei porţi: o portă a
luî losefu, o portă a luî Beniaminu şi o
portă a luî Danii. Şi la laturea de cătră 33
medă-di, patru miî cinci sute de mesurî, şi
trei porţi: o portă a luî Simeonu, o portă
a luî Isacharu, şi o portă a luî Zabulonii.
Şi la laturea de cătră apusii, patru miî şi 34
cinci sute de mesurî ; şi portele lorii trei : o
portă a luî Gadii, o portă a luî Asserii, şi
o portă a luî Neftali. Şi juru-împrejurulu 35
cetăţeî va fi de optii-spre-dece miî de mesurî.
"Şi numele cetăţeî din diiia aceea va fi:
° IKHOVA ESTE ACOLO.
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CARTEA LUI DANIELU.
Crescerea luî Danielă şi a trei din soptt set in captivitate la curtea Babilonului.

1 l N alu treilea anii al ii domniei luî lehoia\_ kimă, regele lui Iuda, " a venită Nebuco
donosoră, regele Babilonuluî, la Ierusalimu,
2 şi l'a împresurată. Şi a dată Domnulu în
mâna sa pre lehoiakimu, regele luî Iuda şi
* parte din vasele casei luî Dumnedeă, pre
cari elu le-a dusă c în pămentulă Sinară, în
casa deuluî seu ; d şi a dusu vasele în casa
tesauruluî deuluî şeii.
3
Şi a disu regele cătră Aşpenază, c.apulu
eunuchiloră seî, să aducă din fiii luî Israelu
şi din seminţia regelui şi d'iutre fruntaşî,
4 Tânerî, • în cari să nu fie defectă, frumoşi
la faţă, şi învăţaţi în totâ înţelepciunea, şi
cunoscători de sciinţî, şi plini de pricepere,
şi cari să fie în stare de a sta în palatulu
regelui, şi f să-î înveţe pre eî cartea şi limba
5 Chaldeiloru. Şi lî-a ronduită regele o parte
dilnică din mâncările regelui, şi din vinulă
ce însu-şî bea; ca astă- felia hrânindu-î trei
ani, să potă » sta la sfârşitulă lorii înaintea
regelui.
6
Şi intre aceştia erau din fiii luî Iuda:
7 Danielă, Anania, Mişaelu şi Azaria; * Cărora
capulă eunuchiloru li-apusu numi; 'pre Da
nielii l'a numiţii, Belteşazzară ; pre Aiiania,
Şadracii; pre Mişaelu, Meşacu; şi pre Aza
ria, Abedă-Nego.
8
Dară Danielii şi-a pusă în animă, să nu se
spurce i prin bucatele regelui, şi prin vinulu
ce bea elu; de aceea a rugaţii pre capulu
eunuchiloru să nu-lii silescă să se spurce.
9 Şi * a făcuţii Dumnedeu, ca Danielii să afle
charu şi milă înaintea capului eunuchiloru.
10 Şi a disii capulu euuuchilorii cătră Danielii:
Ea mă ternii de domnulu meu regele, care
a ronduitu mâncarea vostră şi băutura vostră, ca nu cuinu-va să vedă feţele vostre
mai triste decâtii ale t6neriloră de vresta
vostră, şi să faceţi vinovată capulu meii în
aintea regelui.
11
Şi a disu Danielii cătră îngrijitorulă, pre
care capulu eunuchiloru 'Iii ronduise presto
12 Danielii, An ama, Mişaelu şi Azaria : Cercă,
rogu-te, pre servii tei dece dile; şi să ui
se dee legume să mâncămă şi apă să bemă ;
DANIELC.
—
Capulu l.
a 2 Reg. L'!. 1.
ii Oron. 36. fi.
i> Ier. «7.19,10.

Şi apoi să fie vădute feţele nostre de că- 13
tră tine, şi faţa tânăriloră, cari mănâncă
din bucatele regelui ; şi cumă ţi se va pare,
fă cu servii tei. Şi lî-a învoiţii lucrulu a- 14
cesta, şi-î a cercată dece dile. Şi după 15
sfârşitulu celoră dece dile, feţele lorii s'aii
vedută mai frumose şi mai grase la carne
decâtii ale tuturora teneriloră, cari mân
cau bucatele regelui. Deci luatu-Zi-a îngri- 16
jitorulu mâncarea lorii, şi vinulu ce trebuia
să-lu bee, şi lî-a daţii legume.
Şi 'dat'a Dumnedeu acestora patru te- 17
nerî m pricepere şi înţelegere în totă cartea
şi înţelepciunea ; şi a avuţii Danielii " price
pere în tote vederile şi visurile.
Şil& sfârşitulu dileloru, pre cari le hotărîse 18
pentru aducerea lorii, capulu eunuchiloru î-a
dusu înaintea luî Nebucodonosoru. Şi a 19
vorbiţii cu eî regele; şi pr'intre toţi nu se
afla nici unul ii asemenea luî Danielii, luî
Anania, luî Mişaelu şi luî Azaria ; de aceea
0 au staţii eî înaintea regelui. f Şi în toţii 20
lucrulu de înţelepciune si de pricepere, de
care 'î întreba regele, 'î afla îndecitii mai
buni decâtii pre toţi magii si descântătorii,
ce erau în toţii regatulii şeii.
«Şi a petrecută Danielă acolo până la 21
anulă ânteiu alu regelui Ciră.
Visulă lui Nebucodonosoră despre chipulu de aurii,
fi tălcuirea luî; înălţarea lui Daniela si a celoră
trei amici «î şei.

IN anulă alu duoilea ala domniei luî Ne- 2
bucodonosoră a visată Nebucodonosoră
visuri, şi a i s'a turburată spiritulă, şi * somnulu fugi de la d'însulu. " Atunci a ordinată 2
regele să i se chîăme magii, descântătorii,
fermecătorii şi Chaldeiî, ca să deslege re
gelui visurile sale. Deci eî aă venită, şi
au stată înaintea regelui. Şi lî-a disă re
gele: Visat'amă visă, şi spiritulă meu este 3
în neodihnă de a cunosce visulu.
Şi aă vorbită Chaldeiî cătră regele si- 4
rienesce, fice'ndu : d Rege, în eternă să trăescî ! spune serviloru tei visulă, şi noi vomă
arăta deslegarea Iul.
-
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Respuns'a regele, şi a disă Chaldeilorii :
Scăpatu-mi-a din minte lucrulă; dară de
nu-mî veţi face cunoscută visulu şi deslegarea luî, veţi fi • făcuţi bucăţi, şi casele vostre voru ajunge bălegariă ; f firii de-mî veţi
areta visulu şi deslegarea luî, veţi lua de
la mine daruri, resplătirî şi onore mare;
deci aretaţi-inî visulu şi deslegarea lui.
Eră ei respuns'aă de a duoa oră, şi au
disă: Să spună regele visulu cătră servii
şei, şi noi '* vomă areta deslegarea luî.
Respuns'a regele, şi a disu: Cu adevă
rată vedu, că voi căutaţi numai a câştiga
timpii, fiindă-că vedeţi, că lucrulu mî-a scăpăţii. Dară de nu-mî veţi face cunoscuţii vi
sulu, o o singură hotărîre este asupră-vî ; căci
v'aţî înţeleşii să spuneţi înaintea mea cu
vinte mincîunose şi încelătore, până ce se
va schimba timpulu; spuneţi-mî deci visulu,
şi atuncea voia cunosce, că puteţi a-mî areta şi deslegarea luî.
Respuns'aă Chaldeiî regelui, şi aii disu:
Nu este nici unu oinii pe pămentă, care să
potă areta lucrulu acesta regelui; precumu
nu este nici unii rege, domnii seu guverna
torii, care să ceră aşa lucruri de la vre-uuu
magii, şeii descântătoră, seu Chaldeă. Şi
lucrulu ce-lii cere regele este greii, şi nu
este nimenea în stare a-lu areta regelui,
* decâtii deii, a cărora locuinţă nu este in
tre muritori.
Deci mâniatu-s'a regele, şi s'a înfuriaţii
forte, şi a ordinată să se perdă toţi înţelepţiî Babilonuluî. Deci a eşită o hotărîre,
ca să se omore înţelepţii; şi aii căutaţii şi
pre Danielii şi pre soţii şei, ca să-î omore.
Atunci a respunsă Danielii cu minte şi
cu înţelepciune cătră Ariocu, capulu gardeî
domnescî, care eşise ca să omore pre înţelepţiî Babilonuluî; Respuns'a şi a disu că
tră Ariocu, capulu gardeî domnescî: Pentru
ce acesta hotărîre grăbită din partea rege
lui? Atunci Ariocu a aretată luî Danielă
lucrulu. Deci a intraţii Danielii, şi a ru
gaţii pre rege, ca să-î lase timpii, şi elu va
da regelui deslegarea visului.
Apoi s'a duşii Danielii în casa sa, şi â
însciinţată de acesta lucru pre Anania, Mişaelu şi Azaria, soţii şei; 'Ca să ceră în
durarea de la Dumnedeuiă ceriului pentru
taina acesta, ca să nu fie perduţî Danielii
şi soţii seî d'iinpreună cu ceî-1-alţî înţelepţi
iii Babilouuluî.
Atuncea descoperitu-s'a luî Danielii taina
prin o vedere de nopte. Şi a bine-cuven- i
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tatu Danielii pre Dumnedeulu ceriului. Da
nielii deci luanda CIUŢII tulii, a disu :
*Fie bine-cuventatu numele luî Dumne- 20
deii din eternii şi în eternii ;
1 Căci a luî este înţelepciunea şi puterea ;
Şi elu schimbă m timpurile şi anotimpurile ; 2 1
" Elu dă joşii pre regi, şi redică pre regi.
0 Dă înţelepţilorii înţelepciune,
Şi celoru cu pricepere sciinţă:
f Elu descopere cele aduncî şi ascunse ;
22
q Cunosce cele din întunerecu,
Şi T lumina cu d'însulii locuesce.
Ţie, Durnnedeule alii părinţiloru mei, 'ţi mul- 23
ţumescu, şi te laudă,
Pre tine, care mî-aî dată înţelepcîuue şi pu
tere,
Şi mî-aî făcută cunoscută ce noi amu • ce
rută de la tine ,•
Căci tu nî-aî făcută cunoscută lucrulu regelui.
Deci Danielă a intrată cătră Ariocu, pro 24
care regele 'la ronduise să perdă pre înţe
lepţii Babilonuluî: intrat'a, şi disu-i-a: Să
nu perdî pre înţelepţii Babilonuluî; du-me
înaintea regelui, şi eu voia areta regelui des
legarea. Atunci a dusă Ariocu cu grabă 25
pre Danielă înaintea regelui, şi a vorbită
cătră d'însulă aşa : Amu aflată unu bărbată
din prinşii luî luda, care va areta regelui
deslegarea -visului.
Şi regele a respunsă, şi a disă cătră Da- 26
nielă, alu cărui nume era Belteşazzară: Aă
escî în stare £,ă-niî areţî visulu, ce amu ve$ută, şi deslegarea luî.
Şi Danielă respundându regelui, a disu : 27
Taina, de care întrebă regele, înţelepţii, des
cântătorii, magii, şi gîcitoriî n'o potă să o
arete regelui ; ' Dară este unu Dumnedeu în 28
ceriă, care descopere tainele, şi face cuno
scută regelui Nebucodonosoră, " ce are să fie
îu dilele cele din urmă. Visulă teu şi ve- 29
derile capului teu pe patulă teu acestea sunt :
Rege, suitu-s'a în mintea ta pe patulă tea
gândirea despre ceea ce are să fie după acestea ; " şi descoperitorulă taîneloră 'ţî face
cunoscută ce are să se întâmple. x Dară mie 30
taina acesta nu mi s'a descoperită prin vre-o
înţelepciune ce ea aşa ave mai multă de
câtă toţi vieţuitorii, ci ca să se arete re
gelui deslegarea, şi » ca să cunoscî cugetările
ânimeî tale.
Tu, rege, privîaî, şi ecce, unu chipă mare ; 3 1
maro forte era acela chipă, şi strălucirea
luî măreţă; elă sta înaintea ta, şi forma
luî era îuspăîmentătore. ' De aură curată 32
era capulă acelui chipă, peptulă şi braţiele
p Iov 18. 88.
P». 85. 14.
Vers. S8, 89.
; P«.1S9. 11, 12.
Ebr. 4. 13.

r Gap. 5. 11, 14.
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luî de argintii, eră pântecele şi capsele sale
33 de aramă : Fluerele luî de ferii, picîorele luî
34 parte de ferii şi parte de Iutii. Tu 'Iu privîaî, până ce ruptu-s'a de sine, eră " nu de
mână de omu, o petră, care a loviţii chipulîi
preste picîorele sale cele de feru şi de Iutii,
35 şi le-a sfărămatii. Atuncea ferulii, lutulu,
arama, argintulii şi aurulii s'au sdrumicatii
la unu luni, şi s'au făcuţii 6 ca pleva din aria
în timpulii vereî ; şi ventulu le-a spulberata,
aşa că nu s'a aflaţii « urma lorii ; erii petra,
ce a loviţii chipulu, d se iâcu munte mare, « şi
36 împlu toţii pământulu. Acesta este visulii ;
şi spune-vomu regelui deslegarea.
37
f Tu, rege, escl regele regilorii; »căcî
Dumnedeulii ceriului datu-ţi-a regatii, putere,
38 tăria şi mărire. * Şi din totu loculu, unde
locuescii fiii omeniloru, ferele câmpuluî şi
paserile ceriului, datu-le-a în mâna ta, şi
te-a aşedatu domnii preste tote acestea.
39 ' Tu esci capulu celii de aurii. Şi după tine
se va redica •* unii alţii regatu * mai pe joşii
decâtu alu teu, şi unii alţii, alii treilea re
gatu, de aramă, care va domni preste toţii
40 pămentulii. Şi ' alu patrulea regatu va fi
tare ca ferulii; ca ferulii care sfărâmă şi
mărunţesce tote ; adecă ca ferulu ce sdrumică tote, aţa va siărăma elii pre tote a41 cestea, şi le va sdrumica. firii că aî ve
dutu "' picîorele şi degetele parte de Iutii de
olariii şi parte de ferii, acesta însemnă, că
regatulii va fi împărţiţii; dară va remâne
ce-va într'însulu din puterea ferului ; cumii
aî vedutu ferulu amestecaţii cu Iutii de ola42 riu. Şi cumă degetele picîorelorii erau parte
de ferii şi parte de Iutii, aşa şi regatulii va
43 fi în parte tare şi în parte fragedii. Şi cumii
aî vedutu ferulu amestecaţii cu Iutii de ola
riii, aşa se vorii amesteca cu seminţia omeiiilorii ; dară nu se vorii lipi H nul u de altulu,
cumii ferulu nu se amestecă cu lutulu. Şi în
44 dilele regilorii acestora va redica " Dumnedeulii ceriului unii regatu, ° care în eternă
nu se va nimici ; şi domnia de la acesta nu
va trece la alţii poporii ; f elu va sfărâma şi
va nimici tote acele regate, dară elii va re45 mâne în eternii, 'firii că ai vedutu, că din
munte s'a rupţii o petră de sine, fără mână
de omu, şi a sfărămatii ferulu, arama, lu
tulu, argintului şi aurulii;
Prin acesta Dumnedeulii celii mare face
cunoscuţii regelui ceea ce are să fie după
acestea ; şi adeverii este visulii, şi sigură des
legarea luî.
o Cap. 8. 85.
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r Atuncea regele Nebucodonosoru a căi.liif ii pe faţa sa, şi s'a închinaţii luî Da
nielii, şi a ordinatu, să i se aducă sacri
ficii şi • tămăîărî bine-mirositore. Şi regele
luândii cuventulu, dis'a cătră Danielii: Cu
adeveratu, Duumeţleulu vostru este Dumnedeu ala deiloru, şi Domnulu regilorii, care
1 descopere tainele ; fiindu-că aî pututu să
descoperi taina acesta.
Atuncea regele a măriţii pre Danielii,
" î-a daţii mari si multe daruri, şi l'a pusii gu
vernatorii preste totă provincia Babilonuluî,
si " capulu preşedinţiloru colorii preste toţi
înţelepţii Babilonuluî. Şi a ceruţii Danielii
de la rege, * şi a pusii pre Şadracu, Meşacu,
şi Abedu-Nego preste trebele provinciei Ba
bilonuluî; erii Danielii y şedea în porta regelui.

46
47

48

49

ŞadracU, Meşactt şi Abedtt-Nego nevoindti a se în
china chipuluU de aurit, sunt aruncaţi în cuptorulu de focă, unde sunt păstraţi in vieţă într'unu
chiptt minunata.

REGELE Nebucodonosoru făcut'a unu
chipu de aurii; înălţimea luî era de
şese-decî de coţi, si lăţimea luî de şese coţi;
l'a înălţatu în câmpia Dura, în provincia
Babilonuluî.
Şi a trămesii regele Nebucodonosoru să
adune pre satrapi, diregetorî, guvernatori,
judecători, tasaurarî, consiliarî, legiuitori,
şi pre toţi mai marii proviiicielorii, să via
la sâuţirea chipului, pre care-lu înălţase re
gele Nebucodonosoru. Deci satrapii, diregetoriî, guvernatorii, judecătorii, tesaurariî,
cousiliariî, legiuitorii şi toţi mai marii provincieloru s'au adunaţii la sânţirea chipului,
pre care-lu înălţase regele Nebucodonosoru •,
şi au staţii înaintea chipului, pre care-lu
înălţase Nebucodonosoru.
Şi crăiniculii striga cu tăria : ° Poporeloru,
naţiuniloru, şi limbelorii ! vi se ordineză :
Gândii veţi audi sunetulu trîmbiţeî, alu naîuluî, ;i Iii citareî, alu alăutei şi alu psaltereî,
alu simfoniei şi a orî-ce feliu de musică,
să cădeţi, şi să ve închinaţi chipului de
aurii, pre care l'a înălţatu regele Nebuco
donosoru; Şi celii ce nu va cade, şi uu i
se va închina, va fi în aceeaşi oră 6 arun
caţii în cuptorulu ce arde cu focii. De aceea, cumii audiră tote poporele sunetulu
trîmbiţeî, alîi uaîuluî, alu citareî, alii alău
tei, ; iu psaltereî şi a toţii felîulii de mu
sică, cădendii tote poporele, naţiunile şi limbele, se închinară chipului de aurii, pre
care-lu înălţase regele Nebucodonosoru.
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ore-cari runcaţî în cuptorulu ce ardea cu focii. Şi 22

9 Clialdeî, şi aii perîtu pre Iudei ; Spunendu
şi dicendu regelui Nebucodonosoru : d Rege,
10 în eternii să trăescî! Tu, rege, dat'aî or
dinii, ca toţii omulu ce va audi sunetulii
trîmbiţeî, alii naiului, alii citareî, alii alău
tei, alu psaltereî şi alu simfoniei, şi a toţii
felîulu de inusică, să cadă, şi să se închine
1 1 chipului de aurii ; Şi că pre celii ce nu
va cade şi nu i se va închina, să se arunce
12 încuptorulii ce arde cu focii. 'Sunt câţî-va
bărbaţi Iudei, pre cari tu î-aî pusii preste
trebele provinciei Babilonuluî: Şadracu, Meşacii şi Abedu-Nego ; aceşti omeni, rege, n'au
ţinuţii seniă de tine ; pre deiî tei nu servescu, şi chipului de auru, pre care l'aî
înălţaţii, nu se închină.
13
Atuncea Nebucodonosoru cu mânia şi
urgia a ordiuatii să aducă pre Şadracii, Me
şacu şi Abedu-Nego. Şi aii adusii pre ome14 niî aceştia înaintea regelui. Şi Nebucodonosorii luândii cuventulu a disii cătră d'înşiî : Aii doră cu adevăraţii, Şadrace, Meşaoe
şi Abedu-Nego, pre deiî meî nu serviţi, şi
chipului de aurii, pre care l'amu înălţaţii,
15 nu ve închinaţi? Acu in i i decî de sunteţi
gata, cându veţi audi sunetulu trîmbiţeî, alii
naiului, alii uitam', alii alăutei, alu psalte
reî, alu simfoniei şi a totu felîulu de musică, a cade, şi a ve închina chipului, pre
care l'amu făcuta, f bine; erii de nu ve
veţi închina, veţi fi aruncaţi în aceeaşi
oră în cuptorulu ce arde cu focii; "şi cine este
deulu, care ve va scăpa din manele mele?
16
Şadracu, Meşacu şi Abedu-Nego respundendu, dis'aii regelui: Nebucodonosore, h noi
nu avemii nevoia să-ţî respundemu asupra
17 acestui lucru. De este af«, Dumnedeulii
nostru, pre care noi 'Iu servimu, pote să ne
scape din cuptorulu ce arde cu focii ; şi
18 din mâna ta, rege, ne va scăpa. Şi chiaru
de nu, sciutii să-ţî fie, rege, că pre deiî tei
nu-î vomii servi, şi chipului de aurii, pre
care l'aî rădicaţii, nu ne vomii închina.
19
Atuncea Nebucodonosoru s'a împlutu de
mânia, şi privirea feţei lui s'a schimbaţii
asupra lui Şadracu, Meşacu şi Abedu-Nego ;
?i vorbindu a ordinatii să înferbinte cupto
rulu înşeptitii mai multa decâtu se obici20 nuia a se înferbinta. Şi a ordinatii celoru
mai puternici ai ostei sale, să lege pre Şa
dracu, Meşacu şi Abedii-Nego, ţi să-î arunce
21 în cuptorulu ce ardea cu focii. Atuncea
bărbaţii aceia fură legaţi cu mantiele lorii,
pulpanele lorii, legăturele lorii de capii şi
cu cele-l-alte vestminte ale lorii, şi fură ac Cap. 6. 12.
ei Cap. 2. 4. &
5. 10. & 6. 6,
21.

e Cap. 2. 49.
/ Pccum Esod.
82. 32.
Luc. 13. 9.
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Ii Mut. 10. 19.
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fiindii-că ordinulii regelui fusese aspru, şi
cuptorulii se înferbintase forte, para focu
lui a omorîtu bărbaţii aceia, cari rădica
seră pre Şadracu, Meşacu şi Abedu-Nego.
firii aceşti trei bărbaţi, Şadracu, Meşacu şi
Abedu-Nego, au cădutii legaţi în medîloculu cuptorului ce ardea cu focii.
Atuncea regele Nebucodonosoru s'a miminaţii; şi sculându-se cu grabă, a vorbiţii,
şi a disii cătră consiliariî şei : Aii n'amii
aruncaţii în focii numai trei bărbaţi legaţi ?
erii ei au respunsu, şi aii disii regelui: Adevăratu, rege l pielii respundendii, a disii:
fiece, eii vedu patru bărbaţi deslegaţî, ' preâmblându-se în mediloculii focului, şi nu au
nici o vătămare; şi privirea celui de alii
patrulea este ca a J'unuî fiiii de Dumnedeu.
Atuncea apropiându-se Nebucodonosoru
de gura cuptorului ce ardea cu focii, a vor
biţii, şi a ^lisii : Şadrace, Meşace şi AbeduNego, servii Dumnedeuluî celui Pre-înaltu,
eşiţî şi veniţi.
Atuncea Şadracu, Meşacu şi Abedii-Nego
aii eşitii din medîloculu focului. Şi adunându-se satrapii, diregetoriî, guvernatorii, şi
consiliariî regelui, au vedutii pre bărbaţii
aceştia, * preste corpurile cărora foculu n'avusese nisî o putere, şi nici unii peru din
capulu lorii nu se pârlise, şi mautiele lorii
nu se schimbaseră, nici mirosii de focii nu
se prinsese de ei.
Atunct a vorbiţii Nebucodonosoru, şi a
disii : Bine-cuventatu/ze Dumnedeulii lui Şa
dracu, alu lui Meşacu şi alii lui Abedu-Nego,
care a trăniesii pre ângerulu seu, şi a scăpaţii
pre servii şei, cari 'sperau în elu, şi u'au as
cultaţii de cuventulii regelui, şi şî-au daţii
corpurile lorii, spre a nu se servi nici a se
închina altui deu, fără numai Dumnedeuluî
lorii. m De aceea dau ordinii, că orî-ce poporii, naţiune şi limbă, care va vorbi de
reii de Dumnedeulu lui Şadracu, alii lui Me
şacu şi alii lui Abedii-Nego, să se " facă bu
căţi, şi casele lorii să ajungă bălegariii ; ° căci
alţii deu nu este, care să potă scăpa astiifeliii. Atuncea regele a înălţaţii pre Şadracii, Meşacu şi Abedii-Nego in provincia
Babilonuluî.
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Visulft lui Nebucodonosoru despre arborele celu ma
re, CM tălcuirea şi indeplinirea sa.

IVTEBUCODONOSORţr, regele, - tuturoru 4
li poporelorîi, naţiunilorii şi limbeloru, câte
locuescii in totu păinentulu : pacea să se îmmulţescă voiiî. Plăcutu-mi-a a vî da in sci- 2
Vers. 28.
* Ebr. 11. 34.
i P>. 34. 7, 8.
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Cap. 6. 22. 23.
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o Cap. 6, 27.
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re semnele şi minunile b ce mi le-a făcută
3 Dumnedeulu celu Pre-înaltu. e Câtii sunt do
mari semnele luî! şi câtă de puternice mi
nunile lui ! regatulu lui este d unu regată eternu, şi domnia luî din generaţiune in generaţiune.
4
Eu, Nebucodonosoru, iiimlii liniştiţii in
5 casa mea, şi înflorindă in palatulă meii, Vedut-amu unii visii, care m'a infricoşatii, şi
gândurile, ce niî-au veniţii in patulu meu,
' şi visiunile capului meii, f m'au turburaţii.
6 De aceea dat'amii ordinii, să se aducă în
aintea mea toţi înţelepţii Babilonuluî, ca
7 să-mî arete deslegarea visului. » Atunci au
intraţii magii, descântătorii, Chaldeiî şi fer
mecătorii; şi lî-amă spusă visulă, dară nu
8 mî-aă arătată deslegarea luî. Dară in urmă
a intraţii înaintea mea Danielă, *ală cărui
nume este Belteşazzaru, dupre numele deuluî meii, •' şi in care ae află spiritulă deiloră
celoru sânţi ; şi pus'amii înaintea luî visulu,
dicendu :
9
Belteşazzare, •'mai marele magilorii, fiindu-că cunoscu, că spiritulu deiloru sânţi
este in tine, şi nici o taină 'ţi este pre grea,
spune-mî visiunile visului meii, ce amu ve10 dutu, şi deslegarea luî. Deci visiunile ca
pului meu pe patulu meu aşa craii : privîamă,
şi ecce, * unu arbore in medîloculă pămen11 tuluî, şi înălţimea luî era mare. Arborele
a crescuţii, şi s'a îutăritii, şi înălţimea luî
ajungea până la ceriii, şi se vedea până la
12 marginile a totă pămentulă. Frundele sale
erau frumose, şi fruptele sale mari, şi într'însulii era de unde să mănânce toţi; ' ferele
câmpului se puneau la umbră supţii d'însulu,
şi in ramurele sale locuiau paserile cerîu13 lui, şi din ele se hrânîa totă carnea. Vedut'amă in visiunile capului meii pe patulu
meu, şi ecce, m unii veghîătoru şi B unii sâutii
14 se pogorîa din ceriu; Şi a strigata cu tă
ria, şi astu-feliu vorbi: "Tăiaţi arborele, şi
smulgeţi ramurele sale ; scuturaţi frunzele
luî, şi resipiţî fruptele luî; *să fugă ferele
de supţii d'însulu şi paserile de pe ramurele
15 luî ; Dară tulpina cu rădecinele ei să o lă
saţi in pămentu, ţi să se lege cu lanţuri de
ferii şi de aramă in erba cea verde a câm
pului ; şi să se adape din rouă ceriului, şi
partea lui să fie cu ferele in erba pămen10 tuluî; Ca anima sa să se schimbe din «mimă
de omii, şi să i se dee animă de feră ; şi
17 şepte i timpuri să trecă preste d'însulu. Acesta s'a rânduiţii din ordinulii deiloru ve* l-ap. .1. »6.
A Cap. 1. 7.
etc.
n Deut. 33. 8.
c Cap. R. 87.
t laa. 63. 11.
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l Ezec. 17. 83.
Zcch. 14. 5.
Cap. * 44 &
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A 31. 6.
Iuda 14.
fi. 26.
Vecii Plan. 4. o Mat. S. 10.
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p Ezec. 31. 18.
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ghiătorî, şi kotărîrea este prin cuventulii sânt ii orii; r ca să cunoscă vieţuitorii, ' că celu
Pre-înaltu domnesce asupra regatelorii omenilorii, şi că elu le dă aceluia, căruia 'i place,
şi pune presto d'însele pre celii mai joşii
din omeni. Acestu visii 1'amii vedutu eu 18
Nebucodonosoru, regele; şi tu, Belteşazzare,
spune deslegarea luî ; ' căci toţi înţelepţii
regatului meu nu sunt in stare să-mî arete
deslegarea ; dară tu escî in stare ; " căci spi
ritulu deiloru sânţi este in tine.
Atuncea Danielii, "a cărui nume era 19
Belteşazzarii, s'a îngrozita camii o oră, şi
gândurile sale l'au turburaţii. Regele luându
cuventulîi, '* dise : Belteşazzare, să nu te
turbure visulu şi deslegarea luî. Belteşazzaru
a respunsă, şi a disu : Domnulă meii, z visulu
să fie asupra celoru ce te urescu, şi desle
garea luî asupra neamiciloră tei ! » Arborele 20
ce l'aî vedută crescândă şi întărindu-se, a
cărui înălţime ajungea până la ceriii, şi se
vedea presto toţii pămentulu ; Ale cărui 2 1
frunde erau frumose, ale cărui frupte erau
mari, şi în care era de unde să mâuânce toţi,
supţii care locuiau ferele câmpului, şi pe
ramurele căruia locuiau paserile ceriului :
Tu, rege, escî arborele acesta, care aî eres- 22
cutii şi te-aî întărită; căci îuălţimea ta s'a
înălţată, şi a ajunsă până la ceriu, " şi dom
nia ta până la marginile pământului. 6 Eră 23
că regele vedu unu veghîătoru şi unu sântă
pogorîndu-se din ceriu, şi dicându : Tăiaţi
arborele, şi-lu derimaţî, şi numai tulpina
cu rădecinele sale să o lăsaţi in pămfintu,
dară să se lege cu lanţuri de feru şi de aramă in erba cea verde a câmpului; să se
adape din roăa ceriului, c şi cu ferele câm
pului se fie partea sa, până ce voru trece
preste d'însulă şepte timpuri ; Acesta este 24
deslegarea, o rege, şi acesta este hotărârea
celui Pre-înaltu, de ceea ce se va întempla
domnului meu rege : Te voru d alunga d'intre 25
omeni, şi cu ferele câmpului va fi locuinţa
ta, şi te voru • hrăni cu erbă ca boii, şi cu
roăa ceriului te voră adapă ; şi şepte tim
puri voru trece preste tine, f până ce vei cunosce, că cela Pre-înaltu domnesce preste
regatele omeniloră, şi că elu le ' dă aceluia
căruia 'i place. Şi că s'a ordinată să se 26
lase tulpina cu rădecinele arborelui: rega
tulu teu eră-şî ţi se vadă, după ce vei cunosce, că * cerîurile domnescă. De aceea, 27
rege, plecă-tî sfatulu meu, şi •' înlătureză pecatele tale prin dreptate, şi fâră-de-legile
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CAP. 4, 5.
tale prin îndurare cătră cei săraci ; •* pote
că acesta 'ţî va * prelungi prosperitatea.
28
Tote acestea aii veniţii asupra lui Ne29 bucodonosoru, regele. La sfârşitulii a diioespre-dece luni, cându se preâmbla pe pala30 tulii domnescii alii Babilonuluî, l Regele vorbîa şi dicea: Au nu este acesta Babilonulii
celu inare, pre care eu l'amu ziditu, ca să
fie scaunulii regatului, prin puterea mea cea
31 mare, şi spre onorea mărireî mele? * Cuventulu era încă in gura regelui, şi cădu " o voce
din ceriii, dicendu : Ţi se dă in scire, rege
Nebucodouosoru, că regatulii s'a depărtaţii de
32 la tine ; " Te vorîi alunga d'intre omenî, şi
cu ferele câmpului va fi locuinţa ta ; cu
erbă ca boii te voru hrâni, şi şepte timpuri
vorii trece presto tine; până ce vei cunosce că
celu Pre-înaltu domnesce preste regatele 6meniloru, şi că elu le dă aceluia, căruia 'i place.
33
Şi chîaru in aceeaşi oră s'a împliniţii cuventulu asupra luî Nebucodonosorii : fu alungatii d'intre omenî, mânca erbă ca boii,
şi din rouă ceriului se adăpâ corpulii şeii,
până ce perii î-au crescuţii, ca penele de vul
turii, şi ânghîele luî, ca ghiarde păserilorii.
Şi f la sfârşitulu dilelorii eu Nebucodono
34
sorii amu redicatii ochii meî cătră ceriîi, şi
mintea mea s'a întorşii in mine; amu bine
cuvântaţii pre celu Pre-înaltu, amii lăudaţii
şi amii măriţii pre celu q ce in eternii trăesce, a cărui domnia este T o domnia eternă, şi
alii cărui regatu este din generaţiune in ge35 neraţiune; Şi 'toţi locuitorii pămentuluî in
tru nimica se socotescu ; şi ' dupre voinţa sa
face tote, atâta in oştirile ceriului câtă şi cu
locuitorii pămentuluî ; şi " nu este cine să o36 prescă mâna sa, şeii să-î dică : " Ce faci ? în
acelu timpii mintea inea s'a re'ntorsu in mi
ne ; şi * spre mărirea regatului meu mi s'a
daţii eră-şî strălucirea mea şi măreţia mea ;
consiliarii mei şi cei mai mari ai meî din
nou m'au răutăţii, m'au pusii in regatulu
meu, şi •' mi s'a adaosu o mărire şi mai mare.
37
Şi acumu eu, Nebucodonosorii, laudii
şi pre-înalţu şi mărescu pre llegele ceriu
lui ; * ale cărui fapte tote sunt adeverii, şi ii
le cărui căi sunt cele adevărate ; a şi care
pre cei ce âmblă in mândria 'î umilesce.
OspefulU luî Belşazzară ; scrierea pe părete, şi tân
guirea sa prin Danielii.

EGELE Belşazzarii " a făcuţii unu ospeţii
niaie mai mariloru seî, o mie, şi bea
2 vinu cu aceşti o mie. Şi in chefulu vinului
j Pt. 41. l.etc.
k 1 1 [.-.-. 21. L- i
1 Prov. IO. 18.
Oap. R. 20.
m O.ip. 5. 6.
Luc. 1». 20.
n Vere. *4.
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a ordinată Belşazzării să se aducă vasele
cele de aurii şi de argintii, pre * cari Nebu
codonosorii, părintele seu, le adusese din
templulu din Ierusalimu, ca să bee cu d'însele regele şi mai marii seî, femeele sale ţi
concubinele sale. Deci s'au adusu vasele
de aurii, cari se aduseseră din templulu ca
sei Dumnedeuluî din Ierusalimu ; şi beură cu
d'însele regele şi mai marii seî, femeele sale
şi concubinele sale. Beură vinii, şi c lăudară
pre deiî loru de aurii şi de argintii, de
aramă, de ferii, de lemnu şi de petră.
d în aceeaşi oră au eşitii degete de mână
de omu, şi au scrisii în faţa policandruluî
pe tencuela zidîuluî palatului regelui ; şi re
gele vedea partea a>:eea a manei care scriea. Atuncea faţa regelui s'a schimbata, şi
gândurile intru atâta i s'au turburata, în
câtii închîeturele copseloru sale se desfă
ceau, şi • genunchîele sale se lovîaiiunulu de
altulii. Şi f a strigata regele cu tăria, ca să
aducă pre s magi, pre Chaldeî şi pre descân
tători. Şi regele luându cuventulii, a disii
cătră înţelepţii Babilonuluî : Cine va ceti scrisorea acesta, şi-mî va areta deslegarea eî,
acela va fi îmbrăcata cu purpură, şi huiţii
de aurii se va pune pe grumazulu seu, '' şi ca
alii treilea va domni în regatu. Atunci aii
intraţii toţi înţelepţii regelui ; ' dară nu pu
tură să cetescâ scrisorea, nici să arete re
gelui deslegarea eî. Şi regele Belşazzării
s'a i turburata forte, şi faţa i s'a schimbata,
şi mai marii seî aii încremenitu.
Şi la răcnitele regelui şi a mai mariloru
seî a întratu regina în casa ospăţului; şi lu
ându cuventulii regina, a disu : * Rege, să trăescî în eternii ! să nu se turbure gândurile
tale, şi faţa ta să nu se schimbe. ' Este unu
omu în regatulu teu, în care este spiritulu
deiloru sânţi; şi în dilele părintelui teii găsitu-s'a în elu lumină, pricepere şi înţelep
ciune, ca înţelepciunea deiloru ; acela pre
care regele Nebucodonosoru, părintele teu,
regele, dlcu, părintele teii, l'a pusii m mai
mare preste magî, descântători, Chaldeî şi fărmăcătorî. " Căci unu spiritii aleşii, cunoscinţă
şi pricepere în tălcuirea visuriloru, în spu
nerea celoru ascunse şi în deslegarea noduriloru, este în acelu Danielii, pre ° care regele
l'a numiţii Belteşazzaru : acuinii deci să se
chîăme Daniela, şi-ţî va areta deslegarea.
Atuncea Danielii fu duşii înaintea regcluî. Şi regele luându cuventulii, a disii
cătră Danielii : Au tu escî acelu Danielii, d'inApoc. 15. 3. t b Cap. 1. S.
Ier. 62. 19.
16. 7.
a Eaod. 18. 11. •• Apoc. 9. 20.
Cap. 5. 20.
d Cap. 4. 31.
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tre fiii celoru aduşi prinşi din Iuda, pre cari
î-a adusă din ludea regele, părintele meu?
1 4 Audit'amu de tine, că f spiritulu deiloru este
în tine, şi că s'a găsiţii în tine lumină, pri1 5 cepere şi înţelepciune alesă. Şi acumu fostaii duşi înaintea mea * înţelepţii şi descân
tătorii, ca să cetescă scrisorea acesta, şi
să-mî arete deslegarea eî; darăn'au putută
16 să arete deslegarea lucrului. Şi eu amu
audiţii de tine, că poţi să tălcuescî şi să
deslegî nodurile; r şi acumu, de poţi să ce
tesc! scrisorea, şi să-mî areţ'i deslegarea eî,
cu purpură vei fi îmbrăcaţii, şi lanţă de aurii
se va pune pe grumazulu teu, şi ca ala trei
lea vel domni în regatu.
17
Atunci a respunsu Danielii, şi a disă în
aintea regelui: Darurile tale remână-ţî, şi
dă altuia resplătirile tale; dară eu voiu ceti
regelui scrisorea, şi-î voiu arăta deslegarea.
18 Tu, rege! ' Dumnedeulă celuPre-înaltua daţii
luî Nebucodonosorii, părintele teu, regatu,
1 9 mărime, mărire şi onore ; Şi de mărimea,
ce î-a dată, ' tote poporele, naţiunile şi limbele tremurau şi se înfricoşau înaintea luî;
pre cine voia, omorîa ; şi pre cine voia, lăsa
să trăescă; şi pre cine voia, înălţa; şi pre
20 cine voia, umilîa. " Dară cândă anima luî s'a
înălţaţii, şi spiritulu şeii s'a împetritu în
mândria, fu aruncată din tronulă seu de
rege, şi mărirea sa se depărta de la d'în21 sulă. Şi fu "alungaţii d'intre fiii omeniloru,
şi anima luî se făcu ca a fereloru, şi lo
cuinţa luî era cu asinii sălbatici; cu erbă
se hrânîa, ca boii, şi corpulu seu se adăpâ
din rouă ceriului, * până ce a cunoscuţii, că
Dumnedeulii cela Pre-înaltă domnesce preste
regatele omeniloru, şi pune preste d'însele
2 2 pre cine voîesce. firii tu, fiiulă şeii, Belşazzaru, y nu ţî-aî umiliţii anima ta, de şi cu23 uosceaî tote acestea; " Dară te- aî rădicată asupra Domnului ceriului ; şi vasele casei sale
s'au adusii înaintea ta, şi aţi băuţii vinii cu
d'însele, tu şi mai marii tei, femeele tale şi
concubinele tale, şi aî lăudaţii pre deiî cei
de argintii şi de aurii, de aramă, de ferii,
de lemnu şi de petră, "cari nici nu \edă,
nici nu audă, nicî nu înţelegu; eră pre Dumnedeu, în mâna căruia este suflarea ta, l şi în
puterea luî tote căile tale, nu l'aî măriţii.
24 De aceea s'a trămesii de d'însulii acesta parte
de mână, şi s'a scriau scrisorea acesta.
25
Şi acesta este scrisorea, care s'a scrisii :
Mene, (numeratu,) Mene, Tekelu (cumpenitu),
26 Ufarsinî (părţi). Acesta este deslegarea lu
crului: Mene: a numeratu Dumnedeu re
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gatulîi teii, şi î-a pusii sfârşiţii ; Tekelu : 27
c escî cumpenitu în cumpenă, şi aflaţii pre uşorii; Peresii: s'a despărţită regatulii teu, şi 28
s'a daţii d Mediloru şi ' Perşiloru.
Atuncea a ordinată Balşazzară, şi au 29
îmbrăcaţii pre Danielii cu purpură, şi a«
pusu lanţă de aurii pe grumazulu seu, şi
prochiâmatu-s'a, f că elu va domni alu treilea
în regatu.
"Iu aceeaşi nopte fu ucişii Belşazzaru, 30
regele Chaldeiloru.
ftŞi Dariu, Medulu, a luaţii regatulu, ^-31
indii ca de şese-decî şi duoî de ani.
Conjurarea ţireşedinţiloră ţi a mai marilortt asu
pra lui Danielii, care este aruncat» într'o pesceră
de lei, şi păstrata in vieţă într'itnă chipd minunata.

PLĂCUT'A luî Dariu să pună ° preste re
gatu o sută duoe-decî de satrapi, ca să
fie preste toţii regatulu. Şi preste eî trei
guvernatori (d'intre cari umilă era Danielii),
ca să se dee semă acestora satrapi, ca să
nu se facă nici o pagubă regelui. Atuncea
Danielă întrecu pre guvernatori şi pre sa
trapi ; 6 căci într'însulu era una spiritu alesă;
şi regele cugeta să-lă pună preste totă re
gatulu.
' Atuncea guvernatorii şi satrapii căutară
să afle ce-va asupra luî Danielă privitoră la
lucrurile regatului ; dară nu putură afla nimicu, nicî una greşu; căci era credincîosu,
şi nu se afla în elă nicî vină, nicî greşă.
Atunci aă disă omeniî aceştia: Nu vomă afia nimica asupra acestui Danielă, afară doră
de nu vomă afla ce-va asupră-î faţa cu le
gea Dumnedeuluî seu.
Atuncea guvernatorii şi satrapii aceştia
se adunară la rege, şi vorbiră aşa cătră elă:
d Rege Daria, în eternă să trăescî l Toţi guvernătoriî regatului, diregetoriî şi satrapii,
consiliariî şi mai marii s'aă sfătuită, să aşede o lege domnescă, şi să dee o aspră oprire, că orî-cine va face rugăciune vre-unuî dea seă unui omă până în treî-decî de
dile, fără decâtu numai ţie, rege, acela să
se arunce în gropa leiloru. Şi acumu, rege,
pune oprire, şi iscălesce scrisorea acesta, ca
să nu se schimbe, dupre e legea Mediloră şi
a Perşiloră, care nu se pote desfiinţa. Decî
regele Daria a iscălită scrisorea şi oprirea.
Şi Danielă, cumă a cunoscută că s'a iscălită scrisorea, a intrată în casa sa ; şi fe
restrele cămăreî sale din partea • cătră lerusalimu deschise fiindă, îngeuunchiâ pe
genunchîele sale » de trei ori pe di, rugân57.
h Cap. 9. 1.
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CAP. 6, 7.
du-se şi mulţumindu Dumnedeuluî seu, cumu
f.icea maî 'nainte.
îl
Atunci omenii aceia se adunară, aflară
pre Danielii fâcendu rugăciune şi cereri
12 Dumnedeuluî seu. ''Atuncea se apropiară,
şi vorbiră înaintea regelui de oprirea lui,
(jUcendu: Au n'aî iscăliţii o oprire, ca totu
omulu, caro aru face rugăciune vre-unuî deii
seu uimi omii până în trei-decî de dile, fără
decâtu numai ţip, rege, să se nrunce în gropa
leiloru ! Regele respundendu, dise: Adevărata
este cuventulii, ' dupre legea Mediloru şi a
13 Perşiloru, care nu se pote desfiinţa Atunci
au respunsii, şi au disu regelui: Danielu,
•>'celu dm fiii celoru aduşi prinşi din Iuda. *n'a
ţinuţii nici o semă de tine, rege, nici de oprirea ce tu ai iscăliţii, ci-şî face rugăciu
nea sa de trei ori pe di.
Atuncea regele, cumu audi aceste cuvinte,
14
's'a supăraţii torte pre sine însu-şî, şi- şi în
drepta gândulii la Danielu, ca să-lu scape;
şi până la apusulu soreluî stărui să-lu scape.
15 Atunci omenii aceştia se adunară la rege,
şi vorbiră regelui : Sciî, rege, că m legea Meţliloru şi a Perşiloru este, că nici o oprire şeii
lege, ce o face regele, nu se pote desfiinţa?
16 Atuncea regele a ordinatu, şi aii duşii pre
Danielu, şi /'au aruncaţii în gropa leiloru.
Eru regele a vorbiţii, şi a disu lui Danielu :
Dumnedeulu teu, pre care tu necurmaţii 'Iu
17 servescî, acela te va scăpa. " Şi s'a adusii
o petră, şi s'a pusii pe gura gropeî ; "şi re
gele a sigilat'o cu însu-şî sigilulu seu şi cu
sigilulu fruntaşilorii seî. ca să nu se scbimbe
18 nimicii în privinţa luî Danielu. Atuncea re
gele s'a duşii la palatulii seu, şi a petrecuta
noptea în ajunii, şi nu i s'a adusii nici o concu
bină: f şi somnulu seu a fugiţii de la d'însulii.
19
firu regele s'a sculatu in diarea demâneţeî, şi s'a dusu in grabă la gropa leiloru.
20 Şi cându a sosiţii la gropa, a strigaţii cu
voce plângetore pre Danielu ; ţi regele luându cuventulu, a olisu luî Danielu : Daniele,
servulu Dumnedeuluî celui viii! «Dumnedeulu
teu, pre care tu necurmată 'Iu servescî, pu
21 tut'a ore să te scape de lei ? Atunci a vor
biţii Danielu cătră rege: r Rege, în eternii să
22 trăescî ! ' Dumnedeulu meu a trâmesu pre
ângerulii seu, şi a ' astupaţii gura leiloru, îucâtii nu m'au vătămaţii; căci în mine s'a aflatu înaintea luî revinovăţiă; şi chîarii în
aintea ta, o rege, n'amu făcuţii nici unii
23 greşii. Atuncea regele s'a bucuratu forte
de clii, şi a ordinatu să scotă pre Danielu
h Cap. S. 8.
m Veri. 8.
< Ver>. 8.
n Plin. 3. 53.
i Cap. l. 6. * o Aţa Mat. !7,
66.
5. 13.
* Op. S. 1«.
p Cap. S. 1.
1 A-ja Marc. 6. ... Cap. S. 15.
T Cap. t. t.
86.

> Cap. 3. 88.
16.
t Ebr. 11. 33.
i Rcg.
u Ebr. 11. 33.
,, Cap. 4.
v Dcut. 19. 19. i Cap. 3.
x Est. 9. 10.
a T» 99.
Vcfi Dcut. ai. .'. C«p 4.
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di a gropa. Deci Danielu fu scoşii din gropa,
şi nici o vătămare nu s'a aflaţii în elu, "pen
tru că avea credinţă în Dumnedeulu seu.
Atuncea regele a ordinatu, " şi aii adusii
pre omenii aceia, cari perîseră pre Danielu,
şi t-aii aruncaţii în gropa leiloru, pre d'înşiî, pre x copiii lorii şi pre fetneele lorii ; şi
maî 'nainte de a ajunge ei la fundulu gro
peî, leii î- au apucaţii, şi lî-aii meuunţitii tote
osele lorii.
y Atunci a scrisii regele Dariu cătră tote
pop orele, naţiunile şi limbele, ce locuiau
preste toţii pămentulu : Pacea să se îmmulţescă voui: *Se dă ordinii de la mine, ca în
totă întinderea regatului meii "să tremure 6meniî şi să se temă de Dumnedeulu luî
Danielii ; * căci elu este Dumnedeulu celii
viu, şi numai elu trăesce în eternii ; regatulii şeii nu se va c sfărâma, şi domnia luî
va fi până la sfârşiţii. Elu scapă şi mentue,
dşi face semne şi minuni în ceriu şi pe părnentu, elu care a scăpaţii pre Danielu din
puterea leiloru.
Aşa a prosperatu Danielu în domnia luî
Dariu 'şi in domnia luî/Ciru, Persulii.
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Fisiune simbolică de cele patru fere şi de judecata
lor ă.

rN anulu ânteiu alii luî Belşazzaru, regele
Babilonuluî, « avut'a Danielu unii visu şi
6 visiunî ale capului seu pe patiilii seu ; şi a
scrisii visulu, ţi a istorisiţii lucrurile cele
maî însemnate.
Danielu a vorbiţii, şi a disu : Privîamii
în visiunea mea de nopte, şi eccă, cele pa
tru venturî ale ceriului au năvăliţii asupra
măreî celei mari; Şi patru fere mari, deosebite una de alta, es'au suiţii din mare.
Cea d'ântăia era dca unii leu, şi avea aripi
de vulturii ; o privîaraii, până ce i s'au smnlsii
aripele; şi sculându-se de la pămentu, a
staţii pe picîore, ca unii omu, şi i s'a daţii
animă de omii. ' Şi eccă, apoi a duoa feră,
asemenea unui ursii, care s'a sculatu pe o
costă, şi avea trei coste în gura sa intre
dinţii seî; şi aşa i se dicea: Scolă-te, mâmâncâ cărnuri multe. După acesta privîamu,
şi eccă alta, ca unii pardosii, avendu pe
spetele sale patru aripi de pasere ; şi fera
avea şi f patru capete ; şi i se dădu domnia.
După aceea privîamu în visiunile de nopte,
şi eccă, * o a patra feră inspăimentătore, groznicâ şi tare forte; şi avea dinţi mari de
feru ; mânca şi sdrumica, şi rămăşiţa o călca
/ Ezra 1. 1, î.
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DANIELO.

în picîorele sale; şi acesta era deosebită de
tote ferele cele de d'inaintea eî ; * şi avea
dece corne. Privîamu cornele, şi eccă, ''unu
alţii cornii micu a eşitii dintr'însele, de d'inaiutea căruia trei din cornele cele d'ânteî
se smulseră ; şi ecce, în cornulii acesta erau
oclrî ca ochii J de omu, *şi gură, care vorbîa
lucruri sumeţe.
'Privîamu până ce s'au aşedatu tronurile,
şi a şedutu m celu vechiu de ţlile, "alu căruia
vestmeutu era albu ca ometulu, şi perii ca
pului seu ca lâna cea curată; tronulu seu
era ca para focului, " şi rotele sale ca foculu
celii ardetoru. p Fluvii de focii treceau şi se
revărsau pe d'inaiutea luî ; « mii de miî 'Iu
servîau, şi miriade de miriade stăteau în
aintea luî ; 'judecata s'a ţinuţii, şi cărţile s'au
deschisa. Privîamu atuncea, pentru vuetulîi
cuvinteloru sumeţe, ce vorbîa cornulii ; *privîamu până ce s'a ucişii fera, şi corpul t eî
s'a perdutu, şi s'a daţii focului spre ardere.
Câtii pentru cele-1-alte fere, li s'a rădicaţii
domnia; dară vieţa li s'a îndelungitu până
la unii timpii şi anotimpu.
Vedut'amu în visiunile de nopte, şi ecce
'unulu ca fiîulii de omu venîa pe nuoriî
ceriului, şi "a ajunsu la "celii vechiu de dile,
şi l'a duşii înaintea luî. "Şi i s'a daţii dom
nia, mărirea şi regatulu, ca să-lu servescă
tote x poporele, naţiunile şi limbele ; domnia
luî va fi 'J domnia eternă, care nu va trece,
şi regatulu luî nu se va sfărâma.
Eu Danielii * întristatu-m'amu insufletulii
meii în lă-întru corpului meu, şi visiunile capuluî meii m'au turburata. Apropîatu-m'amu
de unulu din aceia, cari erau de fac.ă, şi
căutamu de la elu deslegarea tuturorii aces
tora. Şi mî-a spus'o, şi mî-a făcuţii sciută
deslegarea lucruriloru : "Aceste fere mari, cari
sunt patru, svnt patru regi, cari se voru rădica din pămeutii. 'Dară sânţii celui Preînaltii voru lua regatulu, şi voru stăpâni re
gatulu în eternii, da, în eternii şi perpetuu.
Atuncea voit'amu să cuuoscîi însemna
rea c fereî a patra, care era deosebită de tote
cele-1-alte ?i presto măsură groznică, ai că
rei dinţi erau de ferii, şi unghîele eî de aramă; mânca, sdrumica, şi rămăşiţele le călca în picî6rele sale; Şi despre cele dece
corne ce erau în capulu eî, şi despre celu1-altu, ce a eşitîi, şi d'înaintea căruia au că-
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dutii trei; de cornulii acera, tflcv, ce avea
ochi, şi gură care vorbîa lucruri sumeţe, a
cărui privire era mai groznică decâtu a soţiloru şei. Privîamu, d şi cornulii acela făcea
resbelu cu sânţii, şi-î învingea; 'Până ce avenitu celu vechiu de dile, şi ' s'a daţii judecata
la sânţii celui Pre-înalţii; şi timpulii a sosiţii,
că sânţii au luaţii în stăpânire regatulu.
Şi a disu : Fera a patra va fi s alu patrulea regatu pe pămentu, care va fi deo
sebiţii de tote regatele, şi va sfâscîa totu
pămentuliî, 'Iii va călca, şi-lu va sdrumica.
* Şi cele dece corne simt dece regi, cari se
vorii rădica din regatulu acesta, şi în urma
lorii altulii se va rădica ; şi acesta se va
deosebi din cele d'ântăiu, şi va supune trei
regi. 'Şi va vorbi cuvinte asupra celui Preîualtii, va i urmări pre sânţii celui Pre-înaltu,
şi va * cugeta să schimbe timpurile şi legile ;
şi l sânţii se voru da în mâna lui m până la
unii timpii, la timpuri şi jumătate de timpii.
"Dară judecata se va tine, şi se va depărta
domnia luî, spre a se sfărâma şi nimici, până
la sfârşiţii. Şi "domnia, şi puterea, şi măreţia regatelorii de supţii totu cerîulii, se voru
da poporului sâuţilorii celui Pre-înaltu, ' a
cărui domnia va fi domnia eternă, g şi tote
puterile 'Iu voru servi, şi-lu voru asculta.
Până aici este sfârşitulu lucrului. Incâtu
despre mine, Danielii, r gândurile mele mulţii
m'aii turburaţii, şi faţa mi s'a schimbaţii ;
dară ' păzit'amu lucrulu în anima mea.
Fisiunea simbolică cu berbecele şi fiapulti,
plicarea ei.
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IN alii treilea anii alu domniei regelui Belşazzarii o visiune mi s'a arătaţii, mie, luî
Daniela, după aceea care mi s'a arătaţii
" mai 'nainte.
Amu vădutu în visiune, şi cândii ainu
vădutu, eramii în * Şusanii, cetatea palatului,
din provincia Elamii; vădut'amu în visiune,
şi eramii lungă rîulii Ulaî. Şi rădicându
ochii mei, amu vedutii, şi ecce, sta înaintea
rîuluî unu berbece cu duoe corne : şi cor
nele erau înalte, dară unulu mai înalţii de
câtu celu-1-altu : şi celii mai înalţii crescuse
mai pe urmă. Vedut'amu berbecele îrnpungendii cu cornele cătră apusu şi medănopte şi medă-di ; şi nici o fera nu putea
să-î stee înainte, şi nu era cine să scape
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din mâna sa ; e ci făcea dupre voinţa sa, şi
s'a măriţii.
firii cumu luamu semă, ecce, unu crapii
venîa de la apusu preste faţa a toţii păme'ntulu, şi nu atingea pămentulu ; şi na
pul u avea duuu cornii însemnaţii intre ochii
seî. Şi a veniţii pâuă la berbecele celu cu
duoe corne, pre care-lu vedusemu stândii lun
gă rîu, şi s'a răpeditu asupra luî în furia
putere! sale. Şi l'amu vedutu, că s'a apro
piaţii de berbece, s'a încruntaţii asupră-î, a
loviţii pre berbece, şi î-a frânţii amînduoe
cornele: şi nu era putere în berbece, casă
stee înaintea luî; ci p.cesta 'Iu arunca la
păinentu, şi-lu călca in pictore ; şi nu era
cine să scape pre berbece din mâna luî.
Şi Qiapulu s'a măriţii forte ; şi cumu s'a îm
puterniciţii, i s'a frânţii cornulîi celu mare ;
şi în loculu luî au crescuţii alte 'patru în
semnate cătră cele patru venturî ale cerîuluî. 'Şi dintr'unulu din ele a eşitu unii cornii
mica, ce s'a măriţii forte ' cătră medă-di, că
tră resăritii, şi cătră hpămentulu celu. măreţii.
'Şi s'a măriţii până la •>' oştirea cerîuluî; şi * a
aruncaţii la pământii o parte din oştire şi
din stele, şi le-a călcaţii. ' S'a măriţii chîaru
până la m rnaî marele oştireî ; şi " s'a desfiinţatu sacrificîulu celii perpetuu "alii şeii, şi
loculu sanctuarului seu s'a aruncaţii la pămentă. Şi 'o oste împreună cu sacri/icîulu
celii perpetuu s'a daţii celui nelegiuita, care
a aruncaţii la q păinentu adeverulu ; T a încer
cată multe, şi a isbutitii.
Atunci amii audiţii 'unii sânţii vorbindu,
şi unu alţii sânţii, care vorbîa cătră celu nenumitu, ce vorbîa: Până cândii va ţine visiunea despre sacrificîulu perpetuu, şi despre
nelegiuirea pustiitore, şi darea spre călcare
a sanctuarului şi a oştireî ? Şi a disu cătră
iniue: Până la duoe miî şi trei sute dilenoptimî; atuncea sanctuarulii va birui.
Şi cândii eii Danielii vedeamii visiunea,
şi ' cercetamu înţelesuliî, atunci ecce, a stătu
înaintea mea " unii chipu de oinu ; Şi amu
audiţii voce de omu * în mediloculii n'u/wî Ulaî,
care striga şi dicea : " Gabriele, fa pre omulu
acesta să îuţelegă visiunea. Şi a veniţii aprope de loculu unde stârnii ; şi cândii a veii ii u, m'amu înfricoşata, ''.şi amii cădutu pe
faţa mea; eru elii ^is'a cătră mine: Ie aminte, fiîulu omuluî; căcî visiunea este pentru
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timpulfi sfârşitului. * Şi pre-cândii vorbîa cătră mine, cădut'amii ameţita cu faţa mea
la pămentii ; ° dară atinsu-m'a, şi m'a făcuţii
să staii drepţii. Şi a disii: fiece, eutevoiii
face să cunoscî ceea ce se va întâmpla în
mânia cea mai din urmă ; b căcî ţintesce la
timpulii botărîtii alu sfârşitului.
c Berbecele ce l'aî vedutu, care avea duoe
corne, sunt regii Mediei şi aî Persieî. d Şi c.îapulu celu păroşii este regele Greciei: şi cornulii celii mare d'intre ochii seî ' este celii
ânteiu rege. 'firii despre aceea, că s'a frânţii,
şi aii crescuţii patru în loculii seu, are'tă că
patru regate se vorii redica din acesta na
ţiune, dară nu dupre puterea luî. Şi în
timpurile cele din urmă ale domniei lorii,
cândii nelegiuirile vorii fi pline, ' se va scula
unu rege A cumpliţii la faţă şi pricepuţii în
uneltiri. Şi puterea luî va fi tare, ' dară nu
prin chîaru puterea sa; şi în chipu minu
naţii va strica, i va încerca multe, va isbuti,
* şi va nimici pre ceî puternici şi pre poporiilu sânţilorii. Şi 'prin măestriele sale va
face să isbutescă încelăcîunea în mâna sa;
m se va sumeţi în anima sa, şi în pace va ni
mici pre mulţi ; " şi se va redica chîaru asupra
Maî-mareluî mariloru ; dară se va ° frânge
fără mână. '' Şi visiunea despre dile-noptimî,
re ţi s'a disu, este adeverată ; '' tu decî sigileză
visiunea ; că se va împlini după multe dile.
r Şi eii Danielii amu leşiuatii, şi amu foştii
bolnavii cdte-va dile; după aceea m'amu scu
la t u, ' şi făceamu lucrurile regelui; dară eramu
uimiţii de visiune, ' şi nu era cine să o pricepă.
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27

Rugămintea Zuî Daniela, pentru re'ntorcerea po
porului seit, şi descoperiri dumnefeesct,
date lut dreptit respunsit.

IN anulii ânteiu " alii luî Dariu, fiîulu luî
j
Almsvmi, din seminţia Medilorii, c: re şi
\ domni preste regatulu Chaldeilorii : în anulu
d'ânteiu alii domniei sale, eu Danielii amu
înţeleşii din cărţi numerulii aniloru, pentru
cari cuventulii lui lehova a foştii cătră *Ieremia, profetulu, că elii arii împlini şeptedecî de ani de pustiire a Ierusalimului. «Şi
amii îndreptata faţa mea cătră Domnulu,
Dumnedeu, ca să cautii prin rugăciune şi
cereri, prin ajunare, prin imbrăcare în sacu
şi în cenuşă; M'amu rugaţii luî lehova, Dumnedeulii meu, m'amu mârturisitu, şi amu disu :
O d Domne, Dumnedeuhi celu mare şi înq
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fricoşatu, celu ce păstreză legămentulu şi
îndurarea cătru cei ce-lu îubescu şi păzescu
5 ordinele sale: 'Noi amu pecătuitu şi amu
făcuţii fără-de-legî, amu nelegiuiţii, ne-amii
resculatu, şi ne-amii depărtata de la ordinele
6 tale şi de la judecatele tale ; J Şi n'amii ascul
taţii de servii tei, profeţii, cari aii vorbiţii în
numele teii câtră regii noştri, mai marii noştri
şi părinţii noştri, şi cătră totu poporulu ţe7 reî. A ta, Domne, » eate dreptatea, eru nouî
ruşinea feţei, ca in diua acesta, bărbaţiloru
lui Iuda şi locuitorilorii Ierusalimului şi &
toţii Israelulii, celoru de apropo şi celoru de
departe, în tote ţerele unde î-aî alungată
pentru abaterile lorii, cu cari s'aii abătuţii
8 de la tine. Domne, noiiî ni este * ruşinea fe
ţei, regilorii noştri, maî marilorii noştri şi
părinţilorii noştri, fiindu-că ţie ţî-amu pe9 cătuitii. ''La Domnulii, Dumnedeulii nostru,
sunt îndurările şi iertăciunile: căci ne-amu
10 resculatu asupră-î ; J Şi n'amii ascultată de
vocea luî lehova, Dumuedeulu nostru, ca să
âmblămii în legile luî, pre cari ni le-a pusii
1 1 înainte prin servii şei, profeţii. Ci * totu Israelulu a călcaţii legea ta, şi s'a abătutu, neascultândii de vocea ta ; de aceea s'a versaţii
asupra nostrâ blăstemulii şi jurământulii celu
scrisu în * legea luî Moisi, servulu luî Dum12 nedeu : căci amii păcătuită asupră-î. Şi a
m împliniţii cuvintele sale, pre cari le-a vor
biţii asupra nostră şi asupra judecătoriloru
noştri, cari ne-aii judecaţii, aducendu asupra
nostră nenorocire mare, "încâtu nu s'a în
tâmplată supţii toţii cerîulii ce s'a întem13 plaţii în Ierusalim u. ° Cumii este scrisu în
legea luî Moisi, totă nenorocirea acesta a
veniţii asupra nostră ; P cu tote acestea nu
ne-amii rugaţii luî lehova, Dumnedeulii no
stru, nici nu ne-amu întorşii de la fâră-delegile nostre, şi nici nu amii luaţii aminte
14 la adeverulă teu. Deci lehova a * veghîatu
asupra nenorocireî, şi a adus'o presto noî ;
căci r lehova, Dumneţleulu nostru, este drepţii
în tote faptele sale, câte le face ; • căcî noî
15 n'amii ascultată de vocea sa. Şi acumu,
Domne, Dumnedeulu nostru, ' celu ce aî scoşii
poporulu teu din pămentulu Egiptului cu
mână tare, şi ţî-aî făcuta " nume, ca în diua
16 acesta, "pecătuit'amă ţi amu nelegiuita. Dom
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ne, * dupre tote dreptăţile tale să se întorcă,
rogu-te, mânia ta şi furia ta de la cetatea ta,
lerusalimulu, " muntele teii celu sânţii ; căcî
pentru păcatele nostre *şi pentru fâră-de-legile părinţilorii noştri " lerusalimulu. şi po
porulu teu * au ajunsă de ocară tuturora ce
loru d'imprejurulu nostru. Şi acumu, ascultă, 17
Dumnedeulii nostru, rugăciunea servului teu,
şi cererile sale, şi " pentru tine, Domne, d fă
să lucescă faţa ta asupra sanctuarului teu
* celu pustiita. •''Plecă, Dumnedeulii meu, ure- 18
chîata, şi ascultă; deschide ochii tei, 'şivedi
pustiirile nostre, şi cetatea h care s'a numiţii
dupre numele teii ; căcî noî nu aducemii ru
găciunile nostre înaintea ta pentru dreptă
ţile nostre, ci pentru multele tale îndurări.
Domne, ascultă; Domne, iertă; Domne, audl, 19
şi fa; nu întărdia, ''pentru tine, Dumnedeulu
meu; căcî dupre numele teu se numesce
cetatea ta şi poporulu teu.
•> Şi pre-cândii încă vorbîamu, şi mă ru- 20
gamii, şi mărturisîamu păcatulă meii şi pă
catulă poporului meii Israelu, şi aduceamii
cererea mea înaintea luî lehova, Dumnedeulu
meu, pentru muntele celu sânţii ala Dumnedeuluî meii ; Da, pre-cândii încă vorbîamu 2 1
în rugăciune, bârbatulu * Gabrielu, pre care-lu
vedusemu în visiune maî 'nainte, lucindii în
strălucire, ' s'a atinsii de mine m cărnii pe la
ora sacrificiului de seră. Şi m'a. învăţată, 22
a vorbiţii cu mine, şi a disă : Daniele, eşit'amii, ca să-ţi dau pricepere. La începutulu 23
rugăcîuniloră tale a eşită cuventulu, şi " eu
amu veniţii s&ţi-lu arătă; ("căcîtuescîîubitu
forte); de aceea f înţelege cuventulu, şi pri
cepe visiunea. Şepte-decî de septemânî s'au 24
hotărîtu asupra poporului teu, şi asupra cetăţeî tale celei sânte; pentru oprirea fârăde-legeî, pentru nimicirea păcatelorii, 'pen
tru espiarea nedreptăţeî T şi introducerea
dreptăţoî celei eterne; pentru sigilarea visiuneî şi a profeţireî ' şi ungerea Sântei Sânteloru. ' Cunosce deci şi înţelege, că "de la 25
eşirea cuventuluî pentru rezidirea Ierusali
mului până la * celu Unsu, x domnii, şepte
septemânî voru fi; şi şese-decî şi diioe de
septemânî vorii fi; rezidi-se-vorii şi zidîurile,
y şi chîarii în timpuri de strîmtorare. Şi după 26
şese-decî şi dfioe de septemânî 'celu Unsu
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va fi sterpitii ; °şi nici unii urmaşii nu va ave;
b şi poporulu domnului care va veni, " va ni
mici cetatea d şi sanctuarulu ; « şi sfârşitulii eî
va fi ca 'cu potopulii; şi pustiirile sunt ho27 tirîte până la sfârşitulii resbeluluî. Şi va
face * legămentii tare cu * mulţi intr'o septemână; şi la medîloculu septemânei va face
să înceteze sacrificîulu şi darulu de pane ;
şi pe aripa templului va fi 'urîcîunea pustiitore ; i şi până ce nimicirea hotărită se va
reversa asupra celui pustiitorii.
Fisiunea lui Danielii cu ângerulU şi descoperiri
date de d'însulă.
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anulii alu treilea alu lui Cirii, regele
Persieî, unii cuventu fu descoperiţii lui
Danielii, " alu cărui nume era Belteşazzarii ;
*cuventulu/w adevăraţii, "şi lupta fu mare;
şi a pricepută cuventulii, "* şi a înţeleşii visiunea. în dilele acelea eu Danielu amii
fostu în jale trei septemâuî de dile: Pane
plăcută n'amii mâncaţii, şi carne şi vinii n'au
intraţii în gura mea, • nici m'amu unsii de
locii, până la implinirea celorii trei septămâni de dile.
Şi in a duoă-decî şi patra di a lunci an
tei, cându inc afl.uuu la nialulu fluviului
celui maro, anume /Tigrulu, 'Redicat'amii ochiî mei, şi amu vădutu, şi * ecce, unii omii
îmbrăcaţii întrunii vestmentu de inu, şi copsele lui ' încinse cu •>' aurii curaţii de Ufazu ;
Corpulu şeii *ca crisolitulii, faţa sa l ca pri
virea fulgerului, "ochii şei ca făclii de focii,
braţîele sale "şi picîorele sale ca privirea arameî lustruite, ° şi sunetulii cuvintelorii sale
ca vuetulu unei mulţimi.
\T% Şi f numai eu singurii Danielu amii vă
dutu visiunea ; căci bărbaţii ce erau cu mine
n'aii vedutu visiunea, ci frică mare a cădutii
preste d'înşii, şi aii fugiţii, ca să se ascundă.
Deci remas'amu singurii, şi amii vedutu acestă mare visiune ; q şi n'a remasii putere în
mine; şi rfrumoseţa putereî mele se schimba
ÎQ sluţeniă, şi nu mî-aii mai remasii puteri.
Căci audisemu vocea cuvintelorii sale ; • şi
cândii audiiii vocea cuvintelorii sale, căduiii
ameţiţii pe faţa mea, atingendu-se faga mea
de pămentu. 'Şi ecce, o mână s'aatinsii do
mine, care m'a pusii pe genunchîele mele
şi pe palmele mânelorii mele ; Şi a disii că
tră mine: Daniele, "bărbaţii iubiţii forte, ie
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aminte la cuvintele, ce-ţî voiii vorbi, şi stai
drepţii ; căci sunt trămesii acumii cătră tine.
Şi cându a vorbiţii cu mine cuventulu acesta, amii stătu tremurândii. Şi mî-a disii:
"Nu te teme, Daniele, căci din diua ânteia,
de cându ţî-aî îndreptată anima ta spre în
ţelegerea acestoru lucruri, şi a te umili îna
intea Dumnedeuluî teii, * auditu-s'au cuvin
tele tale, şi eii amii veniţii pentru cuvintele
tale. "Dară patronulii regatului Persieî mi
s'a împotrivitu duoe-decî şi una de dile ;
dară ecce, ' Mihaelii, unulu din cei mai mari
ângerî, a veniţii să mă ajute; şi eu amii ră
maşii acolo lungă regii Persieî ; Şi amu veniţii să te făcu să înţelegi ceea ce se va
întâmpla poporului teii "în dilele de apoi :
* căci visiunea este încă pentru multe dile.
Şi pre- cândii vorbla aceste cuvinte cătră mine, " pus'amii faţa mea la pămentu, şi
amii amuţitu. Şi ecce, d unulu în chipulufiiloru omului • s'a atinsu de buzele mele : atuncea deschis'amii gura mea, şi amii vorbiţii;
şi amu disii cătră celu ce sta înaintea mea :
Domnulii meu, din causa visiuneî J dureri venit'au asupră-mî, şi nu mî-aii mal remasii
puteri. Şi cu mii pote servulii domnului meu
să vorbescă cu unii tistu-teliu de domnii ?
Şi cât u pentru mine, de acumii n'a mai re
masii in mine nici o putere; ba nici sufla
re u'a mai rămaşii în mine.
Şi eră- şi s'a atinsu de mine cclu asemenea omului, şi m'a împuterniciţii; 'Şi a
disu: *Nu te teme, bărbaţii iubiţii forte;
pace ţie; îmbărbâteză-te, da, îmbărbătezăte l Şi pre-cându vorbia cătră mine, m'amii
întăritii, şi amii disii : Să vorbescă domnulii
meii, căci m'aî întăritii.
Şi a disii : Sciî ore de ce amii veniţii la
tine ? şi acumii mo roiii întorce să me batii
' cu patronulu Persieî; şi cândii voiii eşi, ecce,
patronulu Greciei va veni. Dară 'ţî voiii da
în scire ce este scrisu în Scriptura adevă
rului, şi nu este nimenea care să mă ajute
întru acestea i fără numai Mihaelu, patronulu
vostru.
SI ° în anulii ânteiii alii lui 6 Daria, Medulu,
stăteamii, ca să-lii întărescii, şi să-lii împuternicescii.
Şi acumii 'ţi voiu spune adevărulii : ecce,
încă trei regi se vorii rădica în Persia; şi
alu patrulea va fi mulţii maî avuţii decâtii
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toţî; şi după ce se va întări prin averea voru mai împotrivi, nici mulţimea aleşilorii
sa, va redica pre toţî asupra regatului Gre seî, şi nu va fi putere de împotrivire. Dară celii ce va veni asupră-î 'va face dupre
ciei.
Şi se va redica "unu rege vitesu, şi va voia sa, şi i nu va Jî cine să stee înaintea
domni cu putere mare, şi dva face dupre lui : şi va sta în pâmentulu celu măreţii, ca
voia sa. Şi cumii se va întări, ' regatulu seu re va fi cu totulu în manele sale. Şi va * înse va îmbucăţi, şi se va împărţi îu cele pa drepta faţa sa, ca să între cu puterea în
tru venturî ale ceriului; dară nu pentru tregului seu regatu, şi va face cu d'însulîi
urmaşii seî, 'nici dupre domnia ce elu a dom învoire; şi-î va da feta uneia din femeele
niţii; căci regatulu şeii se va sterpi, şi se sale, ca să strice ţera ; dar,", ea nu va sta
în partea lui, 'nici va fi pentru elu. Apoi
va da altora afară de aceştia.
Şi regele de la medă-di se va întări, şi va întorce faţa sa cătră insule, şi va cu
încă unulu din mai marii seî; şi acesta va prinde multe ; dară o căpiteniă va face să
învinge pre acela, şi va domni: pi domnia înceteze ocara făcută lui; şi afară de aces
sa va fi o domnia mare. Şi după câţî-va ta 'î va resplăti ocara lui. Atuncea va înanî vorii face legămentu intre eî\ căcî fiica torce faţa sa cătră întăririle ţereî sale ; dară
reguluî de la medă-di va veni cătră regele se va potecni, va cade, * şi nu se va mai afla.
Şi în loculii seu se va redica unulu,
de la medă-nopte, ca să facă învoire; dară
ea nu va păstra puterea braţîuluî, şi nici care va face să trecă unii strîngotoru de
elu nici puterea sa nu va sta ; ci va fi dată darii prin podoba regatului ; dară în puţine
ea şi cei ce aii adus'o, şi celii născuţii din dile se va nimici, dară nu în urgia, nici în
ea, şi celii ce o sprijinîa, în acele timpuri. resbelii. Şi în loculii şeii " se va redica unu
Dară se va redica în loculii aceluia o vlă omu de despreţii, căruia nu s'a hotărîtu ostare din rădecinele ei, care venindu cu norea de rege; dară va venico/»dă totulu va
putere, va năvăli în întăririle regelui de la \fi în pace, şi va cuprinde regatulu prin mă
medă-nopte, le va bate, şi va birui ; Şi va guliri. ° Şi ostile cutropitore se voru cutropi
duce în Egiptu prinşi chîaru şi pre deiî lorii de d'inaintea sa, şi se vorii frânge ; p chîaru
cu chipurile cele versate ale lorii, cu vasele şi domnulu în legămentu cu, d'insulu. Şi
lorii cele preţiose de arginta şi de aurii ; după legămentulu/acwtâ cu d'însulu, q elu va
atunci elu va lăsa în pace câţî-va anî pre întrebuinţa viclenia; căcî se va sui, şi cu
regele de la medă-nopte. Eru acesta va în puţinii poporii va învinge. Va năvăli chîaru
tră în regatulu regelui de la medă-di; dară asupra locuriloru celorii pacînice şi grase
se va înturna în ţera sa.
ale provinciei; şi va face ceea ce n'aii fiEru fiii aceluia se vorii scula la resbelii, cutii părinţii seî, nici părinţii părinţiloru seî :
şi voru aduna mulţime de oşti mari ; şi w- va împărţi intre d'înşiî predele şi răpirile
nulu din el va veni, ' va potopi, şi se va re- şi averile; ţi va unelti uneltirile sale asu
versa : dară eră-şî va veni, şi se va scula la pra întăririloru ; şi acesta pentru unii timpii.
resbelii * până la întăririle lui. Atuncea re Şi va scula oştea sa şi curagîulii şeii asugele de la medă-di se va înfuria, va eşi, şi pra regelui de la medă-di cu putere mare;
se va bate cu elii, cu regele de la medă- şi regele de la medă-di se va redica la resnopte ; acesta va redica la bătaia o mulţime behi cu oste mare şi tare forte; dară nu
mare ; dară mulţimea va fi dată în mâna a- va pute să stee, căcî vorii unelti uneltiri acestui de la medă-di. Şi după ce va lua supră-î. Şi cei ce mâncau mâncările luî 'Iu
mulţimea, anima sa se va sumeţi ; şi va ster voru strica : şi oştea sa va fi r cotropită ; şi
pi deci de mii; dară nu se va împuternici mulţi vorii cade ucişi. Eră ânimele acesprin acesta ; Căci regele de la medă-nopte toru duoî regi nu voru căuta decâtu a-şî face
eră-şî se va întorce, şi va redica o mulţime re ii unulu altuia, şi la aceeaşi mesă stându
mai mare decâtii cea d'ânteiu, şi va veni vorii vorbi minciuni; dară acesta nu va iscu furia după câţî-va anî cu oste mare şi buti ; căcî • sfârşitulu va fi pentru unu timpu
cu avuţia mare. Şi în acele timpuri se voru hotărîtu. Atuncea se va întorce în pămenscula mulţi asupra regelui de la medă-di ; tulii şeii cu mare avuţia ; şi ' anima sa va fi
şi din poporulii teii se voru redica cei a- îndreptată împotriva sântului legămentu ; şi-fî
prigî, ca să împlinescă visiunea : dară vorii va împlini voia, şi se va întorce eră-şî în
cade. Aşa regele de la medă-nopte va ve pămentulii seu. La unu timpu hotărîtu eni, va redica valuri, şi va cuprinde cetăţi ră-şî va năvăli spre medă-di; "dară acesta
întărite ; şi puterile celui de medă-di nu se din urmă dată nu va fi " ca cea d'ântSia.
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CAP. 11, 12.
30 *Câcî corăbiele Chitteiloruvoru veni asupră-î;
şi se va înspăimânta, şi întorcendu-se, se va
înfuria ^in contra sântului legămentu; şi-şî
va îoiplini voia ; şi întorcendu-se, se va în
ţelege cu ceî ce aii părăsiţii legămentulu
celii sânţii.
31
Şi oşti trămese de elu vorii sta, * şi vorii
profana sanctuarulu, întărirea, şi voru des
fiinţa sacrificîulu celu perpetuu, şi vorii re32 dica urîcîunea pustiireî. Şi pre ceî ce nelegîuescu asupra legămentuluî 'î va strica cu
măguliri; dară, poporulu, care cunosce pre
Dumnedeulu seu, va fi tare, şi va face lu33 crunmarî. "Şi înţelepţii poporului vorii înveţa pre mulţi ; * dară vorii cade de sabia
şi de flacără, de captivitate şi de răpire,
34 pentru unu timpii. Şi cându vorii cade, vorii
fi ajutaţi cu puţinii ajutoră; şi mulţi se voru
35 uni cu d'înşiî cu făţărnicia. Şi d'intre în
ţelepţi câţî-va voru cade, " pentru ca să fie
încercaţi şi curăţiţi şi înălbiţî d până la tim
pulu sfârşitului ; • căci acesta va fi numai
pentru unii timpii botărîtii.
36
Şi regele f va face dupre voia sa, şi » se
va înălţa şi sumeţi preste orî-ce deii, şi va
vorbi lucruri de necredutu h împotriva Dumnedeuluî deiloru, şi va isbuti, 'până se va
împlini urgia ; căci cele hotărîte se vorii face.
37 Şi nu va ţine semă nici de deiî părinţilorii
şei, '' nici de dorinţa femeeloru, *nicî nu va
ţine semă de vre-unu deii ore-care; ci se
38^va sumeţi preste toţi. Dară va onora în
pămentulu şeii pre ^eulu Mauzimii (întărin'/orw), deii, pre care părinţii şei nu l'aii
cunoscuta; 'Iu va onora cu aurii şi argintii,
39 cu petre preţiose şi cu lucruri pe preţu. Şi
va face voia sa întăririloru cele tari d'împreună cu deulu celii străinii; cine Hu va
recuuosce, aceluia 't va da multă onore, 'î
va face să domnescă preste mulţi, şi ţera li
vă împărţi-o drepţii resplată.
40
'Astu-feliu în timpulii din urmă regele
de la medă-di se va împunge cu d'însulu;
şi regele de la medă-nopte va năvăli asu
pră-î " ca unu verteju, cu care " şi cu călereţî,
şi cu corăbii multe ; va năvăli şi asupra al41 tom ţerî, le °va potopi, şi se va reversa; Va
năvăli şi în pămentulu celii măreţii, şi multe
ţerî vorii cade ; dară acestea vorii scăpa din
mâna sa: p Edomulu, Moabulii, si fru itaşiî fi42 ilorii lui Amnionii. Aşa 'şi va întinde mâna

preste ţerî; şi păinentulu Egiptului nu va
scăpa. VH domni preste tesaurele de auru
şi de argintii şi de tote cele plăcute ale Egiptuluî: şi Libieniî şi Etiopienii vorii urma
7 paşii şei. Dară scirî de la resăritii şi de la
medă-nopte turburându-lu, va eşi cu mânia
mare, ca să nimicescă şi să perdă pre mulţi.
Şi întindându corturile pavilionului şeii intremărî cătră 'muntele celii măreţii?* sânţii,
* va ajunge la sfârşitulu seu, şi nu va fi cine
să-lii ajute.
CĂCl în timpulu acela se va scula " Mihaelu, patronulii celii mare, care stă
pentru fiii poporului teii ; * şi de ni va fi timpii
de strîmtorare, cumu nici o dată n'a foştii,
de cândii a staţii poporu până în timpulu
acela, totu-şî în timpulu acela * va scăpa
poporulu teii, toţii ce se va afla d scrisii în
carte. Da, mulţi din ceî ce dormîafi, ca în
ţerâna pământului, se vorii scula : « uniîa spre
nemurire, eru alţii spre ocară t $i ruşine eternă. » Şi înţelepţii voru * străluci ca strălucirea boitei cerescî, ' şi ceî ce aii întorşii
pre mulţi la dreptate ' ca stelele în eternii
şi perpetuu.
1 Şi tu, Daniele, l tâînuesce cuvintele, şi
sigileză cartea, până în mtiinpulu sfârşitului :
atuncea mulţi voru cutriera, şi cunoscinţa
se va îmmulţi.
Şi eu Danielii amii priviţii, şi eoce, sta
diioî alţii, unulii d'incoce pe malulii rîuluî,
şi unulu d'incolo pe malulii " rîuluî. Şi a
^isu unulii cătră ° bărbatulii celu îmbrăcaţii
cu vesfmcntu de inii, care era d'asupra apeloru rîuluî : p Gândii va fi acesta sfârşiţii alu
minunilorii acestora? Şi amii audiţii pre barbatulu celii îmbrăcaţii în inii, care era d'a
supra apeloru rîuluî, cându » şî-a înălţată
drepta şi stânga spre ceriii, şi a juraţii pe
r celii viii în eternii, ' că acesta va fi la unii
timpii, în timpuri şi jumătate de timpii;
'şi cându se va împlini sfărâmarea putereî
"poporului sânţii, tote acestea se voru împlini.
Şi eu amii audiţii, dară n'amu înţeleşii;
atuncea amu disu : Domnulu meu, care este
sfârşitulu acestora ? Şi disu-wi-a : Du-te,
Daniele, căci cuvintele sunt ascunse şi si
gilate " până la timpulu sfârşitului. xMulţîse
vorii curaţi, se vorii albi şi se vorii lămuri';
y dară nelegiuiţii voru nelegîui, şi nimenea
din nelegiuiţi nu va înţelege: ci *înţelepţiî
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1 1 vorii înţelege. Şi din timpulu a în care sacrificiulă celii perpetuu se va desfiinţa, şi
urîcîuuea pustiire! se va redica, -ca fi o mie
12 duoe sute şi noue-decî de dile. Fericita
celu ce va ascepta şi va ajunge la o mie

trei sute treî-decî şi cinci de dile. Dani 13
tu, * du-te până la sfârşitulu teu ; c şi te vei
repausa, "* şi vei rămâne în sorta ta până la
sfârşitulu dilelorii.

OSEA.
Dumnedcă mustră idololatria cea ruşinosă a Israeliţiîoru: dara, li dă speranţă de îndurare.

1 pUVENTULU lui lehova ce a foştii cătră
\_^ Osea, nîulu lui Beeri, în dilele lui Uzia,
ale lui lotamu, ale luî Ahazu, yi ale lui Hezekia, regi aî luî Iuda, şi în filele luî leroboamii, tiîulu luî loaşu, regele luî Israelu.
2
Inceputulu vorbire! luî lehova prin Osea.
leliova dise luî Osea: • Mergî, îe-ţî o femeă desfrânată, şi fă în desfrânarea cu ea
fii; căcî * ţera a desfrânata, abătendu-se din
urma luî lehova.
3
Deci a mersa, şi a luaţii pre Gomera,
fiica luî Diblaimu ; şi ea concepu, şi-î născu
4 unu fiiii. Şi lehova a disu catră d'însulu:
(Jhîsiniă numele luî : Ezreelu ; căci încă pu
ţinii, ' şi voiu resbuna sângele Ezreeluluî asupra casei luî lehu, d şi voiu face să înce5 teze regatulu casei luî Israelu. • Şi în diua
aceea voiu frânge arculu luî Israelu în va
lea Ezreeluluî.
6
Şi ea concepu încă, şi născu o fiică. Şi
lehova a disu cătră d'însulu: Chîamă nu
mele eî : Lo-Ruhama (cea fără îndurare) :
/căci nu voiu mai ave îndurare de casa luî
7 Israelu, ci cu totulu 'î voiu răpi. "Eru de
casa luî Iuda me voiu îndura, şi-î voiii mântui prin mine însu-mî, care sunt lehova, Dumnedeulu lorii ; h nu-î voiu mântui prin arcu,
nici prin sabia, nici prin resbelu, nici prin
cai, nici prin călereţî.
8
Şi după ce a înţercatii pre Lo-Ruhama,
9 ea concepu şi născu altă fiiu. Şi a disu
lehova'. Chiamă numele luî: Lo-Ammi (nu-î
poporulu meu) ; căci voi nu-mî sunteţi poporu,
10 şi eu nu vî voiu fi Dumneata. Totu-şî * numerulu fiilnru luî Israelu va fi ca nesipulu
măreî, care nu se pote măsura, nici numera;
i şi în loculu, unde li s'a disu : * Nu sunteţi
poporulu meu, acolo li se va dice : Voi sunteţi
1 1 'fiii Dumnedeuluî celui viii. m Atuncea se voru
aduna la unu locii fiii luî Iuda şi fiii luî Is
a <:»i>. 8. îl. &
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raelu, 'şi voru pune unii capii, şi se vorii sui
i din ţera; căci mare va fi diua Ezreeluluî.
T^wICEŢl fruţiloru voştri : Ammi (poporulu
\J meu), şi suroriloru vostre : Ruhama (cea
indurată).
Dumnezeu se judecă cu poporalii seU şi-ltt ame
ninţă; dară făgădutsce a-i ierta.

Certaţi-vS cu muma vostră, certaţi-ve !
Căci ° ea nu este femea mea,
Şi eu nu sunt bărbatul u eî ;
Ca să depărteze 6 desfrânările eî de d'înaiutea
Şi adulteriele sale din ţiţele sale;
[eî,
Ga să nu o c desbracîi până la goliciune,
Şi să nu o punu ca în d diua nascereî sale,
Şi să nu o făcu * ca unu deşerta,
Şi să nu o punu ca unu pământii secii,
Şi să nu o făcu să moră de /sete.
Nu voiu ave îndurare nici de fiii eî,
Fiindii-că sunt » fiii desfrenăreî.
*Câcî muma lorii a desfrânata,
Născetorea lorii a făcuţii ruşine;
Căci a disu : Voiu merge după iubiţii mei,
' Cari-»u dau pânea mea şi apa mea,
Lâna mea şi inulu meu, oleîulu meu şi beuturele mele.
De aceea ecce, •'eu voiii îngrădi calea eî
Si voiu zidi unii zidiu,
[cu spini,
Ca să nu-şî ane căile sale.
Şi de va alerga după iubiţii şei, nu-î va aŞi de- î va căuta, nu- 1 va afla;
[Jun8e>
Atuncea va dice : * Voiu merge, şi me voiu
întorce cătră ' bărbatulu meu celu d'ânteiu;
Căci mai bine 'mi era atuncea decâtu acumu.
Şi ea nu m cunoscu, că " eu 'î dădeamu grâulu,
mustulii şi oleîulu,
Şi că-l îmmulţîe.mu argintulu şi aurulu,
Pre care-lu întrebuinţa pentru Baalii.
De aceea şi voiu ° lua înapoi grâulu meii In
timpulu şeii,
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Şi mustulu meu în timpul u şeii;
Şi voiu trage de la d'insa lâna mea şi iuulu meu,
Pre cari i le dădusemu, ca să-şî acopere go
liciunea eî.
Şi acumu f voiii descoperi ruşinea eî înaintea
îubiţiloru eî,
Şi nimenea nu o va scăpa din inâua mea;
« Şi voiu face să înceteze totă desfătarea eî,
r Serbătorile eî, lunele cele noiie ale eî, şi
sabatele eî,
Şi tote serbările eî.
Voiti nimici viîele eî şi smochinii eî,
* De cari a disu: Acesta-î plata mea de merctrice,
Pre care mî-aii dat'o iubiţii mei ;
' Le voiu preface într'o pădure,
Şi ferele câmpului le vorii mânca.
Şi voiu pedepsi asupra eî dilele Baaliloru,
In cari li tămăîa,
Şi se "împodobîa cu cerceii şei şi cu salbe Şi mergea după iubiţii şei ;
[le sale,
Eră pre mine m'a uitaţii, dico lehova.
De aceea ecce, eu o voiu ademeni,
Şi • o voiii duce îutr'unu deşerţii,
Şi-î voiii vorbi la animă.
şi dintr'însulu 'I voiu face viîă,
Şi "valea strîmtorăreî pentru porta speranţei:
Şi va cânta acolo ca in » dilele teiiereţeî sale,
Şi *ca în diua suireî sale din pămentulu Egiptuluî.
Şi în diua aceea, dice lebova,
Mo vei cbiăma : îşi (bărbatulu meu) ;
Şi nu mă vei mai chîăma : Baali (domnulu
meu.
Căci " voiu depărta numele Baaliloru din gu
ra ei,
Şi nu-şî va mai aminti numele lorii.
Şi în diua aceea voiu încheia * legămentu
pentru d'înşii
Cu ferele câmpului,
Cu paserile ceriului,
Şi cu terîtorile pământului ;
Şi "arculu, şi sabia, şi resbelulu le voiu ster
pi din ţeră,
Şi voiu face ca eî să dlocuescă în siguranţă.
Şi mi te voiu logodi în eternii ;
Da, mi te voiii logodi în drepţii şi dreptate,
In iubire şi îndurări :
Da, mi te voiu logodi în credinţă ;
Şi 'vei cunosce pre lehova.
Şi în diua aceea •''voiu respunde, dice lehova,
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Voiu respunde cerereî cerîuriloru,
Şi acestea vorii respunde cerereî pământului,
Şi pămentulu va respuude cerereî grâului, a 22
mustului şi a oleîuluî;
3 Şi acestea vorii respunde cerereî Ezreeluluî.
Şi Ao voiu semena pentru mine în ţeră,
23
' Şi me voiii îndura de cea fără îndurare ;
Şi i voiii dice cătră nepoporulu meu : Poporulii meu escî,
Şi elu va dice : Dumnedeulii meu escl.
PecatulU lui IsraelU, şi îndreptarea şi iertarea lui
de cătră Dumnefati.

DlS'a lehova cătră mine: "Mergi eră-şî,
şi îubesce o femeă, iubită de * băr
batulu seu, dară adulteră ; îubesce-o, cuinii
îubesce lehova pre fiii lui Israelu, dară ca
ri caută In deî străini, şi îubescu colacii de
strafide al idolilor». Deci mî-amii năîmit'o
cu cincî-spre-dece sicii de argintii, cu unu
omerii de ordii, şi cu jumătate omeru de
ordii. Şi î-amu «-Uşii: Să "locuescî cu mine
dile multe; să nu desfrenezî, şi să nu ai
cu altulu ; şi eu totu aşa voiii fi cu tine.
Căci fiii lui Israelu vorii rămâne multe
dile dfără rege, şi fără domnii, şi fără sa
crificiu, şi fără idoli, şi fără * efodu şi fără
•^terafimî. După aceea fiii lui Israelu se vorii
întorce, şi voru » căuta pre lehova, Dumne
deulii lorii, şi pre *Davidu, regele lorii, şi
vorii alerga la lehova şi la bunătatea lui
''în dilele de apoi.

3

2
3
4
5

Neştiinţa şi nelegiuirea cumplită a poporului.

ASCULTAŢI cuventulu lui lehova, fii aî
luî Israelu!
Căci lehova are ° certă cu locuitorii acestui
pămentu,
Căci nu este adeverii, nici iubire, nici * cunoscinţă de Dumnezeii în acestu pămentu.
Jurarea strîmbă, minciuna, şi uciderea,
Furtulii şi adulterîulu s'au respânditii,
Şi omorurile după omoruri într'una se facii.
De aceea • este în plângere ţeră,
Şi d totu locuitorulu din ea lâncedesce,
Şi cu d'înţiî ferele câmpului şi paserile ceDa, chîarii pesciî măreî perii.
[rîuluî ;
Dară nimenea să nu certe, nici să mustre
pre altulu;
Căci totu ce este de mustraţii în poporulu
teu, 'este ţi în preutulu teii.
De aceea, tu preutule, aluneci * diua,
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Şi cu tine alunecă profetulu noptea;
Decî pre muma ta, naţiunea între'gă, o voiii
nimici.
» Poporalii meu se nimicesce din lipsa de
sciinţă ;
Pentru că tu aî lepădaţii sciinţă,
Şi eu te voiii lepăda pre tine de a-mî maî
preuţi ;
Pentru că aî uitaţii legea Dumnedeuluî teii,
Voiii uita şi eu pre fiii teî.
* Pe câtu s'aii îmmulţitu, pe atâta aii păcă
tuiţii asupră-mî ;
' Deci onorea lorii o voiii schimba în ruşine.
Ei se hrânescu din păcatele poporului meu,
Şi dorescii fără-de-legile lorii.
De aceea ti-va i de preutu ca şi de poporu :
'I voiii pedepsi pentru urmările lorii,
Şi li voiii resplăti dvpre faptele lorii.
Căci * vorii mânca, dară nu se vorîi sătura ;
Vorii desfrâna, dară nu se vorîi îrninulţi ;
Pentru că s'au lăsaţii de a ţine semă de
lehova.
Desfrfinarea şi vinulii si mustulii U-av. l răpitu anima.
Poporalii meii întrebă "lemnele sale,
Şi toegulu luî, ca să-î predică;
Căci " spiritulu desfrenăreî î- a rătăciţii,
Şi clii desfrâneză, abătendu-se de la Dumnedeulii şeii.
° Sacrifică pe vârfurile munţilorîi,
Şi tămăieză pe coline,
Supţii stejari, supţii plopî şi supţii terebiuţî,
Pentru că umbra lorii este frumosă:
f De aceea ţi fiicele vostre desfreneză,
Şi miresele vostre sevârşescii adulterie.
Eii nu pedepsescii pre fiicele vostre, cândii
desfreneză,
Nici pre miresele vostre, cândii sevârşescii
îtdulterie;
Căci eî însi-şî se tragii la o parte cu meŞi sacrifică cu sodomiţii;
[retricile,
De aceea va cade acesta poporu "celu fără
de minte.
Dacă tu, Israele, desfrenezî,
Macara Iuda să nu uelegîuescă !
r Decî nu mergeţi la Ghilgalu,
Nici vă suiţi la • Betu-Avenii,
'Nici vă juraţi: „Viu este lehova."
Căcî Israelii " s'a înderetnicitii, ca o j unea
îndărătnică ;
Şi apoi lehova să-î maî pască acumii, ca
pre unii mîelu în locu largii !
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F. t ruin iii s'a lipiţii de idoli ;
" Lăsaţi-lii.
Băutura loru este desfrânată,
Cu totulu s'au dedaţii desfrânăreî,
"Mai mariî lorii îubescu ocara.
"Vântuhi 'î va strînge în aripele sale,
' Şi se vorii ruşina de sacrificiele lorii.
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Mai marii şi preufiî lut Israelii şi ai lut Iuda
mustraţi ţi chiămaţi la căinţă.

ASCULTAŢI, preuţilorii, acesta,
Şi luaţi aminte, casă a luî Israelii !
Şi îe în urechiă, casă a regelui!
Căcî asupra vostră vine judecata;
Pentru că " eraţi unu laţii la Mizpa,
Şi o cursă întinsă la Tnboni.
Şi ca să ucidă, b ascunsu-e'aii cei abătuţi în
înfundături ;
Dară eii pre toţi 'i voiii pedepsi.
c Cunoscu pre Efraimu,
Şi Israelii nu este ascunsa de mine ;
Şi acumii, Efraime, d tu desfrenezî,
Israelii s'a pângărita.
Faptele lorii nu-î lasă să se întorcă la Dumnedeulu loru ;
Căcî intre eî este e spiritulu desfrâuăreî,
Şi n'aii cunoscută pre lehova.
Şi t mândria luî Israelii se plecă înaintea feceî luî,
Decî Israelii şi Efraimu vorii cade în ne
legiuirea loru:
Ba chîarii şi Iuda va cade cu d'înşiî.
» Cu turmele loru şi cu ciredule loru vorii
merge să caute pre lehova ;
Dară nu-fâ vorii afla;
S'a traşii de la d'înşiî.
* Necredincioşii purtatu-s'aii cătră lehova:
Câcî aii născută copii străini!
Dară acumii ' o lună vafi de ajunsă, ca să-î
îughiţă pre eî şi moscenirile loru.
i Suflaţi din trîmbiţă în Ghibea,
Din trîinbiţă în Rama !
* Sunaţi tare în l Betii-Avenii ;
„Ecce-i mîn dărăptulu teii, Beniamine!"
Efraimu va fi în pustiire în diua mustrărei ;
Intre seminţiele luî Israelii făcut'amu cu
noscute cele sigure.
Maî mariî luî Iuda sunt toţii atâţia "strămutătorî de hotare ;
Vărsa-voifi, ca apa, asupra loru urgia mea.
Efraimu este ° asuprită ţi sfârămatu prin judecată ;
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CAP. 5, 6, 7.
Căcî de voîă a mersu în * calea urîcîuneî.
12 De aceea fost'amu luî Efraimu ca molia,
Şi casei luî Iuda q ca putreziciune.
13 A vedutii Efraimu boia sa,
Şi Iuda r rana sa :
Atunci a mersu Efraimîi * în Asiria,
1 Şi a trămesîi cătră regele celu resboînicu ;
Dară acesta n'a pututu să vă însânetoşeze,
Nici să ve vindece de rana vostră.
14 Căcî "eu sunt ca unii leii luî Efraimu,
Şi ca unu puiu de leu casei lui Iuda ;
"Eu, eu voiu sfăscîa, şi mă voiii depărta,
Voiu răpi, şi nu va fi cine să scape.
15
Merge-voiu, fi me voiu întorce la loculii meii,
Până ce * vorii cunosce că sunt vinovaţi, şi
vorii căuta faţa mea;
y în strîmtorarea loru me vorii căuta.
6 T TENIŢl, să ne întorcemu cătră lehova,
V Căcî ° elu a sfâscîatu, şi totă b elu ne va
vindeca ;
Elu a loviţii, şi elu ni va lega rana;
2 "Elu într'o fi, duoe, ne va vindeca;
A treîa di ne va scula,
Şi vomu vieţui înaintea luî.
3 d Atuncea vomu cunosce, ţi vomii urma a cu
nosce pre lehova ;
Luminoşii • ca aurora va resări elu,
Şi /va veni la noî »ca o ploîă,
Ca o ploîă tărdiă, care adapă pămeutulu.
Nestatornicia, făţărnicia şi necuvioşia lui Israelii.

4

h Ce să-ţî făcu, Efraime !
Ce să-ţî făcu, Iuda !
Câcî bunătatea ta este •' ca niiorulu de de
mâneţă,
Si ca rouă de demâneţă, care trece.
5 De aceea toporitu-i-amu 'prin profeţi,
Ucisu-i-arnu prin * cuvintele gureî mele ;
Şi judecatele versate asupră-ţî eşiră, ca lu
mina.
6 Căcî ' îndurare voîescu, şi * nu sacrificiu ;
Şi " cunoscinţă de Dumnedeu mai mulţii decâtii olocauste.
l Dară eî "călcat'au legămentulu, ca orî-care
alţii omu ;

în elu f purtatu-s'au necredincioşii cătră mine,
8 In « Galaadu, cetatea f icetoriloru de rele,
Plină de urme de sânge.
O Şi ca o ordă de hoţî ce pândescu pre cine-va,
Aţa r orda preuţiloru ucide pe drumulu la
Şechemu;
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Fâptuescu rele.
Vedut'amii ' lucruri de grozâ în casa luî îs- 10
raelu :
Acolo este ' desfrenarea luî Efraimu ;
Israelii s'a pângăriţii.
Şi pentru tine, Iuda, " hotăritu-s'a unii se- 1 1
cerişu.
Moravurile cele stricate ale curţeî ţi ale poporu
lui mustrate şi ameninţate.

" Gândii voiamu să întorcu prinşii poporu
lui^ meu,
CÂNDtl voîamu să vindecă pre Israolu,
Atuncea se descoperi fără-de legea luî
Efraimu,
Şi răutăţile Samarieî ;
Căcî " eî făcu încelăcîunî ;
In lă-întru furulu întră,
Si hoţii se lăţescii pe afară.
Şi eî nu cugetă în anima lorii,
Că eii * ţinu minte totă nelegiuirea loru.
Acumu 'faptele loru 'i împresură:
Ele sunt d înaintea feţei mele.
Desfetă pre rege cu răutatea lorii,
Şi pre cei mari • cu minciunele lorii ;
/Toţi sunt adulteri,
Sunt ca cuptorulu celii aprinşii alu pitarului ;
Celu ce a$iţă foculă se odihnesce numai de
la frământarea aluatului
Până la dospirea luî.
Diiia regelui nostru a venită!
Mai marii aii slăbitu de aprinderea vinului,
Şi elîi însu-şî a îutinsii mâna sa batjocuritoriloru.
Gătescu anima lorii, ca pre unii cuptoru,
Stându la pândă:
Pitarulu loru dorme totă noptea ;
Eră demâneţă elu arde ca unii focu înflăcăratu.
Toţi aceştia suut aprinşii ca unii cuptoru,
Şi sfăsciă pre judecătorii lorii ;
" Toţi regii lorii h au cădutu :
1 Nu se află intre d'înşiî cine să strige cătră
mine.
Efraimu ^ s'a amestecată cu poporele,
Efraimu estfi ca o turtă neîutorsă.
* Străinii au mâncatu puterea luî, şi elu nicî
n'a prinşii de scire ;
Da, peri albî s'aii iviţii ici-cole pe elu, şi
elii n'a prinşii de scire.
Şi 'mândria luî Israelu se plecă înaintea fetei sale;
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Dară cu tote acestea " nu se întorcii cătră
lehova, Dumnedeulu lorii,
Nicî 'la caută.
1 1 " Efraimu este ca o columbă prostă, fără de
minte,
0 Eî chîamă Egiptulu, mergu în Asiria ;
12 Gândii vorii merge, p voiu întinde asupra lorii
laţulu meu,
'I voiu doborî, ca pre paserile cerîuluî;
'I voiu pedepsi, 'după cumu datu-s'a în scire adunăreî lorii.
13 Vaî de d'înşiî ! căci aii fugiţii de la mine :
Perdare loru ! căci au nelegiuiţii asupră-mî :
rEu voîamii să-î rescump6ru,
Dară eî vorbiră minciuni asupra mea.
14 'Şi nu au strigaţii câtră mine în anima loru,
Ci urlau pe paturile lorii :
Turbau după grâu şi mustii,
Şi se depărtau de la mine.
15 I- n mu deprinsa, ţi amu intăritii braţîele
lorii,
Dara eî mî-aii socotit'o de rău.
16 'Se întorcii, dară nu cătră celu Pre-înaltu ;
"Ajuns'au ca unu arcu amăgitorii;
Mai marii lorii cădii de sabia pentru " tur
barea limbeî lorii :
Acesta fi-va lorii spre batjocură * în pămentulu Egiptului.
8ŢA gura-ţî " trîmbiţa !
1 j Neamiculu vine, * ca unu vulturii asupra
casei lui lehova,
Pentru-că « au călcaţii legămentulii meii,
Şi aii nelegiuita asupra legeî mele.
2 <* Israelu striga-va cătră mine :
„Dumnedeulii meu, • te cunoscemu."
3 Israelu lepădatu-s'a de bine ;
Deci să-lu urmărescă neamiculii.
4
/Eî şî-au pusu regi, dară nu prin mine ;
Aii âşedatu mai mari, dară fără scirea mea:
• Din argintulu loru şi din aurulu loră făcutu-şi-au idoli,
Ca să fie stârpiţi.
5 Samario, viţelulu teii te-& alungaţii,
Aprinsu-s'a asupră-li mânia mea ;
* Până cândvi nu vorâ pute să se curăţă !
6 Căci unuia din Israelu,
Unii maistru l'a făcuţii ;
De aceea nici este Dumnedeii ;
Deci viţelulu Samariel fărîmi se va face.
1 Căci 'au semenatii ventfl,
Şi vorii secera vârtejii:
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Holde nu vorii fi ;
Si grânele nu vorii da făină;
Şi de vorii da, > străinii o vorii înghiţi.
* Israelu înghiţi-se-va ;
Ajuns'a ucu mu intre naţiuni
1 Ca unii vasu netrebnicii.
Căci * s'aii suiţii la Asiria,
Eî cari trebuiau să trăe'scă ca " asinulu sălba
tica, singurii;
Efraimu ° împărţit'a daruri de iubire ;
Şi de şi a împărţiţii intre popore, pre acestea toţii f le voiu aduna ;
Şi în curendii vorii tremura pentru tributulii ce au să dee q regelui doi n ni lorii.
Căci Efraimu a rîmmulţitu altarele spre
a păcătui,
Avut'a altare de păcătuire.
Scrisu-i-amă * măreţiele legei mele,
Dară socotitu-s'au ca lucru străinii.
' Junghiat'au olocaustele mele, ca să mânânce carnea lorii,
u De aceea lehova nu le- a primiţii;
* Acumii 'şi va aminti de fără-de-legile lorii,
şi va pedepsi păcatele loru ;
x Eî se vorii intorce în Egiptu.
y Căci Israelu a uitaţii pre • Creatorulii şeii,
şi " zidesce palaturî ;
Şi Iuda a îmmulţitii cetăţile întărite ;
Dară * voiu trămete focii în cetăţile lui,
Care va mistui pătaturile lui.
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Pişcatele cele grele ale liiî IsraelH, şi urmările loră
cele per<ţet6re.

NU te bucura, Israele, cu veselia, ca cele-l-alte popore ;
Căci °aî desfrânata, abătSndu-te de la Dum
nedeulu teii ;
lubit'aî * plata de meretrice în tote ariele de
grâu.
' Aria şi linulu nu-î va nutri ;
Şi mustulii li va lipsi :
Nu vorii rămâne în dpământulu lui lehova ;
' Ci Efraimu se va întorce in Egiptu ;
Şi /vorii mâne* necurate »în Asiria.
* Nu voru aduce libaţiuni de vinu lui lehova,
',Nicî 'i vorii fi plăcute sacrificîele loru ;
i Li vorii fi ca pânea celoru ce jâlescu ;
Toţi cei ce vorii mânca se vorii pângări ;
Căci sunt bucate * pentru fomea lorii;
Nu voru întră în casa lui lehova.
Ce veţi face în ' diiia de serbătorire ?
Cap 10. 10.
4.
Amoi 8. 5.
q lua 10 8.
moi. 5. 88.
Ezec. *6. 7.
ti Cap. 9. 9.
Capuli 9.
Dan. i. 37.
Amoi 8. 7.
r Cap. It. 11.
z Deut. X8. 68. j a Cap. 4. 18. &
• Deut. 4. *, 8.
Cap. 9.3, 6. &
5. 4, 7.
Ps. 119.18. &
11. 5.
6 Ier. 44. 17.
y ii. M,- 38. 18.
147. 19, 80.
Cap. 8. 1».
( Ier. 7. 81.
t Isa. 89. 83.
c Cap. 8. 9, ÎS.
Zech. 7. 6.
Efei. *. 10.
d Ler. 85. 83.
u Ier. 14. 10, 18. a 1 Reg 18.31.
Ier. 8. 7. i 16.
Oap. 5.6. 1 9. , 6 Ier. 17. 87.
18.
1

9

2
3

4

5

c Cap. 8. 13. k
11. 5.
/ Ezec. 4. 13.
D.-iu. 1. 8.
g 8 Reg. 17. 6.
Cap. 11. 11.
h Cap. 3. 4.
< Ier. 6. «0.
Cap. 8. 13.
./ H' «l. 86. 14.
* Ler. 17. 11.
I Oap. S. 11.

CAP. 9, 10.
Şi în diua serbăreî luî lehova ?
6 Căci eccă, fugit'au de multă desfrenare ;
m Egiptulu 'î va aduna, şi Memfisulu 'î va îmmormenta ;
Tesaurole lorii de argintii n le va mosceni ur
zica;
Spinii voru cresce în corturile loru.
7 Venit'au dilele pedepsire!,
Venit'aii dilele resplătireî ;
Israelu o va cunosce ;
Profeţii sunt nebuni,
0 Cei inspiraţi sunt smintiţi,
Pentru mulţimea fâră-de-legeî tale şi a urei
celei marî.
8 f Custodia luî Efraimu pe lungă Dumnedeulu
meu,
Profetulu, era laţii de păserarii pe tote că
ile sale,
Şi de ură în casa Dumnedeuluî şeii.
9 « Stricatu-s'au forte, ca în dilele T Ghibeeî ;
• De aceea 'şî va aminti fără-de-legea loru,
Va pedepsi păcatele loru.
10
Aflat'amu pre Israelu plăcuţii ca unii stru
gure în pustiiii ;
Vedut'amu pre părinţii voştri, ca ' ântăîele
frupte ale smochinului " în primăveră ;
Dară elu a mersu cătră " Baalu-Peoru,
x S'a consacraţii » ruşineî,
* Şi a ajunsii de urîcîune, ca şi lucrulu îubireî loru.
11 Efraimu — ca o pasere va sbura mărirea
lui —
Nici nascere, nicî îngrecare, nici concepere
mai mulţii nu va ave.
12 Căci " chîarii şi de copiii, ce li se voru ră
dica,
1 'I voiu lipsi, ca nicî unulu să nu ajungă
bărbaţii ;
Şi c vai de eî, cândii d mă voiii trage de la
d'înşiî !
13 Vedut'amu pre Efraimu • ca Tirulu, sădi t ii în
locu plăcuţii ;
f Dara acesta Efraimu scote-va pre copiii şei
înaintea ucidetoruluî.
14 Dă-li, lehova!
Dară ce li veî da ?
Dă-li ' mitră sterpă şi ţiţe secî.
1 5 Totă reututea loru * este în Ghilgalu :
Câcî acolo învăţatu-m'amu a-i urî ;
' Pentru răutatea fapteloru loru 'î voiu goni
din casa mea ;
m Cap. 7. 16.
V era 3.
" ]«a. 5.6. 438.
13. & 34. 13.
Cap. 10 8.
0 Ezuc. 13. 3,
etc.
Mic. I. îl.
Zef. 3. 4.
p Ier. 6. 17. &
31. 6.
Kzeo. 3. 17. &

33. 7.
f lia. 31. 6.
Cap 10. 9.
r Jude. 19. !!.
• (ap. 8. 13.
( lia. 28. 4.
lllo. 7 1.
u Vedi cap. t.
15.
v Num. 25. 3.
Pa. J06. 2*.
x Cap. 4. 14.

y Ier. II. 13.
Veţi! Jude. 6.
38.
< J's. 81. li.
Ezec. 80. 8.
A moş 4. 5.
o IOT »7. 14.
6 Oent. 88. 41,
68.
c Uout. 31. 17.
8 Reg. 17. 18.

C.p 5. 6.

d VIT.IÎ 1 Şam.
L'S 15, 16.
• v,«,i, tzec. M,
& >7, s !8.
/ Vera. 16.
Cap. 13. 16.
9 l.ne 23. 29.
A Cap. 4. 15. &
11. 11.
i Cap. 1. 6.
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Nu-î voiu maî iubi ;
•* Toţi maî marii lorii sunt neascultători.
Efraimu este bătuta,
Rădăcina loru s'a uscaţii :
Fruptu nu se va maî face ;
Si *chîaru de aru nasce,
Voiu omorî /ruptele cele dorite ale mitrei
Dumnedeulu meu 'î va lepăda,
loru.
Căci nu l'aii ascultata;
Şi se voru l rătăci intre popore.
ISRAELtF este ca "o viîă buecă,
Dat'a frupte;
Dară cu câtu fruptele sale erau maî multe,
cu atâta 6a îmmulţitu altarele sale;
Cu câtu era maî bunu pămentulu seu, cu
Datata " a făcuţii stâlpi maî frumoşi.
Anima lorii este d linguşitore,
Decî se voru pedepsi ;
Elu va resturna altarele lorii,
Va sfărâma stâlpii lorii.
• Căci acumu dicu :
Noi nu vomu ave rege, fiindu-că nu ne tememii de lehova;
Şi la ce pote folosi unu rege ?
Vorbîaii vorbe,
Jurau mincîunosu, cându încheîau legămentulu ;
De aceeaşi judecata va resări ' ca cucuta în
brazdele ţerâneî.
Locuitorii Samarieî voru tremura pentru »viţelulu din * Betu-Avenu ;
Da, poporalii vajăli pentru elu;
Şi preuţiî luî voru tremura,
Ca nu ' mărirea luî să se strămute din elu.
Elu va fi duşii în Asiria,
Ca unii darii ' regelui resboînicu ;
Ruşinea va cuprinde pre Efraimu,
Şi Israelu se va ruşina *de sfatulu seu.
'Peri-va regele Samarieî,
Ca spuma de pe faţa apel.
m Şi înălţimile din Avenu, " pecatulii luî îsraelu, se voru sfârăma,
0 Spini şi cîulinî voru resări pe altarele lorii :
pŞi voru dice nmnţiloru: „ Acoperiţi-ne ;"
Şi colineloru: „Cădeţi preste noi."
* Israele, păcătuit'aî maî mulţii decâtu în dilele din Ghibea ;
Acolo redicatu-s'au asupra celoru nelegiuiţi;
Dară unu rresbelu ca celu din Ghibea ii'aru
pute ajunge pre aceştia.
•Dupre voia mea 'i voiu mustra;
i Iu. 1. S3.
* Vera. 13.
l DIMII. 28. 64,
65.
—
Capwu IO.

a Nah. a. 2.
l Cap. 8. 11. t
12. 11.

t Cap. 8. 4.

d 1 Reg. 18. 21.
Mat. 6. 14.
c Cap. 3. 4. &
11 5
Mic. 4. 9.
Veri. 7.
/ Vedi Deut.89.
18.
A moi 5. 7. A
6. ÎS.
Fapt. 8. 93.
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n Cap. 4. 15.
Ebr. 12. 16.
g • Reg. 12. 28, n Deut. 9. 21.
. 29.
1 Reg. 12. 30.
Cap. 8. 5, 6. o Cap. 9. 6.
h Cap. 4. 15.
p Isa >. 19.
i 1 Şam. 4. 21,
Lac. 23. 30.
i2.
Apoc 6. 16.
k 9. 6.
Cap. 9. 11.
q Cap. 9. 9.
j Cap. 5. 13.
k Cap 11. 6.
r VedîJndc.20.
i \en. 3, 15.
• Deut. 28. 63.
J
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' Şi poporele se voru aduna asupra lorii,
Cându 'î voiu lega pentru cele doue urîcîunî
ale lorii.
Efraimu este * juncă înveţată,
Ce îubesce a triera;
Deci voiii pune jugii pe grumazulu eî celii
frumoşii ;
Voiii înjuga pre Efrainră ; Iuda va ara ;
lacobu va grapa brazdele sale.
" Semenaţi pentru sine-ve pentru mentuire,
Seceraţi in îndurare,
* Araţi păinentulu vostru celii înţeleuitu ;
Căci este timpulu de a căuta pre lebova,
Până ce va veni, şi va ploua mentuire preste voî.
Dară y voî aţi aratu nelegiuire, aţi seceraţii
reutate :
Aţi mâncaţii fruptulu mincîuueî;
Căci te-aî încredutii in calea ta,
In mulţimea viteşiloru tei.
*De aceea perdare se va re Jica iutre seminţiele tale,
Şi tote întăririle tale se voru secătui.
Cumu Şalmanu a secătuiţii " Betu-Arbelulii
in diua luptei,
în care *muma fu sdrobită d'asupra copiiloru eî;
Aşa vî va face vouî Betu-Elulu,
Pentru nelegiuirea vostră cea fără de margini;
Intr'o demâneţă "peri-va cu desevârşire re
gele lui Israelu.

Căci Asirianulii este regele Iui :
i Căci n'a voiţii să se întorcă cătră mine.
Sabia căde-va preste cetăţile lui,
Şi va strica zâvorele lui, şi le va mistui,
* Pentru sfaturile loru.
Poporulu meu este pe povernişulu e resculăreî
împotriva mea;
Şi "de şi au foştii chîămaţî cătră celii PreNimenea nu l'& înălţata,
[înalţii,
" Cumfi să te daii, Efraime?
Cumu să te părăsescu, Israele ?
Cumu să te făcu ca ° Adma ?
Cumu să te punu ca Zeboimulii ?
p Anima mea s'a întorşii întru mine,
Compătimirea mea s'a aprinşii.
Nu voiu îndeplini aprinderea mâniei mele,
Nu voiu mai strica Efraimulii;
* Căci eii Dumnezeu sunt, şi nu omu,
Celii sânţii in mediloculii teu ;
Şi nu voiu veni iu mânia.
Voru urma lui lehova,
C'dndu rva mugi ca leulu;
Da, elii va mugi ;
Atuncea vorii alerga fiii • de la apusii :
Voru alerga din Egiptu, ca paserea,
'Şi ca columba clin pămentulu Asirieî;
" Şi-î voitt reaşeda iu casele loru,
Dice lehova.
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Certa lui Dumnezeii cu Israelu ft cu Iuda.

" Efraimu încunjuratu-m'a cu minciuni,

12

Nerecunoştinţa lui Israelu pentru îndurarea cea fă Şi casa lui Israelu cu îucelăcîunî ;
ră încetare a Im Dumnezeii; ameninţări şi făgă- gi Iuda se rătăcesce încă de la Dumnedeu,
duinţt.

1 1 rYft^~câ'n<^ ° Jsraelu era pruncii, eu l'amii
JL iubiţii,
Şi din Egiptu amu 'chîămatupre cfiîulumeu.
2 Dară cu cătu profeţii 'î chîămau, cu atâta se
depărtau de la d'îuşiî;
d Sacrificau Baaliloru,
Şi tămăîaii chipuriloru cioplita.
3 " Eu amii daţii lui Efraimu unu conducătorii,
care 'î lua in braţiele sale ;
Dară n'aii cunoscuta, că eu f voîamii să-î îndreptu.
4 Trasu-i-nmu cu funii de omenia
Şi cu legături de iubire ;
Şi » fostu-li-ainii ca cei ceredică jugulii de pe
grumazii ;
Şi * pus'amii nutreţulu înaintea lorii.
5
' In pămentulfi Egiptului nu se va mai
întorce ;
( Ier. 16. 16.
Ezeo. 23. 40,
47.
C«p. 8. 10.
u Ier. tO. 11.
Illlc. 4. 13.
v Prc.T. 11. 18.
• Ier. 4. 3.
y IOT 4. 8.
Prov. «. 8.
t»p. 8. 7.

Gal. 6. 7, 8.
t Cup. 13. -16.
a t Keg. 18 34.
& 19. 13.
6 Cap. 13. 16.
< Veri. 7.
Cajiulu 11.
a C»p. *. 16.
l Moţ. 2. 15.

e Eeod. 4. ii, '
Cap. 2. 8.
M.
i V'edi c«p. 8.
d 2 Rcg. 17. li:
13. * 9. 3.
(>p. 2. 13. & j 2 Reg. 17. 13,
13. 2.
14.
c n. 1,1. i. :n. & * Cip. 10. 6.
82. 10. 11,1!. 1 Ier. S. e. etc.
I(*. 46. 3.
& 8. 5.
/ £<od. 15. 26.
Cip. 4. 16.
a I.ev. iS. 13.
w C'»p. 7. 16.
Â P>. 'i». K.

e la celii Sânţii şi Credincioşii.
EFRAIMtT "pasce ventii,
12
Şi urmeză după ventulu de la resăritii ;
Pe totă diua îmmulţesce minciunele şi perdarea,
* Da, încheia legături cu Asirieniî,
Şi se trămete c oleiii in Egiptu.
d lehova are certă şi cu Iuda,
2
Şi va pedepsi pre lacobu dupre căile lui,
Dupre faptele lui 'î va resplăti.
încă in mitra mumei fiindu, a apucaţii ecăl- 3
căîulii fratelui şeii,
Şi in vrâsta sa bărbătescă -^s'a luptatii cu
Dumnedeu ;
Da, s'a luptatii cu âugerulii, şi l'a învinsa, 4
Angerulu plânsu-s'a şi s'a rugaţii de elu ;
/.<< -' l ;. >tu- Klu l'a ;i li al ii, şi acolo a vorbiţii cu noî.
Da, lehova este Dumnedeulii oştirilorii ;
5
lehova este h numele lui.
57. 9.
lua. 66. 8, ».
85.
d C«p. 4 1.
M;, 1 3. 6.
u Cap. 12. 1.
Mic. 6. 1.
r im. 31. 4,
e Fac. 25. M.
19. 24, «.
loel 3. 16.
Caputu it.
i '• M. :'>. 23.
/Fao. St. 14,
Amoi 1. 2.
ele.
>mos 4. 11.
a Cap. 8. 7.
« Zcch. 8. 7.
j. 1 '. ni. 32. 36. t Isa. 60. 8.
g Fao. *8. ÎS,
t 2 Reg. 17. 4.
19.* 36. 9, 10,
lua. 63. 16.
Cap. 5. 13. ft
Cap. 7. 11.
u !•'•/..• 28. 2(,
Ier 31. 20.
16.
7. 11.
q Kvm. 23. 19.
S6. & 37. 21, e laa. 30. 6. ft h !-.•,!. 3. \J.
,
n Ier. 9. 7.
Cap. 6. 4.

0 l':„ . 14. 8. &

CAP. 12, 13, 14.
6 '" De aceea întorcc-te cătră Dumnedeulii teu;
Păzesce îndurarea şi judecata,
Şi ^spereză în Dumnedeulu teii pururea.
7 Ca unu neguţîătorii,
îu ale cărui mâni sunt *cumpene de înce
pi care îubesce a încela,
[lăcîuue,
8 >ice Efrainm: 'Cu adevărata înavuţitu-ui'amu,
Ceştigatu-mi-amu avuţii ;
Dară in tote câştigurile mele nu se va găsi
in mine nici o nedreptate, nici unii pecatu.
9 Dară, meu lehova, Dumnedeulu teu din pămentulu Egiptului,
"Te voiu face eră-şî să locuescî in corturi,
Ca in dilele de serbătorî.
10 ° Cuvântat'amii şi prin profeţi,
Şi a mii îmmulţitu visiunile,
Si parabole v'amu vorbiţii prin profeţi. —
11 Dară f in Galaadu se aflaii deşertăciuni şi
idoli mincîunoşî,
In » Ghilgalii sacrificau tauri,
Şi r altarele lorii erau ca bulgării pe braz
dele ţerâneî.—
12
Şi lacobu a 'fugiţii in pămentulu Siriei,
Şi Israelu a 'serviţii pentru o femeă,
Şi pentru o femeă a păzitu vite.
13 "Şi prin profeţii a suiţii lehova pre Israelu
din Egiptu,
Şi prin profeţii a foştii păstraţii popondu
acesta.
14 Dară "Efraimu îutărîtat'a pre Dumnezeu amaru forte :
De aceea va vărsa sângele lui asupra luî,
z Şi y orara luî o va întorce Domimlii seu asupra luî.
Pecatulu şi pedtpsa Iul Israelă; chiămări la că
inţă, ţi făgăduinţă.

Efraimii vorbîft, era spaimă; era
înalţii forte in Israelu;
Dară °de cumu a păcătuita prin Baalîi, a
muritu.
2 Şi acum îi păcătuescii din ce in ce mai m nit ii.
Şi *şî-au făcuţii loru-şi din argintulu lorii chi
puri versate,
Idoli dupre înăestria loru ;
Tote acestea sunt lucruri de maistru ;
Dicu ei de d'însele,
„Omenii ce voiescii să sacrifice, e să sărute
viţeii."
3 De aceea vorii fi dc& unii nuorii de demâneţă,
Şi ca rouă de demâneţă, ce trece,

13

s.i .•[. U. 1.
p Cap. S. 1. & 6
Mic. 6 3.
8.
j P». 37. 7.
q Cap. 4. ÎS. t
'. Prov. 11. 1.
9. 15.
A moş 8. C.
AIDOB 4. 4. k
l Zecb. 11. 5.
6. S.
Apoc. S. 17.
r Cap. 8. 11. t
m Cap. 13. 4.
10. 1.
n Lov. !3. 42, i Fac. Î8. 5.
Deui. 86. 6.
43.
Kcpm. 8. 17. 1 Fac. îl). SO,
«8.
Zech. 14. 16.
o 2 Ki'g 17. 13. , w Esod 12. 50,

Al. & 13 3.
Cap. 11. ».
P». 77. SO.
b l'ap. 2. 8. &
Ira. 63. 11.
8. 4.
e 1 i:. •• 19. 18.
Mic. 6. 4.
v «Reg. 17. 11— d Cop. 6. 4.
e Dan. t. 35.
18.
x 1 an. 11. 18.
/ lua. 43. 11.
y Deut. S8. 37.
Cap. ÎS. 9.
g Iţa. 43. 11. ft
- «
45. SI.
Coptolu 18,
A I'.M. S. 1. &
a t Rog. 17. 16,
32. 10.
18.
1 i Dfclll. 8. 15. &
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" Ca pleva, ce se spulberă de pe aria,
Şi ca fumulu in căminii.
Dară ^eu lehova sunt Dumnedeulu teii din
pămentulu Egiptului;
Şi i alţii ţleii afară de mine să nu cunoscî;
Căci nu este alţii mântuitorii afară de niiiie.
h Eii te-amu cunoscuţii in pustiiu,
' Intr'unii pămentu secii.
Dară i păscendu s'au săturata,
S'aii săturată, şi s'a înălţată anima lorii,
De aceea *m'au uitaţii.
Drepţii care 'li voiu fi ca unii leii,
Şi ca "unu leopardu voiii pândi la drumu;
'I voiu întimpina "ca o ursoîcă lipsită depuî, 8
Şi voiu sfăscîa îmbrăcămintea ânimeî lorii,
Si acolo 'î voiu înghiţi ca unii leii ;
Ferele câmpului 'î vorii sfăscîa.
0 Perdutu-te-aî, Israele,
9
P Dară in mine este ajutorulii teii.
Unde este deci regele teii ?
10
q Să te mentuiă acumii in tote cetăţile tale !
Şi unde sunt judecătorii tei, decari raî disii:
Dă-mi rege şi mai mari ?
• Datu- ţi-amii rege întru mânia mea,
11
Dară Iu voiu şi lua in urgia mea.
' Fără-de-legea luî Efraimu este strînsă,
12
Pecatulu seu s'a păstrată:
" Dureri de femeă in facere vorii veni asupră-î, 13
Este "fiiii neînţeleptii;
Căci nu se ' aţine la timpii la spargerea nascereî.
" Din mâna infernului î-aşî rescumpera ;
U
De morte i-aşî mentui;
Dară " haide, morte, cu ciuma ta !
Hnîde, infernule, cu mortăciunea ta l
" Compătimirea fie ascunsă de ochii mei !
Căci de şi * este roditorii în câmpii,
15
"Ventulu de resăritu va veni;
Ventulu luî lehova se va redica din deşerta,
Si isvorulii lui va usca,
Şi fântâna luî se va seca ;
Acesta va răpi tesaurulu tuturoru vaselorii
sale cele preţiose.
Samaria se va nimici ;
16
d Căci s'a resculatu asupra Dumnedeuluî seu;
' Vorii cade de sabia ;
Pruncii loru cei sugători sdrobi-se-voru,
Şi îngrecatele loru se vorii spinteca.
ISRAELE, ° întorce- te cătră lehova, Duni- 14
l nedeulu teii ;
'Căci ai cădutu prin fără-de-legea ta.
S». 10.

; Dent. 8. U,
k
1
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14. & 38. 15.
Cap. 8. 14.
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Hal. 1. 9.
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Capulu 14.
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2 Luaţi cu voî cuvinte, şi întorceţi-ve cătră
Diceţi-î :
[lehova :
Rădică-ţî totă fâră-de-legea nostră, şi primesce-ne bine ;
Aşa vomu plăti "viţeii buzeloru nostre.
3 d Asiria nu ne va mentui ;
' Nu vomu călări pe cai ;
f Şi nu vomu mai dice cătră lucrulu mâneloru nostre : Sunteţi deiî noştri ;
* Căci întru tine va afla îndurare celu orfanii.
4
Voiu vindeca * neascultarea lorii,
'I voiu îubi 'cu bună-voiă;
Căci mânia mea s'a întorşii de la d'însulu.
5 Voiîi fi lui Israelii ca i roîia :
Ca crinulu elu va înflori,
Şi va prinde rădecinele sale, ca arborele Li
banului :
6 Ramurele lui se vorii întinde,
* Mărirea lui va fi ca a olivuluî,

Şi 'mirosulii lui ca alu Libanului.
Se vorii îutorce m cei ce şedeau supţii umbra
lui,
Vorii înspica ca grâulu, şi vorii înflori ca
viîa,
Mirosulii lui va fi ca alu vinului din Libanu.
Efraimu va tfice: "Ce mai emu a face cu idoliî ?
0 Auditu-/'amu, şi voiu privi spre d'însulu :
Fi-i-voiii ca unu bradu verde:
p Fruptulu teu va purcede de la mine.
* Cine este înţelepţii,
Ca sil pricepă acestea ?
Cu minte,
Ca să cunoscă acestea ?
Căci r drepte sunt căile lui lehova,
Şi cei drepţi pe ele âinblă;
Eru ceî fâră-de-lege cădii pe ele.

8

I O E L U.
Preziceri despre judecăft, ce aă să vină, şi îndemnări la căinţă ţ't rugăciune.

\ pUVENTULtT lui lehova ce a foştii cătră
1^ loelu, fiîulu lui Petuelii.
2
Ascultaţi acesta, bătrânilorii !
Şi luaţi în urechi, voî toţi locuitorii ţereî !
B Una ca acesta întemplatu-s'a ore în dilele
Ori în dilele părinţiloru voştri ?
[vostre,
3 * Spuneţi de acesta fiiloru voştri,
Şi fiii voştri fiiloru lorii,
Şi fiii acestora să spună urmaşiloru loru.
4 'Mâncat'a locusta
Cele ce aii rămaşii de la omidă;
Şi forfăcarulu mâncat'a
Cele remase de la locusta;
Eru pre cele remase de la forfăcaru
Mâncatu-le-a muşiţa,
5
Desceptaţi-vă, beţiviloru, şi plângeţi,
Şi căinaţi-ve, toţi băutorii de vinu,
Pentru mustu:
d Căci s'a răpitu de la gura vostră.
6 Căci ' unu poporu s'a suiţii asupra pămân
tului meu,
Puternicu şi fără numerii :
/Dinţii lui svnt ca dinţii de leu,
Şi măselele le are, ca leulii bătrânii.
7 i Prefăcut'a viîa mea într'unii deşerţii,
e Ebr 13. 16.
Vers. 8.
d Ier 3l.lR,etc. g P». 10. ' 1 &
Cap 5. 13. &
68. b.
12 1.
h Ier. 5.6. & U.
l Dent. 17. 16.
7.
Pi 33 17.
Cap. 11. 7.
!-.-. 30. i, 16. i Efei. 1. 6.
i 31. 1.
i IOT S9. 19
/ C»p. ». 1 7.
ProT. 1». a.

k P». 52. 8. &
Ier. 9. 1».
Dan. 18. 10.
188. 3.
]<>an 8. 47. &
l Pac. *T. «7.
• 'Am, 4. 11.
18. 37.
m P>. 91. 1.
r 1 rov. 10. 29.
n VYrs 3.
Lac. ». 34.

o Ier. 31. 18.
p lao. 1. 17.
q Pi. 107. 43.

H Uor. i. 16.
1 l'et. D. 7, 8.

Şi a roditii smochinulu meu :
L'a desgolitu cu totulu, şi l'a lepădaţii :
Romas'au albe rămurele lui.
* Căinezâ-te, ca o logodnică, încinsă in sacii 8
Pentru 'bărbatulu teuăreţeî sale!
Răpitu-s'a •'darulu de pane şi libaţiunea
9
Din casa lui lehova ;
Bocescu-se preuţii, servii lui lehova.
Câmpulu s'a pustiiţii,
10
1 Ţerâna bocesce ;
Căci grâulu s'a pustiiţii,
1 Mustulii s'a storsii,
Oleîulu lipsesce.
m Ruşinaţi-vă, plugarilorii,
11
Căinaţi-ve, vieriloru,
Pentru grâii şi pentru ordu :
Că secerişulu câmpului a peritii ;
"Viîa s'a secătuita, şi smochiuulu a peritii, 12
Mârulu-granatii, palmîerulu şi inârulu,
Toţi arborii câmpului s'au uscaţii :
De aceea ° a încetatu veselia intre fiii omeniloru.
*încingeţi-ve, şi plângeţi, preuţiloru,
13
Căinaţi-ve, servi ai altarului l
^
Veniţi, petreceţi noptea în saci,
d Ixa 34 10.

1OEI.O.
Capulii 1.
a Cap. S. t.
b Pa. 78. 4.
<• l>ent. 28 38.
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e A?a Prov. 30.
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Cap. 2. 2, 11,
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g Isa. 5. 6.
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i Prov. ». 17.
Ier. 3. 4.
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Cap. *. 14.
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m Ier. 14. 3, 4.
n Vers. 10.
o Isa. 24. 11.
Ier. 18. 33.
VeflC Ps. 4.7.
l-.i. 9. 3.
p Ier. 4. 8.
Vers. 8.
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Servi aî Dumnezeului meu !
Ca sunetulii flacăreî de focii, care mistue
Căci «darulu de pane şi libaţiunea aii con- mirescea,
tenitu
! Ca unii poporu puternicii înşirată de bătaia,
Din casa Dumnedeuluî vostru.
ja vederea luî poporele tremură,
14 T Sânţiţî ajunare, prochîămaţî ' di sântă,
™ Tote felele pălescii.
Adunaţi pre bătrâni si pre ' toţi locuitorii ţoreî Alergă ca viteşiî ;
In casa lui leliova, Dumnedeulu vostru ;
3a bărbaţii de resbelu se suiu pe zidiu,
Şi strigaţi cătră lehova.
;>i mergu fie-care în calea sa :
15
"Vai de diua aceea!
strică şirurile lorii,
Căci " diua lui lehova este aprope,
Şi unulu pre altulu nu se împingu;
Şi v& veni ca o perdare de la A-totii-pu- ''ie-care merge în calea sa:
terniculu.
?riu săbii se aruncă, ţi nu se rânescîi ;
16 Aii nu s'au răpitu mâncările de d'inaintea o- Mbescu în cetate,
chiloru noştri,
Alergă pe zidîurî, se suiii pe case,
x Desfătarea şi bucuria din casa Dumnedeu n Intră prin ferestre, ° ca furulii.
luî nostru?
Pămdntulu se cutremură înaintea loru ;
lerîurile tremură ;
17 Seminţele putredescii supţii brazdele lorii,
Grânarele s'au deşertatu, hambarele s'au Sorele şi luna se întunecă,
Căci grâulii lipsesce.
[stricaţii; Şi stelele 'şi tragu lumina lorii.
1 8 Cumu y sbierîi animalele !
Şi lehova trămete vocea sa înaintea ' osteî
Rătăcescu-se ciredele de boi;
sale :
Căci nu aii păscîune,
Căci acesta tabără a sa este mare forte:
Da, turmele de oi au peritu.
' Puternicii este împlinitorulii cuvântului şeii ;
1 9 lehova, * cătrâ tine voiu striga :
Cad " diua luî lehova este mare şi înfricoşa
Căci ° foculii a mistuitu păscîuuile pustiîuluî, tă forte;
Şi flacăra a arsu toţi arborii câmpului.
jii * cine o va pute suferi ?
20 Chîaru animalele câmpului b dorescu de tine;
Şi acumu, ţlice lehova:
Căci cau secatu curgerile apeloru,
Intorceţi-ve cătră mine din totă anima vostră
Şi foculu a mistuitu pascîunile pustiîuluî.
în ajunare, în plângere şi în jale :
Rumpeţi-vî anima, şi nu z vestmintele,
2 «O UFLAŢl diu trîmbiţu în Sionu,
1^ b Şi daţi larmă în muntele celu sânţii alîi Şi întorceţi-ve câtrâ lehova, Dumnedeulu
meii ;
vostru ;
Că "• miloşii şi îndurătorii este elîi,
Să se cutremure toţi locuitorii ţereî ;
Că vine e c diua luî lehova, căci se apropia: Târdiu la mânia, plinii de indurare,
2 d Di de întuuerecii şi de întunecime,
Şi se câesce de relele, pre cari le tramele.
PI de uuorî si de negură desă,
Cine scie, de nu se vaîntorce, şi nu se va
Ca diorele lăţite pe munţi;
căi,
• Unii poporu numeroşii şi puternica,
Si nu va lăsa " bine-cuventare pe urmă-î,
' Asemenea căruia n'a foştii de la începutu, d Darii de pane şi libaţiune Iul lehova, Dum
Şi nici va mai fi după elii,
nedeulu vostru?
Până în anii multoru gencraţiuuî.
Suflaţi din trîmbiţă în Sionu,
f Sânţiţî ajunare,
3 9 Foculu inistue înaintea luî,
Şi flacăra arde înapoia luî ;
Prochîămaţî di sântă ;
Pămentulu înaintea luî este ca h grădina Ede Adunaţi poporulu, » sânţiţî adunarea,
'' Strîngeţi pre betrânî ;
nului,
VŞi înapoia luî este ca unu pustiiu deşerţii; ' Adunaţi pre copii şi pre cei ce sugă ţiţe ;
-' Să esă mirele din cămara sa,
Nimicii nu scapă de elii.
4 i Chipulii lorii cate ca chipulii cailorii ;
Şi miresa din aşternutulu aî l
Şi ca călăreţii, aşa alergă.
Plângă preuţiî, servii luî lehova,
5 * Ca vuetulîi de care, sării pe vârfurile muu- * Intre portieu şi albirii,
Şi dică : l Cruţă, lehova, poporulu teu,
ţiloru,
q Vărs. 9.
i P». SO. 15.
r S Cron. 80. 3, a Ier. 9. 10.
4.
Cap. 8. 3.
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Si uu da ocăreî moscenirea ta,
Ca să-î stepânescă poporele;
"'De ce să se dică intre popore:
Unde este Dunmedeulu lorii V
18
Făcendu-se acesta, lehova " a foştii geloşii
de pămentulu seu,
0 Şi se îndura de poporalii şeii.
19 Şi lehova respuuse, şi dise poporului seu:
Ecce, eu vi voiii trămete pgrâu, mustii şi oŞi v6 veţi sătura de ele,
[leiu,
Si nu ve voiii mai face de ocară intre
popore.
20 Voiii depărta de la voi oştirea r de la medănopte,
Şi o voiii impiiige in pamentulu colii secu
şi deşerţii,
Cu faţa sa * spre marca de cătră resăritii,
Eru cu dosulu seu ' spre marea de la apusu ;
Şi putorea sa se va sui,
Şi se va redica mirosulii şeii celii reu ;
Căci a făcuţii lucruri mari !
21 Nu te teme, ţerăl bucură-te, şi te desfeteză!
Căci lehova a făcuţii lucruri mari.
22 Nu ve temeţi, "vite ale câmpului;
Căci * păscîuuile deşertului voru încolţi,
Căci arborele va purta fruptulii şeii,
Smochinulu şi viîa vorii da puterea lorii.
23 Şi voi, fiii Sionuluî, bucuraţi-ve,
Şi ve 'desfătaţi întru lehova, Dumnedeulii
vostru ;
Căci vi y va da =ploiă timpuria cu îmbelşugare,
Şi va face să cada ploîa,
Cea timpuria şi cea tărdiă, ca mai 'uainte.
24 Şi ariele se voru împle de grâii,
Şi tescurile vorii reversa de mustii şi de
oleiii.
25 Şi vî voiii resplăti anii, pre ° cari î-au mâncaţii
locusta,
Forfâcarulu, inuşiţa şi omida,
* Oştea mea cea mare, care aniii trămes'o asupră-vî.
26 Şi veţi c mânca îndestulii, şi ve veţi sătura,
Şi veţi lăuda numele lui lehova, Dumnedenlii
vostru,
Care a făcuţii minuni cu voi ;
Şi poporulu meii nu se va ruşina in eternii.
27 d Şi veţi cuuosce că eu sunt • în medîloculu
lui Israelu,
Şi că 'eii lehova sunt Dumnedeulii vostru, şi
nu unu altulu ;
Şi poporulu meii uu se va ruşina în eternii.
m Fa. 48. 10. &
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Zecb. 10. 7.
79. 10. &115. r Ier. 1. U.
y Lev. 86. 4.
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.'. Ezec. 47. 18.
Detlt. 11. 14.
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& 28. 11.
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u Cap. 1.18,iO. a Cap. 1. 4.
o Deut. 32. 36. v Zecb. 8. lt.
b Vers. 11.
Ina. 60. 10.
Veţi cap. 1. e l.rv. 86. 5.
p \Vc,u cap. 1.
ie.
P>. ti. 86.
10.
x laa. 41. 16. &
Vedi Ler. 86.
Mal. 3. 10, 11,
61. 10.
26
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H.U.. 3. 18.
Mic. li. 14.
t Ve{U Eiod. 10.

d Cap. 3. 17.
e Lev.26. 11. 18.
K/.CT. 37. 86,
87, 88.
/ lea. 45. 5, 81,
88.
Ezec. 39. 88,
88.
a l»a. 44. 3.
Ezec. 39. 39.
Fapt X. 17.
7i Zech. 18. 10.

Făgăduinţă de mari line-cuvenţări 8ion\dvttt; şi
ameninţări asupra neamicilorit Im.

'•> Şi după aceea
Voiii * reversa spiritulu meii preste totă carnea,
Şi voru profeţi ' fiii voştri şi i fiicele vostre ;
Betrâuiî voştri voru visa visuri,
Tfineriî voştri vorii vede visiuni;
Şi chîaru şi preste * servi şi serve
In dilele acelea voiii reversa spiritulu meii ;
§ai ' voiii arăta semne iu cerîuri şi pe pămentu,
âuge şi focii şi stâlpi de fumii ;
'"Sorele se va schimba în iutunerecii,
Şi luna iu sânge,
" Mai 'nainte de a veni diua lui lehova cea
mare şi înfricoşată.
Şi va fi,
Că " orî-cine va chîărna numele lui lehova va
fi scăpaţii ;
Căci J'în muntele Sionuluî şi în lerusalimu va
Dupre cumii a disii lehova,
[fi mentuire,
Şi la « remăşiţa, pre care o va chiăma lehova.
CĂCÎ ecce, ° în dilele acelea şi în timpulu
acela,
Gândii voiii întorce pre prinşii lui Iuda şi
ai Ierusalimului,
6 Voiii aduna pre tote poporele,
Şi le voiii pogorî îu c valea lui losofatu;
Şi dme voiii judeca cu d'însele acolo
Pentru poporulu meii şi mosceuirea mea,
Israelu,
Pre care l'au împrăscîatii intre popore,
Şi pentru că şî-aii împărţita între ele pămen
tulu meii;
Şi aii ' aruncaţii sorţi pentru poporulu meii,
Şi aii daţii unii băetii pentru o meretrice,
Si aii vânduţii fetele pentru vinii,
Ca să bee.
Şi voi, ce aveţi voi cu mine, tu /Tirule, şi
tu Sidonule ?
Şi voi,' tote hotarele Filisteniloru ?
Au dorâ » voiţi să ve resbunaţî asupră-mî ?
Şi de voiţi să ve resbunaţî asupră-mî,
Atuncea fără întărdiăre, curendu voiu întorce
asupra capului vostru fapta vostră.
Căci aţi luaţii argintulu meii şi aurulii meii,
Şi sculele mele cele mai frumose le-aţî duşii
în templele vostre.
Eru pre fiii lui luda şi pre fiii Ierusalimului,
I- aţi vendutu la fiii Greciei,
Trămeţendu-î departe de hotarele lorii.
Ecce, * eu 'î voiu redica din loculu,
Veri. 10.
loan 7. 39.
t l-:i. M. 13.
Mat. 84. 89.
Marc. 13. 84.
j Fapt. 81. 9.
Luc. 81. 85.
k l Cor. 18. 13.
Gal. 3. 88.
Apoc. 6. 18.
n Mal. 4. 5.
Gol. 3. 11.
o Rom. 10. 13.
( Mat. «4. 19.
p
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Maro. 13. 84.
59. 80.
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Obad. 17.
85.
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CAP. 1..

8

9
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11
12

13

14

Unde î-aţî vendutu,
Şi voiii întorce asupra capului vostru fapta
vostră :
Voiu vinde pre fiii voştri şi pre fiicele vostre
în manele fiiloru luî Iuda;
Şi-î vorii vinde la ' Sabeenî, la unu poporu
i depărtată :
Căci lehova a dis'o.
* Prochîamaţî acesta intre popore !
Pregătiţi resbelu, desceptaţî pre viteşî 1^
Să se apropie şi să se redice toţi bărbaţii
de resbelu;
'Ferele vostre de plugu bateţi-le în săbii,
Şi cosele vostre în lâncî ;
m Celu neputincioşii să dică : Sunt vitesu !
" Grăbiţi, şi veniţi voi, tote poporele de juru
Şi ve adunaţi !
[împrejura.
Acolo va repune lehova "puternicii teî.
Să se scole poporele,
Şi fsă. se «suia în valea lui losafatu;
Căci acolo voiu şede, casă» judecu tote po
porele.
r Puneţi la secere, căci ' secerişulu este copţii ;
Veniţi, pogorîţive, căci 'linulu este plinu, ţi
cădele se versă;
Căci răutatea lorii este mare.
Mulţimi, mulţimi
" In valea hotărîreî !
Căci apropo eate " diiia lui lehova in valea
hotărîreî.

*S6rele şi luna se vorii întuneca,
Şi stelele 'şi vorii trage lumina lorii.
Erii lehova va »mugi din Sionu,
Şi va resuna vocea sa din lerusalimu;
Şi 'cerîurile şi pămentulu se vorii cutremura;
Dară lehova va fi scăparea poporului şeii,
Şii adăpostulu fiiloru luî Israelii.
A şa 6veţî cunosce, că eu lehova s«««Dumnedeulu vostru,
Celii ce locuescii în Sionu, c muntele celu
sânţii ulii meii.
Atuncea lerusalimulii va fi sânţii ;
Şi dstrăinî nu voru mai trece prin elii.
Şi în acea di
Munţii voru "picura mustii,
Şi colinele voru curge lapte ;
/Şi apele vorii curge din tote pereîele ludeeî,
Şi s unii isvorii va eşi din casa luî lehova,
Şi va adapă h valea Şittimuluî.
1 Egiptulu va fi unu deşerţii,
Şi •'Edomulu va ajunge unu pustiiii deşerta,
Pentru silnicia făcută fiiloru luî Iuda;
Căci au versaţii sânge nevinovaţii în pă
mentulu lorii.
Eru pămentulu Iul Iuda va fi locuiţii *îu eternii,
Şi lerusalimulu din generaţiune în geneŞi voiu 'curaţi sângele lorii,
[raţiune.
Care nu Z'amii curăţiţii încă]
mCăcî lehova şede în Sionu.

15
16

17

18

19

20
21

A M O S U.
Judecatele lui Dumnezeu asupra popârelorti păgâne de jură imprejurit, şi asupra lui Iuda fi
lut Israelii.

1 pUVINTELE luî Amosii, "care erad'intre
\j păstorii din *Tekoa, pre cari le-a vedutu
despre Israelii ° în dilele lui Uzia, regele luî
Iuda şi în dilele luî dleroboamu, fiîulii luî
loaşu, regele luî Israelii, diioî ani mai 'nainte de e cutremurii.
2
Şi a disu : lehova va f mugi din Sionu,
Şi va resuna vocea sa din lerusalimu :
Şi locaşurile păstorilorii vorii boci,
Şi verfulu * Carmeluluî se va usca.
3
Aşa dice lehova :
Pentru trei fără-de-legî ale h Damascului, ba
încă pentru patru,
i Ecec. M. U.
j Ier. 6. 80.
fc VV.,li Iu. 8.
K, 10.
Ier. 4«. .1, 4.
Eiee. 38. 7.
i Voiţi Iw. i. 4.
Mic. 4. i.
m Zecb. U. 8.
n Veri. 2.
o l'u. 103. 20.
Iu. 13. 3.

p Vers. 1.

t Isa. 63. 3.
l Cap. 2. 27.
l'lân. 1. 15.
c Oan. 11. 45.
98.». & 110.
Apoc. 14. 19,
Obad. 16.
6.
20.
Zech. 8. 3.
I.H.I. S. 4. t 3. u Vers. «.
d Isa. 35. 8. &
v Cap. 8. 1.
13.
58. 1.
Mir. 4. S.
x Cap. 3. 10, 31.
Nah. 1. 15.
r Mal. 13. 39.
y Ier. aii. 30.
Zech. 14. 21.
Apoc. U. 15,
Cap. *. U.
Apoc. 21. 27.
AlHDB 1. I.
18.
c Amos 9. 13.
• lor. 51. 33.
l Hag. S. B.
/ Isa. 30. 25.
Oaet 6. 11.
a Isa. 51. 5, 6 g Pa. 46. 4.
q Ps. 96. 13. &

Nu voiu întorce de la elu pedepsa luî:
•'Fiindu-că a trieratu Galaadulu cu trierătore de ferii ;
J De aceea trămete-voiu focii în casa luî Hazaelu,
Care va mistui palaturile lui Benii-Adadu.
Şi voiii frânge *zăvorele Damascului,
Şi voiii sterpi locuitorulu din valea idolului,
Şi pre celu ce ţine sceptrulii din casa Edenuluî ;
Şi 'poporulii Siriei va fi duşii prinşii la "Kirfi,
ţ)ice lehova.
Aşa dice lehova :
Ezec. 47. 1.
/.«h. 14. 8.

m Ezec. 48. 35.
2 Cruu. 20. 10.
Vers. 17.
c Oaoa 1. 1.
Apoc 21. S.
d Cap. 7. 10.
.
e Zecb. 14. 5. •
h Num. 25. 1.
t tsn. 19. 1, etc.
/ Ier. 25. 30.
AMOSfl.
j Ier. 49. 17.
loel 3. 16.
_
Ezec. 25. 12,
g \ Şam. 25. 2.
13.
Iu. 33. 9.
Capulu 1.
Amos 1. 11.
A laa. 8. 4. &
Obad. 10.
a Cap. 7. 14.
17. 1.
Ic Anin» 9. 15.
b t Şam. 14. S.
Ier. 49. 23.
I Ua. 4. 4.
Apoc. 22. 1.

Zecb. 9. 1.
i Beg. 10. 33. ft
13. 7.
i Ier. 17. »7. &
49. 27.
Vers. 7, 10, 12.
Cap. 2. 2, 5.
k Ier. 51. 30.
Plan. 2. 9.
l 2 Reg. 16. 9.
m Cap. 9. 7.
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Pentru trei fără-de-legî ale * Gazeî, ba încă
pentru patru,
Nu voiu întorce de la ea pedepsa eî:
Fiindii-că a adusu prinşii fr& popowlă meii
în o captivitate deplină,
0 Dându-Zw Edomuluî :
7 ^De aceea trămete-voiii focii preste zidîulu
Gazeî,
Care va mistui palaturile eî.
8 Si voiu sterpi pre locuitorulu » din Aşdodii,
Şi pre celii ce tino sceptrulu din Aşkelonu,
Şi voiu r întorce mâna mea asupra Ekronuluî,
Şi 'rămăşiţa Filistenilorii va peri,
ţ)ice lehova, Domnulu.
9
Aşa dice lehova:
Pentru trei fără-de-legî ale 'Tirului, ba încă
pentru patru,
Nu voiii întorce de la elii pedepsa Iul ;
"Fiindu-câ a trădată EHomu-lw. pre poporulu
meii în o deplină captivitate,
Şi nu şî-a amintiţii de legămentulii frăţescii ;
10 "De aceea trămete-voiu focii preste zidîulu
Tirului,
Care va mistui palaturile luî.
11
Aşa dice lehova :
Pentru trei fâră-de-legî ale xEdomuluî, ba
încă pentru patru,
Nu voiu întorce de la elu pedepsa luî ;
Fiindii-că a urmăriţii pre » fratele şeii ' cu sabia,
Şi a lepădată totă compătimirea,
°Şi mânia luî 7w sfascîa necontenită,
Şi urgia sa se ţinea pururea;
12 De aceea * trămete-voiii focii în Temanu,
Care va mistui palaturile Bozreî.
13
Aşa dice lehova :
Pentru trei făra-de-legî ale c fiilorii luî Ammonu, ba încă pentru patru,
Nu voiii întorce de la eî pedepsa lorii;
Fiindii-că au d spintecata îngrecatele din Galaadu,
e Ca să-şî lăţescă hotarulii lorii ;
14 Do aceea aprinde-voiii focă în zidîulu 'Rabbeî,
Care va mistui palaturile eî,
» Cu alarmă în ţii de bătaia,
Cu verteju în di de furtună.
15 Şi * regele lorii va merge în captivitate,
Elii şi mai marii luî împreună,
pice lehova.
2 A ŞA dice lehova :
J\_ Pentru trei fâră-de-legî ale "Moabuluî,
ba încă pentru patru,
n -' Gron. 88.18.
laa. 14. 29.
lor. 47. 4, 5.
Rlec. K. 15.
Zef. i. 4.
o Veri. 9.
p Ier. 47. 1.
q Zoi. S. 4.
Zoch. 9. 6, 6.
r Fi. 81. 14.
« Ier. 47. 4.
Ezec. 85. 16.

f Ia*. 23. 1.
Ier. 47. 4.
Ezee. Iţi, &
87, * 88.
loel 3. 4, 5.
u Vera. 6.
v Veri. 4, 1, eto.
X 1 vi. U. 11. ft

34. 6.
Ier. 49. 8, etc.
Ezee. 16. 11,
13, 14. & 35.

i, etc.
loel 3. 19.
oln.l. 1, etc.
Mal. 1. 4.
y Fac. n. 41.
Deut. 13. 7.
Mal. 1. 8.
: 2 Cran. 88. 17.
a Ezec. 35. 5.
6 Obad. 9, 10.
c Ier. 49. 1, 1.
Ezec. 15. 1.

Zof. 1. 9.
d Oaea 13. 16.
e Ier. 49. 1.
/ Ueut. 3. 11.
8 Şam. 12.86.
Ier. 49. 1.
Ezee. 85. 5.
g Cap. 2. 2.
A Ier. 49. 3.

Nu voiii întorce de la elii pedepsa luî ;
Fiindii-că a * arsă osele regelui Edomuluî
până la varii;
De aceea trămete-voiu focii în Moabu,
Care va mistui palaturile c Kiriotuluî ;
Şi Moabulu va muri cu vuetu,
d Cu alarmă în sunetulu trîmbiţeî.
Şi voiii sterpi ' judecători dintr'îusulu,
Şi voiu ucide pre toţi mai marii luî cu d'înţ)ice lehova.
[sulu împreună,
Aşa dice lehova :
Pentru trei farâ-de-legî ale luî Iuda, ba îucă
pentru patru,
Nu voiu întorce de la elii pedepsa luî :
•Tiindu-că a despreţuitu legea luî lehova,
Şi n'a păzită aşedămintele luî ;
Şi s idolii lorii mincîunoşî î-aii încelatii,
* După cari aii âmhlatu părinţii lorii ;
' De aceea trămete-voiu focu în Iuda,
Care va mistui palaturile Ierusalimului.
Aşa dice lehova :
Pentru trei fără-de-legî ale luî Israelii, ba
încă pentru patru,
Nu voiu întorce de la elii pedepsa luî;
Fiindu că 'a vânduţii pre celii drepţii pen
tru arginta,
Şi pre celii lipsiţii pentru o părechiă de încălc.iăminte ;
Şi poftesce până şi ţerâna părnentului de
pe capulii saraciloru,
Şi * strâmbetăţesce calea celoru sermanî ;
Şi l fiîulă şi părintele luî întră la aceeaşi feta,
'"Profanându numele cela sânţii alii meii;
Şi se culcă pe vestminte " luate amanetă,
0 Lungă orî-ce altaru ;
Şi beii vinulii celoru condamnaţi
In casa deiloru lorii.
Dară eu amu stârpită pre p Anioreii de d'inaintea lorii,
* A cărui înălţime era ca înălţimea cedriloră,
Şi care era tare, ca stejarii ;
Totu-si amu rnimicitii fruptulii luî de d'asupra,
Şi rădecinele luî de desuptu.
Şi • v'ainii scoşii din pământulu Egiptului,
Şi ' v'amu condusă patru-decî de ani în pustiiii, 10
Ca să luaţi în stăpânire pămentulu Amoreilorii.
Şi amu rădicaţii din fiii voştri profeţi,
11
Şi d'intre teneriî voştri " nazareî ;
Au nu este aşa, fiilorii luî Israelii?
Dice lehova.
Oapulă i.
a laa. 15, & 16.
Ier. 48.
Ezec. 25. 8.
Zef. 2. 8.
'. 8 !!••:•:. 3. 87.
<• Ier. 48. 41.
d Cap. 1. 14.
• Num 84. 17.
Ier. 48. 7.
/ Lev. 86. 14,

g
k
i
j

15.
Neem. 1. 7.
Dan. 9. 11.
laa. 23. 15.
Ier. 16. 19, 20.
Rom 1. 15.
Bzee. 20. 13,
16, 18, H, 30.
Ier. 17. 87.
O«ea 8. 14.
I». 89. 21.
Cap. 8. 6.

k Isa. 10. 2.
Cap. 6. U.
1 Ezic. 22. 11.
m Ler. 20. 3.
Ezec. 36. 20.
Rom 2. 24.
n Baod. 22. 86.
o fizec. 23. 41.
1 Uor. 8. 10.
& 10. K.
p Nuui. 81. 24.
Deut. 2. 31.

loa. 24. 8.
,, Num. 13. 38,
3*. 33.
r I«a. 5. 2 i.
Mal. 4. 1.
i Gaod. 12. St.
Mic. 6. 4.
( Deut. S. 7. 4
8. 1.
u Num. 6. S.
Judo. 13. 5.

CAP. 2, 3, 4.
12 Krii TOI aţî adăpată pre nazareî cu vinii;
Şi aţî ordinatu profetiloru,
" picendu : Nu profeţiţi.
13 "Ecce, ^ eii ve voiu apesa înloculii vostru,
Cumu apesă o căruţă plină de snopi pre
pămentu ;

14 y Va lipsi celui iute scăparea,
Şi celii tare nu se va folosi de puterea sa,
'Şi celii vitesii nu-şî va pute mântui vîeţa.
15 Pre celii ce mânuesce arculii nu-lii va ţine
locuia,
Şi celii iute la picîorii nu va pute scăpa,
0 Şi călereţulu nu-şî va mentui vîeţa ;
16 Si celii mai cu curagiii intre viteşî
Va fugi golii în acea di,
pice lehova.
Privilegiele şi respunsalilitatea lui Israelu; ame
ninţări de pedepsă.
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i SCULTAŢl cuventulii acesta, pre care
_/\_ l'a disii lehova asupra vostră, fiilorii
lui Israelu,
Asupra a toţii nemulii, pre care 1'amu scoşii
din pămentulii Egiptului, dicendu:
"Numai pre voi v'amii cunoscuta din tote
neunirile pămentuluî;
6 De aceea v6 voiu pedepsi pentru tote
fără-de-legile vostre.
Potii ore să âmble diioî împreună,
De nu se înţelegu?
Au doră arii mugi leulii în pădure,
De nu aru ave predă?
Seu arii resuna ore vocea puiului de leii în
pescera sa,
De nu aru fi prinşii nimicii ?
Seu ore arii cade paserea în laţii pe păDe nu i «'aru fi întinsă cursă?
[menţii,
Ore redică-se laţulii de pe pămentu,
Fără să se fi prinşii c e-va?
Aii doră pote-se, ca trîmbiţa să sune în cetate,
Fără ca poporulu să nu se înspăimânte?
Seu "să se întâmple vre-o nenorocire in ceŞi să nu o fi făcuţii lehova?
[ţaţe,
Da, lehova, Domnulu, nimica nu face,
Fără d să descopere taina sa servilorii seî,
profeţiloru.
• Leulu mugesce, cine nu se va teme ?
lehova, Domnulu, a disu; -^cine nu va profeţi?
Prochîămaţi-/w de pe palaturile din Aşdodii,
Şi de pe palaturile din pămentulii Egiptului ;
Şi diceţî: Adunaţi-ve pe munţii Samarieî,
Şi priviţi turburările cele mari din medîloŞi asupririle din lă-întrulii ei.
[culu ei,

v laa. 30. 10.
Ier. U. 21.
Cap. 7. IX, 13.
Mic. ». 6.
x I-i 1. U.
y I«r. 9. *S.
Cap. 9. l.etc.
i l'.s. 33. 16.

a Pi. 33. 17.
Caputu 3.
a D- ii. 7. 6. fc
10. 15.
Pi. UT. 19,
M.

6 Veijî Dan. 9.
IX.
Hat. 11. »t.
Luc. 12. 47.
Rom. 8. 9.
1 Pet. 4. 17.
c ba. !:',. 7.
d Fac. 6. 13. ;&

18. 17.
Pi. 25. 14.
luau 15. 15.
e Cap. 1. S.
jf Fapt. 4. 10.
i 5. 20, 29.
1 Cor. 9. 16.
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Că » nu se pricepu să lucreze drepţii,
Dice lehova,
Cel ce adună silnicia şi răpirea în palatu
rile lorii.
De aceea aşa dice lehova, Domnulu:
Ecce ''neamiculii împrejurulu pămentuluî teu!
Elu va pleca puterea ta,
Şi palaturile tale se vorii preda.
Aşa dice lehova:
Cumii pastoralii scapă din gura leului
Numai vr'o diioe bucăţi de picîorii şeii unii
verfii de urechiă,
Aşa vorii scăpa fiii lui Israelu,
Cei ce sedii în Samaria în colţulu patului,
Şi pe aşternuta de mătasă.
Ascultaţi, şi mărturisiţi asupra casei lui
lacobu,
pice lehova, Domnulu, Dumnedeulu oştiriloru,
Că în ce di voiu pedepsi fără-de-legile lui
Israelu asupra lui,
Voiu pedepsi şi altarele din Betu-Elii:
Şi cornele altarului se vorii tăia,
Şi vorii cade la pămentu ;
Voiu lovi 'casa de ernă cu i casa de veră,
Şi * casele cele de fildişii vorii peri,
Da, casele cele mari se vorii nimici,
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14

15

pice lehova.
Mustrarea maî mariloră şi a poporului pentru
asuprire, idololatriă şi necăinţă.

ASCULTAŢI cuventulii acesta, voi " vaci 4
din Basanu,
Cele din muntele Samarieî,
Cari apăsaţi pre cei sermanî, şi sfărâmaţi
pre ceî lipsiţi,
Şi cari diceţî cătră domnii lorii :
„Daţi-ne să bemii"
* lehova, Domnulu, a juraţii pe sânţeniasa, 2
Că ecce, vorii veni dile asupra vostră,
în cari " cu cârligele ve vorii prinde,
Şi pre urmaşii voştri cu undiţi de pescari.
d Şi veţi eşi prin spărturele zidîurUoră,
3
Fie-care drepţii înaintea sa:
Şi ve veţi arunca de la întărire, dice lehova.
' Duceţi-ve la Betii-Elu, şi faceţi fără- 4
de -legi ;
îmmulţiţî nelegiuirile vostre 'în Ghilgalii,
' Aduceţi sacrificîele vostre în totă demâneţa,
h Şi decimile vostre la fie-care treî ani de dile;
' Şi aduceţi sacrificîulu de mulţumire din pane 5
dospită,
Şi prochîămaţî J darurile vostre de bună-voiă ;
Prochiămaţi-w,
g Ier. t. »».
h 2 Rog. 17. 9.
6. & 18. 9, 10,
11.
i Ier. 36. 22.
j Jude. 3. 20.
* 1. Reg. »». 39.
—

Cbjmlu 4.
a P>. 22. 12.
Ezec. 3». 18.
» Pa. 89. 35.
e Ier. 16. 16.
Hab. 1. 15.

d Ezec. 12. 5,
12.
e Ezec. 20. S9.
/ O>ea 4. ÎS. &
12. 11.

Cap. 5. S.
g Num. 28. 3,4.

A Deut. 14. 28.
i 1., v. 7. 13. &
23. 17.
; Ler. 22. 18,
21.
Deut. 12. 6.
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Aceată plângere, casă a luî Israelul
Cădut'a, «i nu se va maî scula,
Fecîora luî Israelu :
Jace aruncată la pamîmtu,
Şi nu este cine să o scole.
Căcî aşa dice lehova, Domnulu :
Cetatea, din care eşiau o mie,
Va rămâne cu o sută :
i din care eşiaii o sută,
a rămâne cu dece,
în casa luî Israelu.
Căcî aşa dice lehova cătră casa luî Israelu :
* Căutaţi-me, • şi veţî trăi.
"i nu căutaţi * Betu-Elulu,
i nu intraţi in Ghilgalu,
i nu treceţi la e Beerii-Şeba ;
'iicî Ghilgalulii va fi dusu în captivitate,
Şi f Betu-Elulu se va nimici.
* Căutaţi pre lehova, şi veţî trăi ;
Ca să nu isbucnescă ca ibculii în casa luî
losefu,
Şi să-o mistuia, şi să nu fie nimenea în BetîiElii, care să.-lu stingă.
Voi cari * prefaceţî judecata în pelinii,
Şi aruncaţi la pămentu dreptatea,
Căutaţi pre celu ce a făcuţii * pleiadele şi
Orionulu,
Pre celii ce preface umbra morţeî în dei Şi întunecă diua ca noptea ;
[manetă,
Pre celii ce *chîamă apele măreî,
Şi le versă preste pămentu;
1 lehova este numele luî l
Pre celu ce rădică sfărâmarea asupra celui
puternicii,
Ca să între sfărâmarea în întăriturî.
mEî urăscu pre celii ce mustră în portă,
Şi " se îngreţoşeză de celii ce vorbesce fără
prihană ;
De aceea, fiindu-că călcaţi pre săraca,
Şi luaţi de la elii daruri de grâii :
De 'aţi zidiţii case de petră cioplită,
Totu-şî nu veţî locui în ele;
De aţi săditii vii plăcute,
Totu-şî nu veţî be vinulii lorii.
Căcî cunoscii fără-de-legile vostre cele multe,
Şi păcatele vostre cele mari,
Ale vostre, celoru 'ce apăsaţi pre celu dreptu,
Şi luaţi mită,
Şi « strîmbaţî dreptulu celorii săraci în portă.
De aceea r celu cu minte tace în timpulu
Plângeri asupra Zuî înrudii ; desceptărt şi îndemnări.
Căcî
este timpii rău.
[acesta ;
5 A SCULTAŢl cuventulii acesta, ce eu •mCăutaţi binele şi nu răulu, pentru ca
J\_ nalţă asup:
asupra vostră,
să trăiţi ;

* Că aşa vî place, fiiloru luî Israelu,
pice lehova, Domnulu.
6
De aceea v'umii daţii curăţenia dinţiloru
în tote cetăţile vdstre,
Şi lipsă de pane în tote locurile vostre ;
' Dară nu v'aţî întorşii cătră mine, dice le
hova.
7 Şi amu opriţii şi ploîa de la voi
Cu trei luni înainte de secerişu ;
Şi amii plouată preste o cetate,
Şi preste alta n'amii plouatu;
într'unii ogorii a plouatu,
Şi ogorulu, în care n'a plouatu, s'a uscaţii:
8 încâtu duoe, trei cetăţi se duceau la altă
cetate, ca să bee apă,
Şi nu se saturau ;
•"Dară nu v'aţî întorşii cătră mine,
Dice lehova.
9 "Bătutu-v'amii cu arsură în grâii şi cu gălbinare ;
Mulţimea grădineloru vostre, a viîelorii vostre,
A smochinilorii voştri şi a oliviloru voştri,
0 Mâncat'o-a omida ;
Dară nu v'aţî întorşii cătră mine,
Dice lehova.
10 Trămes'amii asupra vostră ciumă, 'duprefelîulu din Egiptii;
Pre tinerii voştri ucisu-i-amii de sabia,
Şi luatu-v'amu caii voştri ;
Şi amii rădicaţii putorea taberelorii vostre
până la nările vostre:
« Dară nu v'aţî întorşii cătră mine,
pice lehova.
11 Resturnatu-v'amii,
Cumii a resturnatu Dumnedeu rSodoma şi
Gomorra,
* Şi aţi ajunsii ca unu tăciune scoşii din focii :
' Dară nu v'aţî întorşii cătră mine,
Dice lehova.
12 De aceea, aşa 'ţî voiii face, Israele,
Şi fiindu-că 'ţî voiii face aşa,
* Gătesce-te să întimpinî pre Dumnedeulii
teii, Israele.
13 Căcî eccă, celii ce a făcuţii munţii
Şi a creaţii ventulu,
" Celu ce spune omului până şi gândurile luî,
* Celii ce face diorele ?t întunereculii,
o Şi âmblă pe înălţimile pământului,
'lehova, Dumnedeulu oştiriloru, este numele luî.

k P». 81. 18.
l l», au. n.
Ier. 5. 3.
Tari. 8, ».
Hag. i. 17.
M Ven. 6, 10,
11.
n Deut. 2J>. n.
Hag. 1. 17.

o loel 1. 4 *
Iu. 13. 19.
1. «5.
Ier. 49. 18.
p Eeod. 9. 3,6. i Zech. 3. i.
& 18. K.
Iada 93.
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CAP. 3, 4, 5.
Şi aşa lehova, Dumnedeulu oştiriloru, va
• Cumu diceţî.
[fi cu voî,
15 ' Urîţî reulii, şi iubiţi binele,
Şi aşezaţi dreptatea în portă :
" Pote, lehova, Dumnedeulu oştiriloru, se va
De rămăşiţa luî losefii.
[îndura
16 De aceea lehova, Dumnedeulu oştiriloru,
Domnulu, aşa dice:
Plângere va fi in tote părţile ;
~i în tote uliţele vorii dice: „Vaî, vai!"
i vorii striga pre plugari la plângere,
i * pre ceî cu meşteşugulu bocireî la bocire.
17 $i în tote viîele o bocire va fi;
ăcî x voiu trece prin medîloculu teu,
Dice lehova.
Siguranţa neadeverată espusă şi mustrată.

18

y Vai celorii ce dorescu diua luî lehova !
De ce folosii vî va fi diua luî lehova ?
• Va fi de întunerecu, şi nu de lumină.
19 Este "ca cumu arii fugi ornulîi de d'inaintea leului,
Si l'aru întimpina unii ursu ;
Seu aru întră în casă, şi sprijinindu mâna
sa de părete,
Unu şerpe l'aru muşca.
20 Aii nu va fi de întunerecu diua luî lehova,
şi nu de lumină ?
Ba chîaru întunecime şi fără lucore ?
21
*Urescu fi me lepădu de serbătorile vos
tre,
Şi enu-ml voru fi plăcute serbările vostre.
22 d De-mî veţi aduce olocauste şi darurile vo
stre de pane,
Nu le voiu primi,
Şi nu voiu privi sacrificîulu vostru de bu
curia din cele îngrăşate.
23 Depărteză de la mine vuetulu cântăriloru
tale,
Şi cântarea harpelorîi tale nu o voiu asculta.
24 ' Ci judecata să curgă ca apa,
Şi dreptatea ca unu pereu puternica.
25 f Au doră mî-aţî adusu sacrificii şi daruri de
pane,
Casă a luî Israelu, patru- deci de ani în
pustiiu ?
26 Dară aţi purtaţii pre Sicutu, ' Moloculu vos
tru;
Şi pre Chiunu, idolii voştri,
Şi pre Cocabu, deulu vostru,
Pre care voî vi l'aţî fâcutu.
27 De aceea v6 voiu duce prinşi * d'incolo de
Damascu,
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Dice lehova, * alu cărui nume este Dumnede
ulu oştiriloru.
VAÎ "vouî, celoru fără grijă în Sionu,
Şi celoru ce se încredu în muntele Samarieî,
Locuri * renumite intre cele mai de căpiteniă
ale poporelorii,
Cătră cari se îndreptă casa Iui Israelu !
«Treceţi la d Câine, şi vedeţi;
Şi de acolo duceţi-ve la • HamatuM celîi
mare :
Şi pogorîţi-ve la * Gatulii Filistenilorii ;
• Au mai bune sunt acestea decâtu regatele
vostre ?
Ori cuprinsulu lorii este mai mare decâtu
cuprinsulu vostru ?
Voî cari * credeţi departe •' diua nenorocireî,
Şi i faceţi să se apropie *întronarea silniciei;
Voi, ceî ce vă culcaţi pe paturi de fildişu,
Si ve resfăţîaţî în aşternutele vostre,
Şi mâncaţi mneiî din medîloculu turmei,
iji viţeii din loculu loru de îngrăşare ;
'Cari uniţi vocea voslră cu a harpei,
Şi vî născociţi instrumente de musică, n ca
Davidu ;
Voî ce beţi vinulu în cupe,
Şi ve ungeţi cu mirurile cele mai alese ;
"Dară de rânele luî losefîi nu ve întristaţi
De aceea, acumii fi-veţî duşi prinşi în
fruntea celoru ce voru fi duşi prinşi,
Şi înceta-vorii ospeţele celoru resfâc.îaţî.
"lehova, Domnulu, juratu-s'a pe sine ;
lehova, Dumnedeulu oştiriloru, dice :
Luat'amîi în ură ' mândria luî lacobu, şi urescu palaturile luî ;
Deci da- voiu în mâna neamiculuî cetatea şi
totu ce este într'însa.
Şi va fi, chîaru de voru rămâne dece omeni
în vre-o casă,
Eî vorii muri.
Şi dacă pre unulii din ei 'Iii va rădica unchiulii seu, seu celu ce arde morţii,
Ca să- î scotă osele din casă,
Şi va dice celui ce se va afla în lă-întrulu
casei :
„Mai este cine-va cu tine" ?
Şi acesta va respunde : Nu.
Atuncea va dice : « „Taci :
T „Căci nu mal este timpu de a aminti numele
luî lehova."
Căci ecce, 'lehova ordineză,
'Şi va lovi casele cele mari cu ruinare,
Şi casele cele mici cu surpare.
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12

Alergă cai pe stâncă?
Ară cine-va acolo cu boi ?
Vpî însă "prefaceţî judecata în fiere,
Şi fruptulu dreptate! în pelinu;
13 Voi, cari vă desfătaţi in lucruri de nimicii,
Cari diceţî : Au nu nî-amu ceştigatii corne
numai prin puterea nostră.
14 Dară ecce, * eii voiii scula unii poporu asu
pra ta, casă a luî Israelu l
Dice lehova, Dumnedeulu oştiriloru ;
Şi vă vorii apăsa
De la * intrarea Hamatuluî,
Până la pereulu deşertului.
Fisiuni simbolice, aretându apropiărea judecăţeloril
dunmedfesct pentru pecatele poporului.

7 4 ŞA uiî-a arătaţii lehova, Domnulu : şi
J\_ ecce, a formaţii locuste la începutulii
eşireî otavei; şi ecce, era otava după cosi2 rea regeluî. Şi după ce ele au sfârşiţii de
mâncata erba părnentuluî, atunci amu disu :
lehova, Domne, iertă, rogu-te ;
"Cumu se va pute ţiue lacobîi?
Căci este micii.
3 * lehova s'a căiţii de acesta ;
Nu va fi, dise lehova.
4
Aşa mî-a arătaţii lehova, Domnulu : şi
ecce, lehova. Domnulu, chîamâ la judecată
prin focii, şi focvlu a mistuiţii adunculu celu
mare, şi a mistuiţii o parte a pământului.
5
Atunci amii disu :
lehova, Domne, continesce, rogu-te:
c Cumu se va pute ţine lacobu ?
Căcî este micii.
6 lehova s'a căiţii de acesta :
Nici acesta nu va fi, dise lehova, Domnulu.
7
Aşa mî-a arătaţii : şi ecce, Domnulu sta
pe unii zidiii făcuţii la cumpenă, ţi avea în
8 mâna sa o cumpenă ; Şi disu-mi-a lehova :
Ce vedî tu, Amose ? Şi amu disu : Cumpe
na. Atunci a disu Domnulu :
fiece, d eii voiu pune cumpenă în medîloculii poporului meu Israelu;
Şi c nu-î voiii mai ierta.
9 'înălţimile luî Isaacii se voru ruina,
Şi sanctuarele luî Israelu se voru dărîma,
Şi » mă voiu rădica cu sabia asupra casei
luî leroboamu.
10
Atunci Amazia, * preutulu din Betu-Elii, a
trămesu cătră ' leroboamu, regele luî Israelu,
dicendu: Amosii a conjuraţii asupra ta in
medîloculii caseî luî Israelu; ţera nu pote
11 suferi tote cuvintele luî; Căcî aşa a disu
Amosîi : leroboamu de sabia va muri, şi Is
raelu va fi duşii prinşii din pămentulu seu.
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Atunci a disu Amazia cătră Amosii: Tu,
vedătorule, mergi, fugi în pămentulu luî
Iuda; acolo să mânâncî pânea, şi acolo să
profeţesc! ; firii i in Betii-Elu să nu maî profeţescî ; * căcî este sanctuarulii regeluî, şi este
casa regeluî.
Şi a respunsu Amosu, şi a disu cătră Amazia: Eu nu eramu profeţii, nici l fiifi de
profeţii, mci eramu păstorii, şi strîngeamii
sicomore; Şi lehova m'a luaţii din urma
turmei, şi a disu lehova cătră mine : Du-te,
profeţesce poporului meii Israelu. Si acumti
ascultă cuventulti luî lehova; tu $icî: Nu
profeţi asupra luî Israelu, şi " nu picura cu
ventulii asupra caseî luî Isaacii. "Declasa
dice lehova:
*Femea ta va fi meretrice in cetate,
fiii teî şi fiîcele tale de sabia vorii cade,
i pămentulu teii cu funia va fi împărţiţii.
i tu vei muri in pămeutii necuraţii ;
i Israelu va fi duşii din pămentulu şeii.
AŞA mî-a arătaţii lehova, Domnulu: şi
ecce, unii panîeru cu frupte de veră.
Şi a disu: Ce vedî tu, Amose? şi amii respunsu : Unu panîeru cu frupte de veră. Atuncî a disii lehova cătră mine:
" Venit'a sfârşitulii asupra poporului meu
JNu-î voiii maî ierta.
[Israelu,
Şi c cântările palatului se vorii preface în

bocete

13
14
15
16
17

8
2

3

în diiia aceea, dice lehova, Domnulu:
Voru fi multe cadavre,
<* Ce se vorii arunca in tăcere in toţii loculu.
Ascultaţi acesta, voî, cei ce ' înghiţiţi pre ceî 4
lipsiţi,
Şi sterpiţî pre ceî saracî aî ţereî,
ţhcendii: „De aru. trece maî curendu acesta, 5
„Ca să vindemu grâului
[lună nouă,
„Şi •''sabatulu,
„Ca să deschidemu sa vindemu bucatele"!
s Micşurândii efa, şi mărindu siclulu,
Şi strâmb ătăţindu balanţele cu încelăcîune:
Ca să curnperămu cu h argintii pre ceî lipsiţi, 6
Şi pre ceî saracî pentru o părechiă de încălţiăminte,
Şi să vindemu codina de grâu.
lehova juratu-s'a pe ' mândria luî lacobu,
7
ţ>icendu: •'în eternii nu voiu uita nici una
din faptele lorii.
*Aii doră pămentulu să nu se cutremure de 8

acesta ?
Şi să nu plângă celii ce locuesce pe elu?
Să nu se reverse totulu ca unu fluviu?
Şi să nu fie purtată şi înecata,
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CAP. 8, g.
1 Ca de fluvîulu Egiptului ?
9 în diiia aceea, dice lehova, Domnulu,
OTVoiu face ca sorele să apună la amedi,
Şi voiii întuneca pămentulu în diiia mare.
10 Voiu preface serbătorile vostre în plângere,
Şi tote cântările vostre în bocire;
n Voiu pune sacii pe totă copsa,
Şi pleşuviă pe totu capulii ;
" Voiu face ca ţe'ra să plângă, cumii se plân
ge după unu fiiu unicii,
Şi sfârşitulii seu va fi ca o di de amărîcîune.
11 Ecce, vinii dilele, dice lehova, Domnulu,
Gândii voiu trămete fomete asupra acestei ţerî ;
Nu fomete de pane, nici sete de apă,
Ci 'de audirea cuvintelorii lui lehova.
12 Si vorii merge de la mare până la mare,
Şi se vorii duce de la medă-nopte până la reCăutându cuvântulu luî lehova,
[săriţii,
Dară nu-/w vorii afla.
13 în diua aceea fecîorele cele frumose şi teneriî se voru topi de sete.
14 Ceî ce » jură pe r păcătuiţi Samariei,
Şi cari dicu: Dane, viu este Dumnedeu,
Şi viu este drumulii teii, 'Beerii-Şeba!
Vorii cade, şi nu se vorii mai scula.
9 T TfipUT'AMtT pre Domnulu stândii pe alV tarii,- şi a $isu:
Lovesce pragulu de susii alii portei, ca să
se cutremure uşîorii:
Şi-î "dărîmă preste capulii tuturorii acestora:
Eru remăşiţa loru cu sabia o voiu ucide;
6 Nimenea din eî scăpândii, nu se va mântui.
2 c De vorii săpa până în infernu,
.St de acolo mâna mea 'i va lua :
dŞi până în ceriii de se vorii sui,
Şi de acolo 'î voiii pogorî:
3 Şi până în vârfulii Carmeluluî de se voru
ascunde,
Ckîarii şi acolo 'î voiu căuta, şi-î voiu lua;
Şi în fundulii măreî de se vorii ascunde
de ochii mei,
"Acolo voiu ordina şerpeluî, şi-î va musca.
4 Şi de se voru duce prinşi de neamiciî lorii,
Acolo voiii ordina săbiei, şi-î va omori;
Şi f Toiu pune ochii mei preste eî spre rău,
Nu spre bine,
5 Căci lehova, Domnulu oştirilorii, este acela,
Ce atinge pămentulu, şi acesta » se topesce ;
Şi *plângu toţi cei ce-lu locuescu,
Şi se reversă totulu ca unii fluviii,
Şi se înecă, ca de fluvîulu Egiptului.
6 Elu este celu ce zidesce ' cămărele sale cele
de susii, în ceriu,

Şi internează bolta sa pe pământii;
Cehi ce i chîamă apele măreî,
Şi le versâ pe faţa pământului;
* lehova este numele luî.
Aii nu-mî sunteţi ca fiii Etiopieniloru,
Voi fiii luî Israelii, dice lehova?
Aii n'amii scoşii pre Israelii din pămentulu
Egiptului,
Şi pre 'Filisteni de la "Caftorâ, şi pre Sirieni
de la "Kirii?
fiece, ° ochii luî lehova, Domnulu, sunt asupra regatului păcătoşii,
Si-lii p voiu nimici de pe faţa pământului ;
Dară pre casa luî lacobii nu voiii nimici-o
Dice lehova.
[de totu,
Căci ecce, eii voiu ordina,
Şi voiu vântura casa luî Israelii intre tote
poporele,
Cumu se vântură grâulu în cîurii,
Sei nu va cade grăunte pe pământii,
e sabia voru muri toţi pecătoşiî poporuluî meu,
* Cari dicu : Nu ne va atinge, nici ne va ajunge răutatea.
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Făgăduinţă de restatornicire şi de fericire.

r în diua aceea voiii redica cortulu celu
cădutii alii luî Davidii,
Şi voiu direge spărturele lui;
Voiu redica ruinele luî,
Şi-lu voiii rezidi, ca în dilele din vechime ;
•Ca să moscenescă aceia remăşiţa 'Edoinului
Şi a tuturorii poporeloru, cari se vorii numi
dupre numele meii,
pice lehova, celii ce face acestea.
Ecce "vinii dilele, dice lehova,
Gândii plugarulii va ajunge pre secerătorii;
Şi călcătorulii de pomă pre semânătorulîi
de grâne;
Gândii "munţii voru picura mustii,
Şi tote colinele se vorii revărsa de mustii.
Şi z voiu întorce pre prinşii poporului meii
Israelii,
Şi y vorii rezidi cetăţile cele ruinate, şi voru
locui în ele;
Voru sădi vii, şi vorii be vinulii loru;
Şi voru face grădini, şi vorii mânca fruptulii loru.
Şi-î voiii sădi pe pământulii lorii,
Şi * nu vorii mai fi smulşi de pe pămentulu,
pre care 1'amii daţii lorii,
pice lehova, Dumnedculu teii.
,
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O B A D I A.
Pecatele şi pedepsirea Edemului; ţi restatornicirea şi fericirea viitâre a Zwî Isradil.

1 T 7ISIUNEA lui Obadia.
Y Aşa dice lehova, Domnulu, "despre Edomu:
*Audit'amu scire de la lehova,
Şi solii trămesu-s'a intre popore :
Haideţi, şi să ne sculămii cu resbelu asu
pra lui!
2
fiece, te-amii făcuţii micii intre popore ;
Escî despreţuitii forte;
3 Sumeţia ânimeî tale te-a amăgitii,
Tu celu ce locuescî în spărturele " stâncelorii ;
Fiindu-că locuinţa ta este susu,
*Tu dicî în anima ta: Cine mă va pleca la
pământii ?
4 • De te vei înălţa, ca şi vulturulu,
Şi de veî /pune cuîbulu teii intre stele,
Şi de acolo te voiii pleca, dice lehova.
5 De * arii fi intraţii la tine furi
Şeii hoţi de nopte,
(Câtii escî de pustiiţii!)
Ore n'arii fi furaţii numai cele de ajunsii
pentru eî?
Seu de arii fi intraţii la tine culegătorii deviîe,
Ore Aeî n'arii fi lăsaţii ce-va struguri?
6 Câtu de cu amenuntulu s'a cercetaţii Esaii !
Şi s'a descoperiţii tasaurele luî!
7 Până la hotare te-aii petrecuta toţi ceî în
legături cu tine ;
* Ceî ce erau în pace cu tine, te-aii amăgitu,
Şi te-aii întrecuţii:
Cel ce mâncau pânea ta întins'au cursă supţii
i Nu este într'însulii înţelegere.
[tine ;
8 în diua aceea, dice lehova,
*Au nu voiii perde dinEdomii chîarii şi pre
înţelepţii,
Şi priceperea de pe muntele luî Esaii ?
9 Şi 'viteşiî tei, "Temane! se vorii spăîmenta,
Ca aşa să se sterpescă prin junghiare iotă
omulii din muntele luî Esau.
10
Pentru "silnicia ta cătră fratele teii lacobii
Te va acoperi ruşinea, şi °veî fi sterpitu pen
tru totu-de-una.
11 In diiia, în care aî stătuţii faţă,
în diiia în care străinii au duşii prinsă
oştea sa,
OBADIA.
Capulu 1.
a Tea. 11. 11. ft
M. 5.
Ezec. 85. 1»,
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Şi cei de alţii ncmii aii intraţii in por
tele luî;
Cându au p apucaţii sorţiu asupra Ierusali
mului,
Fost'aî şi tu ca unulii din eî.
Dară tu nu trebuiai se te » veselescî in r diiia 12
necasuluî fratelui teii,
In diiia perdereî luî ;
Nici trebuiai să te * bucuri asupra fiiloru luî
Iuda
In diua peireî lorii;
Nici trebuiai să vorbescî mândru in diiia
strîmtorăreî lorii.
Nu trebuiai să intri in porta poporului meu 13
în diua derăpenărei lorii;
Nici trebuiai să te bucuri de nenorocirea
lorii
în diiia derăpenărei lorii;
Nici trebuiai să pui mâna şi tu pe ave
rea lorii
In diua derăpenăreî lorii;
Nici nu trebuiai să te aţii la respântiî,
14
Ca să sterpescî pre ceî din eî, cari scăpau,
Nici să trădai pre rămaşii lorii
în diiia strîmtorăreî loră.
'Căci aprope este diiia luî lehova asupra tu- 15
turoru poporeloru ;
" Cumu aî făcuţii, aţa ţi se va face ;
Faptele tale intorce- se -vorii asupra capului
teu.
"Căci precumu aţi băuţii cupa mâniei,
16
Voi, ceî de pe muntele celu sânţii alii meu,
Aşa vorii be pururea tote poporele ;
Da, vorii be, şi vorii sorbi toţii,
Şi vorii fi, ca cumîi nici n'arii fi foştii.
"Dară pe muntele Sionuluî » va fi scăpare, 17
Şi elu va fi sânţii;
Şi casa luî lacobu va stăpâni moscenirea lorii.
$i casa luî lacobu r va fi foculu,
18
Şi casa luî losefii flacăra,
Eră casa luî Esau mirescea;
Şi se vorii aprinde intre eî, şi-î vorii mistui,
Şi nu va rămâne nici o rămăşiţă » casei luî
Căci lehova a vorbita.
[Esau:
Şi cel de la amedă-di ° vorii stăpâni muntele 1 9
luî Esau,
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CAP. 1.
Si lceî din şesă pămentulu Filisteniloru ;
Voru stepâni câmpia luî Efraimu şi câm
pia Samariei:
Şi Benjaminii va stepâni Galaadulii;
20 Şi ceî prinşi din oştea fiiloru luî Israelu
Voru stepâni pămentulu Cananeiloru e până
la Zarepta;

Şi ceî prinşi aî Ierusalimului ce sunt in Sefaradu
<*Voru stepâni cetăţile de la amedă-di.
Şi se voru sui «mântuitori in muntele Sio- 21
nulul
Ga să judece muntele luî Esau ;
Şi / împărăţia va fi a luî lehova.

I O N A.
lona, ordinată de a se duce la Niniva, se încarcă a fugi la Tarşişu ; este aruncată in mare, dara
păstrata in viefă intr'unu chipu minunata.

1 TTtost'a cuventulu luî lehova cătră "lona, fi2 J, îulu luî Amittaî, dicendu : Scolă-te, mergî
la Niniva, * cetatea cea mare, şi strigă asu
pra eî ; căci ° răutatea locuitoriloru s'a suiţii
3 înaintea mea. Dară d s'a sculată lona, ca să
fugă in Tarşişu de d'inaintea luî lehova,
şi s'a pogorîtu in «lafo; şiaflându o cora
bia mergendu la Tarşişu, şî-a plătită chiria
sa, şi a intrata in ea, ca să mergă cu d'inşiî in Tarşişu /de d'inaintea luî lehova.
4
Dară * lehova a rădicaţii unu ventu pu
ternicii pe mare, şi se făcu furtună tare în
5 mare, şi corabia ameninţa sfărâmare. Şi
s'aii înspăimântată corăbieriî, şi au strigaţii
fie-care cătră deulu seu; şi aii h aruncaţii
uneltele din corabia in mare, ca s'o uşu
reze de ele; eru lona se pogorîse ''în lăîntrulu corăbiei, şi se culcase; şi dormîa
6 greii. Deci s'a apropiaţii de elă cârmacîulu,
si î-a disă: Ce dormi? scolă-te, •'rogă pre
Dumnedeulu teu : * pote, Dumnedeu 'şî va aminti de noi, şi nu vomă peri.
7
Şi a disu unuia cătră altuia: Veniţi, şi
să ' p.runcămu sorţi, ca să cunoscemu din
vina cui a veniţii asupră-ni acesta nenoro
cire. Deci au aruncată sorţi, şi a cădutu
8 sortea pe lona. Atunci au disu cătră elă :
m Spune-ni, din vina cui a venită asupră-ni ne
norocirea acesta ? Care este meseria ta ? şi
de unde vii ? Care este pămentulu teii ? şi din
9 ce poporu escî ? Şi elă lî-a respunsă : Ea sunt
Ebreu ; şi mă temă de lehova, Dumnedeulu
ceriului, " care a făcută marea şi uscatulu.
10
Atuncea s'au înfricoşată omenii cu frică
mare, şi î-aii disu: Ce aî făcută? Căci cunosceau omenii, că fugîa de d'inaintea luî
11 lehova, fiindu-că li-o spusese. Deci î-au
b Zef. S. 7.
e lReg.17. 9,10.
d Ier. 3}. 44.
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disu: Ce să- ţi facemu, ca marea să ni se
liniscescă? Căci marea toţii mai multă se
înfuria. Şi a disă cătră d'înşiî: "Rădicaţime, şi mă aruncaţi în mare, şi marea se va
linisci; căci cunoscu, că din vina mea veni
asupră-vî acesta mare furtună.
Dară omenii văslîau puternică, ca să întorcă corabia la uscaţii ; P dară nu puteau :
căci marea toţii maî multă se înfuria asu
pra loră. Dreptă care aă strigată cătră
lehova, şi aă disu: Rugămu-te, lehova, rugămu-te, să nu perimii pentru vieţa omului
acestuia, şi q să nu pui asupra nostră sânge
nevinovată ; căci tu, lehova, T aî făcută cuină
aî voiţii. Atunci aă rădicată pre lona, şi
l'aă aruncaţii în mare; şi 'marea s'a alinată
din furia sa. Atunci omenii ' s'au temută de
lehova cu temere mare, şi au adusă sacrificiă luî lehova, şi aă făcută voturi.
Şi gătise lehova unu pesce maro, care
să înghită pre lona; şi "a fostă lona în pân
tecele pesceluî trei dile şi trei nopţi.
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Rugăciunea, mulţumirea şi scăparea lui lona.

SI s'a rugată lona luî lehova, Dumnedeulu 2
seă, din pântecele pesceluî, şi a disu:
0 Strigat'amu în strîmtorarea mea cătră 2
6 Şi elu m'a auditu;
[lehova,
Din pântecele infernului amu strigată,
Şi tu aî auditu vocea mea.
c Căci m'aî aruncată în aduncurî,
3
In anima mărei,
Şi şivoele m'au încunjurată :
d Tote undele tale şi valurile tale aă trecută
d' asupra mea.
• Şi ea amu disu : Lepădată sunt de d'inain- 4
tea ochiloru tei;
i
j
k
C
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Totu-şî eră-şî voiu privi t la templulu celu
sântă ala teu.
i Apele m'au împresurată până la sufletu;
Adunculu m'a împrejuratii;
Papura s'a împletită împrejurulă capulu
meu ;
Pogorîtu-m'amă până la temeliele munţilorii
Zăvorele pământului se trăseseră după mine
pentru totu-de-una;
Dară tu aî redicatu vieţa mea h din stricălehova, Dumnedeulu meu l
[cîune
Pre-cândă lâncedîa sufletulu meu în mine,
Adusu-mi-amu aminte de lehova ;
'Şi rugăciunea mea a intrată cătră tine,
La templulă cela sântă alu teu.
Cei ce BO dau la i deşertăciunile mincîunose
'Şî părăsescu mila lorii.
Dară eu 'ţi voia * sacrifica cu voce de laudă
Voiu împlini câte amu făgăduită ;
Căci ' mântuirea este de la lehova.
Şi a ordinată lehova pesceluî, şi a ver
sată pre Jona pe uscată.
Trămeterea a dttoa a lut lona in Niniva; şi
căinţa poporului.

3 T^OST'A cuventulă lui lehova cătră lona
2 JL' a duoa oră, dicendu: Scolă-te, mergi în
Niniva, cetatea cea mare, şi strigă asupră-î
3 strigarea, ce-ţî voiu spune. Deci s'a scu
lată lona, şi a mersă la Niniva dupre cuventulu luî lehova.
£ră Niniva era cetate mare forte, cale de
4 trei dile. Şi a începută loua să între în ce
tate cale de o di, °a strigată, şi a disă: încă
patru-decî de ^lile, şi Niniva se va resturna.
5
Şi bărbaţii din Niniva au * credută luî
Dumnedeu, au prochîămată fljunare, şi s'au
îmbrăcată în saci, de la cela mai mare alu
6 Ioni până la cela maî mică alu lorii. ( '.'in
cuventulă a fostă ajunsă cătră regele Niniveî, şi s'a sculată de pe tronulu seă, s'a
desbrâcatu de mantia sa, s'a acoperită cu
7 saca, şi a c şedutu pe cenuşă. d Şi s'a prochiămată şi s'a făcută schitu în Niniva prin
decretulu regelui şi ala maî mariloră şei, dicendă: Omenii şi animalele, boii şi oile, să
nu guste nimica, nici să pască, nici apă să
8 bee; Ci şi omulă şi animalulă să se aco
pere cu saci, şi să strige tare cătră Dumuedeă: şi 'să se întorcă fie-care din calea
sa cea rea, şi de la f silnicia ce este în mâ9 nele loră. " Cine scie de nu se va întorce,
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şi nu se va căi Dumnedeu, şi nu se va în
torce de la aprinderea mâniei sale, ca să
nu perimu?
* Şi a vedută Dumnedeă faptele loră, că 10
s'aâ întorşii de la calea lorii cea rea : şi s'a
căită Dumnedeu de reulă, ce disese că li va
face; şi nu V& făcută.
Nemulţumirea {ut lona şi mustrările lut Dumnefatt.

SI s'a întristată lona cu întristare mare, 4
şi s'a aprinsă de mânia; Şi s'a ru- 2
gatu luî lehova, şi a disă : O lehova, aă nu
acesta era dicerea mea, cândă încă eramă
în pămentulă meu? de aceea amu căutată
0 să fugă în Tarşişă ; căci sciamu, că tu et>cî
Dumnedeu 6milosă si îndurătorii, tărdiu la
mânia, plină de îndurare, şi te căescî de
rea. c Şi acumu, lehova, îe, rogu-te, vîeţa 3
mea de la mine ; căci d 'mî este maî bine să
moră decâtă să trăescu.
Şi a disă lehova: Ore se cade să te 4
mânii ?
Şi a eşitu lona din cetate, a şedutu spre 5
resăritulă cetăţeî, şi acolo şî-a făcută o co
libă, şi şedea suptă d'însa la umbră, până
să vedă ce are să se întâmple în cetate.
Şi găti lehova Dumnedeă una kikaîonâ, şi 6
/'a făcuţii să crescă presto lona, ca să fie
de umbraru capului seu, ca să-lă scape de
întristarea sa. Şi s'a bucurată lona cu bu
curia mare de kikaîonu.
Şi a gătită Dumnedeu unu verme, cumii 7
s'au ivită dîorele demâneţeî următore, care
a lovită kikaîonulu, şi s'a uscată. Şi în- 8
dată ce a resăritâ sorele, a rânduită Dum
nedeă una ventă de resărită ardetoră ; şi
lovîa sorele capulă luî lona; şi lâncedi,
şi poftîa în sine să mâră; şi a disu: 'Maî
bine 'urî este să moră decâtă să trăescu.
Şi a disă Dumnedeu cătră lona: Ore 9
te superi forte peutru kikaîonă ? Şi a disu :
Forte me superu, până la morte.
Şi a disă lehova: Te-aî îndurată de ki- 10
kaîonu, pentru care nu te-aî ostenită, da,
nici l'a făcută să crescă, ce într'o nopte a
crescută şi într'o nopte a perită : Şi eu ore 1 1
nu trebuia să me îndură de Niniva, / cetatea
cea mare, în care sunt maî mulţi decâtă o
sută dăoe-decî mii de omeni, s cari nu setau
deosebi drepta loră de stânga lorii, afară
de h vite multe ?
e Iu. 58. 6.
/ Isa. 59. 6.
g » Şam. 18. i».
loel 2. 14.
h Ier. ia 8.
Amos 7. 3,6.
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MICA.
Judecatele atneninţăndîi Samaria ţi ferusalimulu.

luî lehova care a fostu cătră
\^ ° Mica, Morastitulu, în filele luî lotamu,
ale luî Ahazu şi ale luî Hezekia, regi aî luî
Iuda, pre * care l'a vedutu despre Samaria şi
Ierusalimu.
2
Ascultaţi, poporeloru tote!
" Audi, pămentule, şi tote de pe d'însulu !
Şi dsă fie lehova, Domnulu, mărturii asupra
vostră,
Domnulu din e templulu celîi sântu alu şeii.
3 Căci ecce, s lehova va eşi din > loculu şeii,
Se va pogorî, şi va călca preste h înălţimile
pământului :
4 Şi 'munţii se voru topi supţii d'însulu,
Şi văile vorii crepa ;
Fi-voru ca cera înaintea focului,
Ca apele ce curgu prin rîpî.
5
Pentru fâră-de-legea luî lacobu se vorii
face tote acestea,
gi pentru pecatele casei luî Israelu.
e este fără-de-legea luî lacobu?
Au nu Samaria î
?i ce sunt înălţimile luî Iuda?
u nu lerusalimulu ?
6 De aceea preface-voiu Samaria ^în grămădi
de petre pe câmpii,
Iu sădire de viîe:
Voiîi rostogoli petrele eî în vale,
Şi voiu * descoperi temeliele el.
7 Tote chipurile eî cele cioplite se vorii sfă
râma,
Şi tote * platele eî de meretrice cu focu se
vorii arde,
Şi toţi idolii eî 'î voiii sterpi;
Căci din platele de meretrice î-a adunaţii,
Şi în plăţi de meretrice se voru îuturna.
8 Pentru acesta '"voiu plânge, şi me voi căina;
"Voiu âinbla desbrăcatu şi golii;
°Voiu face plângere ca de balaurii,
Si bocire ca de struţiu.
9 Căci rana sa este fără vindecare;
Căci ps'& întinsu până la Iuda;
Neamiculu a ajunsu până la porta poporu
lui meii, până la Ierusalimu.
MICA.
Cajnilu 1.
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«Nu spuneţi acesta in Gătii,
Nu plângeţi;
La Beţii-Afra r rostogolesce-te in ţerână.
Trecî, locuitore din Safiru, * cu ruşinea ta
descoperită :
Locuitorea din Zanaanii nu ese;
Bocirea Betu-Ezeluluî 'Iu opresce de a sta
lungă ţine.
Căci locuitorea din Marotu este in chinuri
pentru bunurile sale;
Fiiiidii-că ' se pogorî nenorocirea de la le
hova în porta Ierusalimului.
Locuitore din "Lachisu, înhamă-ţî caii cei iuţi
la carii,
Tu, începutulii păcatului fiicei Sionuluî ;
Căci fâră-de-legile luî Israelu in tine s'au
aflaţii.
De aceea veî " da hârtia de despărţenia Moreşetu Gatului,
Casele din "Aczibii (încelăcîune) încelăcîune
voru fi pentru regii luî Israelu.
'Ţi voiu aduce şi stepânu, locuitore din » Moreşa ;
Până la * Adullamu va ajunge mărirea luî
Israelu.
Fă-te "pleşuvii, şi tunde-te pentru *fiiî tei cei
gingaşi;
Lăţesce-ţî pleşuvirea ta, ca vulturulu;
Căcî eî se ducii prinşi de la tiue.
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Pecatele cari aâ căşunată pustiirea Ierusalimului ;
făgăduinfi de restatornicire viitore.

VAl celorîi ce a cugetă fură-de-lege,
Şi *facii rele in paturile lorii!
Diorele abîe lucescu, şi o fâptuescu,
IJe li ° este la, în-de-inână.
De poftescii d ţerâne, le yi răpescu ;
Şi de poftescii case, le şi îeii;
Aşa asuprescu pre omii şi casa sa,
Pre stepânu şi stăpânirea luî.
De aceea aşa dice lehova:
fîcce, gândescu asupra «uemuluî acestuia
unii reu,
Din care nu veţi scote grumazii voştri,
t Am M 3. 6.
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MICA.

Şi nu veţi mai merge cu capulu susii ;
f Căci timpulu acela va fi răii.
Ia diiia aceea » rădica-se-va asupra vostră
proverbu,
Şi *se va plânge cu plângere bocitore,
ţ)icendu-se: „Suntemu predaţi;
'„Dat'a in schimbu moscenirea poporului meu;
„Cumu mi s'a luaţii!
„Impărţescu ţerânele nostre intre păgâni".
De aceea pentru tine nu va fi cine •> să arunce funia pentru sorţulu teii
în adunarea luî lebova.
* „Nu profeţiţi",
Dicu ctloru ce profeţescii;
V orii profeţi;
Că de nu vorii profeţi aşa,
Nu se va depărta ruşinea.
O tu ceia ce te chîămî casă a luî lacobu!
Ore scurtatu-s'a spiritulu luî lehova?
Ore acestea sunt faptele sale!
Ore cuvintele mele nu priescu celuî ce âmblă drepţii?
Dară de mulţii resculatu-s'a poporulu meii
ca unu neamicu asupra mea]
Aţi răpitii şi vestmentu şi mantia,
Pre ceî ce se ducii in siguranţă 'î faceţi fu
gari din resbelu.
Alungat'aţî femeele poporului meu din ca
sele cele plăcute ale lorii;
Aţi emulsii de la copiii lorii mărirea mea
pentru totu-de-una.
Sculaţi-ve, şi plecaţi ;
Căci nu este z locii de repaosii pentru voi
aicea;
Fiindu-că ms'a pângăriţii, se va sterpi,
Şi încă cu sterpire crudă.
Dee va " alerga cine-va după ventu, şi va vor
bi minciuni,
Dicendu: „'Ţi voiu profeţi de vinii şi de bău
tură îmbetătore,"
Cu adevăraţii acesta va fi profetulu popo
rului acestuia.
° Aduna- te-voiii cu totulii, lacobe,
Strîuge-voiu rămăşiţa luî Israelii;
Şi-\ voiu pune la unii locii p ca pre oile din
Bozra,
Ca turmă in staululu lorii ;
«Voru foi de omeni.
Celu ce sfărâmă pedecele se va sui înaintea
lorii;
Voru sfărăina iote, şi voru trece prin portă,
Si vorii eşi printr'însa;
Şi r regele lorii va trece înaintea lorii,
' lehova in fruntea lorii.
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Cnuţimea şi sgârcenia mal marilorîi şi a diregetoriloru, şi stricăciunea profeţiloru celorii minciunoşi :
nimicirea Ierusalimului şi restatornicirea
sa după aceea.

AMU mai disu : Ascultaţi acumii, capi aî
luî lacobu,
Şi mai mari aî casei luî Israelii !
" Aii nu vi se cade să cunosceţî judecata ?
Ceî ce urîţî binele, şi iubiţi reulu,
Ceî ce smulgeţi pelea de pe omeni,
°i carnea loru de pe osele lorii ;
i b mâncaţi chîaru carnea poporului meu,
>i jupiţî pelea loru de pe ei,
i sfărâmaţi osele loru,
Şi le bucăţiţi ca pentru o l ă,
Şi c ca carnea în căldare.
dVoru striga o dată cătră lehova,
Dară nu-î va asculta;
Ba chîaru va ascunde faţa sa de la d'înşii
în timpulu acela,
Dupre cumu au făcuţii reu in tote faptele
loru.
Aşa dice lehova
e De profeţii ce rătăcescu poporulu meu,
Cari, de au de f muşcaţii cu dinţii loru, stri
gă: Pace;
firii, y de nu aruncă cine-va ce-va in gura loru,
Gătescii resbelu asupră-î.
* De aceea noptea vî va ţine locii de visiune,
Şi îatunereculu locii de profeţia.
' Sorele va apune asupra profeţiloru acestora,
Şi diiia se va întuneca presto d'înşiî.
Atuncea se vorii ruşina vedetoriî,
Şi vorii roşi predicatorii;
Şi toţi aceştia 'şi voru acoperi buzele loru;
J Căci nu va fi respunsu de la Dumnedeii.
Dară eu prin spiritulu luî lehova sunt plinii
De judecată şi de tăria,
[de putere,
*Ca să spunu luî lacobu fâră-de-legea sa,
Şi luî Israelii păcatulu seu.
Deci ascultaţi acesta, capi aî casei luî
lacobu,
Şi mai mari aî casei luî Israelii!
Cari urîţî judecata şi resuciţîtotă dreptatea;
1 Cari zidiţi Sionulu în m sânge,
Şi lerusalimulu in fâră-de-lege ;
"Capii seî judecă pentru daruri,
0 Preuţiî seî înveţă pentru plată,
Şi profeţii seî predicii pentru argintii;
f Şi tolu se redăină in lehova, dicendu :
„Au nu este lehova in modîloculii nostru?
„Deci nenorocirea nu va veni asupra nostră".
De aceea Sionulu pentru vina vostră «seva
ara, ca unu câmpii,
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r lerusalimulu va ajunge grămădi de petre,
Şi * muntele casei, ca mulţimile pădurei.
4 T\ ARĂ fi-va " îa dilele din urmă,
\J Ca muntele casei lui lehova
Se va întemeia pe verfulu munţiloru,
Şi se va înălţa preste colini ;
Şi poporele voru curge la d'îusulu.
2 Şi multe naţiuni se voru duce, şi voru dice:
Veniţi, să no suimu pe muntele lui lehova,
La casa Dumnedeuluî luî lacobu;
Şi ne va învăţa căile luî,
Şi vomu âmbla in cărările luî ;
Căci din Sionii va eşi legea,
Şi cuventulu luî lehova din Ierusalimu.
3 Şi elii va judeca intre multe popore,
Şi va hotărî intre naţiunî puternice, până
?i intre cele maî depărtate;
Şi-şî voru fauri săbiele lorii în 'fere de plugu,
Şi lăncile lorii în cosore ;
Poporu asupra altui poporu nu-şî va maî
rădica sabia,
cNicî nu se vorii maî deda resbeluluî.
4 d Ci va şede fie-care supţii viîa sa şi supţii
smochinulu seu;
Şi nu va fi cine să-î spăîineute;
Căci gura luî lehova, Dumnedeulă oştiriloru
a vorbitu.
5
Căci « tote poporele âmblă fie-care în nu
mele deuluî seu;
firii t noi vomu âmbla în numele luî lehova,
Dumnedeuluî nostru, în eternii şi perpetuu.
6 In diiia aceea, dice lehova,
* Voiu strînge pre acea ce schîopăteză,
*Şi voiu aduna pre cea alungată,
Pre acea pre care amu îutristat'o ;
7 Şi voiu face pre cea şchiopă să ajungă o
1 rămăşiţă,
Şi pre cea alungată o naţiune tare :
Şi lehova •* va domni preste d'înşiî in muntele
De acumii şi până in eternii.
[Sionu
8 Şi tu, turnule alu turmei,
întărirea fiicei Sionuluî,
Va veni până la tine şi domnia cea de maî
'naiute,
Da, regatulu va veni la fiica Ierusalimului.
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Ca do o femeă in facere?
Fii în durere, şi te sbucîumă, fiică a Sionuluî,
Ca o femeă in facere !
Căci acumu vei eşi din cetate,
Vei locui îu cîlmpu,
Şi vei merge până la Babilonii ;
Acolo vei fi meutuită ;
Acolo te VH, rescumpura lehova din mâna
neamiciloru tei.
m Dară acumii adunatu-s'aii asupra ta poCari dicu: S'a pângărita,
[pore multe,
Şi ochîulu nostru " vede împlinită dorinţa sa
asupra Sionuluî.
Dară ei nu cunoscu ° cugetele luî lehova,
Nici înţelegu sfatulu seu;
Că 'î va aduna, p ca pre snopi în aria.
» Scolă-te, şi trieră, fiică a Sionuluî l
Căci voiii face coruulu teu de ferii,
Şi copitele tale le voiu face de aramă ;
Şi vei r sfărâma popore multe ;
' Şi voiîi consacra predele lorii luî lehova,
Şi averea lorii ' Domnului a toţii pământulu.
A CU MO strînge-te în cete, Siotie, fiică a
ceteloru !
Pus'a neamiculii asupră-ni împresurarea ;
"Lovescu pre judecătorii luî Israelu cu vergi
preste falcă.
Dară tu, *Betlehemu-Efrata,
De fi micii escî "intre d miile luî Iuda,
Totu-şî din tine va eşi celu ce va fi ' domnii
în Israelu,
•f Eşirile căruia sânt din vechime, din dile
Pentru acesta 'i va lăsa,
[vechî.
Până în timpulu în care «născetorea va nasce ;
Atuncea * rămăşiţa fraţiloru şei se va iutorce
cu fiii luî Israelu.
Şi va sta, şi ' va pasce cu puterea luî lehova,
Cu măreţia numelui luî lehova, Dumnedeulii seu;
Şi vorii rămâne siguri;
Căci acumii J se va mări până la marginile
pămentuluî.
Şi acesta *va fi pacea.
După ce va veni Asirieuulii in pămentulîi nostru,
fi va călca în palaturile nostre,
Preziceri de suferinfî jt de scăpări. Nascerea {ut
tuncea vomu rădica asuprâ-i şepte păstori
Mesia, şi fericirea domniei sale.
Şi optu bărbaţi unşi'.
9
De ce strigi atătu de tare acuma?
Aceştia vorii pustii pămentulu Asirieî cu
* Nu este rege în tine ?
sabia,
Şi pămentulu luî 'Nimrodu la intrările lui,
Perit'a oro sfătuitorulu teu,
Şi mne va mentui de Asirienu,
De 'te cuprindu dureri,
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MICA.
Dacă va veni iu pâmentulu nostru,
Şi dacă va călca hotarele nostre.
Şi "rămăşiţa lui lacobu va fi inmedîloculii
mnltoru popore,
°Ca rouă de la lehova,
Ca ploîa menuntă pe erbă,
Ce nu asceptă pre omu,
Nici întărdiă pentru fiii omeniloru.
Şi remăşiţa lui lacobu va fi intre popore,
In mediloculu multoru popore,
Ca leulu în mediloculu ferelorii sălbatice,
Şi ca puîulu de leu în mediloculu turmeloru de oî,
Care, cândii trece, calcă şi sfăscîă,
Şi nu este cine să mentuîâ.
Mâna ta se va înălţa asupra apesătoriloru
tcî,
Şi toţi neamiciî tei se voru sterpi.
pŞi în diua aceea, dice lehova,
Voiu sterpi caii tel din mediloculu teii,
Şi voiu perde curele tale.
Şi voiu sterpi cetăţile întărite ale păinentuluî teu,
Şi voiu surpa tote întăririle tale.
Voiu sterpi fermecătoriele din mâna ta,
Şi nu vei ave « predicatori de timpii.
r Voiii sterpi chipurile tale cele cioplite,
Şi stâlpii teî din mediloculu teu ;
* Şi nu te vei mai închina făptureî mâneloru
tale ;
Voiii smulge Astarteele tale din mediloculu
teu ;
Şi voiii surpa cetăţile tale ;
Şi voiu ' face resbunare cu mânia şi cu ur
gia asupra poporelorii,
Cari nu m'au ascultata.
Certa Iul Dumnezeii cu Jsraelu,; cererile sule înte
meiate pe raţiune,

6 A SCULTAŢl acumu ce dice lehova !
J\_ Scolă-te, j i te judecă înaintea munţiloru,
Şi să audă colinele vocea ta.
2 ° Ascultaţi, munţilorii, 6 certa lui lehova,
Şi voi, temeliele cele tari ale pământului !
Căci e lehova are certă cu poporalii şeii,
Şi voîesce să se judece cu Israelâ.
3
Poporalii meii, dce ţî-amu făcuţii?
Şi cu ce te-amii osteniţii?
Respunde-mî l
4 ' Căci te-amu scoşii din pămentulu Egiptului,
Şi te-amu rescumperatu din casa serbiei,

Şi amii trămesii înaintea ta pre Moisi, pre
Aaronu şi pre Miriamu.
Poporalii meu, amintesce-ţî ce a plănuiţii
/Balaku, regele Moabuluî,
Şi ce î-a respunsu Balaamu, fiîulu lui Beoru,
De la » Şittimu până la Ghilgalu,
Ca să cunoscî * indurarea lui lehova.
Cu ce voiu întimpina pre lehova,
Şi cu ce mă voiu pleca înaintea Pre-înaltuluî Dumnedeu?
Ore 'Iii voiu întimpina cu olocauste,
Cu viţei de unii anii ?
Dară •' ave-va plăcere lehova în miile de berbecî,
Seu în docile de mii de •>' rîurî de oleiu ?
Seu 'î * voiu da pre ânteiu născutulu meii
pentru fără-de-legea mea,
Fruptulu corpului meu pentru pecatulu su
fletului ineu ?
Elu 'ţî-a arătaţii, omule, ce este bine;
Şi ce cere lehova de la tine,
Fără numai m de a face dreptatea, a iubi
indurarea,
Şi a âinbla umiliţii cu Dumnedeulu teu.
Vocea lui lehova strigă cătră cetate,
Şi celu înţelepţii privesce numele teu ;
Ascultaţi verga, si pre celii ce a ronduit'o.
Au doră mai află-se tesaurele nelegîuireî în
casa nelegiuitului,
Şi efă slabă, "urîtă?
Aii doră socoti-voiu curaţii pre celu cu ° cumpene nedrepte,
Şi cu saculu cu petre încelătore ?
Căci avuţii ţereî suut plini de nedreptate,
Şi locuitorii ei aii vorbiţii minciuni,
Şi * limba lorii este încelătore în gura lorii.
De aceea » lovitu-te-amii până la rană,
Pustiitu-te-amii pentru păcatele tale.
''Tu vel mânca, dară nu te vei sătura;
Şi fomea va fi în mediloculu teii,
Vei scote de (fînaintea neamicului;
Dară nu veî scăpa nimicii ;
Şi ce veî scăpa voiii da săbiei.
Vei ' semena, dară nu veî secera;
Veî călca olive, dară nu te veî unge cu oleiu,
Şi struguri, dară nu veî be vinii.
Câcî 's'aii păzitii aşedâmintele lui u Omri,
Şi tote lucrurile casei lui " Ahabu,
Şi aţi mersu în sfaturile lorii ;
Ca eii să te dau z pustiireî,
Şi pre locuitorii teî batjocureî,
i să purtaţi » ocara poporului meu.
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CAP. 7.
Iuda este cu tolulS stricată; dară Dumnedeu este Şi ''ruşinea o va acoperi pre ea, care mî-a
scăparea jt mentuitorulu poporului seu, şi descep- disii :
tă lauda lorii.
q „Unde este lehova, Dumnedeulu teu" ?

7 T 7AÎ mie ! căci sunt ca după lulumttulit
V frupteloru de veră,
Ca ° bobiţătura după culeşii;
Nu este strugurii de mâncare,
Nici &fruptele d'ânteiii, după cari doresce sufletulu meu.
2 c Cuvioşiî au peritu din ţeră,
Şi neprihăniţi nu sunt intre omenii;
Toţi pândescii sânge ;
''Unulii altuia 'şî întindă cursă.
3 Ca să ţină de bunu lucrulu cela reii alu mâneloru loru,
«Principele cere darii, -f si judecătorulii ju
decă pentru plată ;
Şi celu mare nu vorbesce decdtu de pofta
cea rea a sufletului seu :
Aşa o sucescu.
4 Celu mai bunii d'intre d'înşiî » este ca spinulu,
Celu fără prihană mal ghimposu decâtu gardulu de spini ;
piua vedetorilorii teî, pedepsa ta, a sosiţii;
Acumii va fi tulburarea loru.
5 * Nu ve încredeţî în amicii,
în soc.iu credinţă să nu aveţi ;
Păzesce usele gureî tale de ceea ce dorine
la sirjulii teu.
6 Căci ''fiîulii ţine de nebunii pre părintele seu,
Fiica se scolă asupra mumei sale,
Nora asupra socreî sale ;
Neamiciî omului sunt chîai-u omenii casei
sale.
7
firii i eu voiii căuta în susii cătră lehova ;
Voiii ascepta pre Dumnedeulu mentuireî
Dumnedeulu meii me va audi.
[mele;
8 *Nu te bucura de mine, neamica mea;
'De şi amii cădutii, me voiii scula,
De şi amu şedutu la întunerecii, m lehova va
fi, lumina mea.
9 "Voiii suferi mânia lui lehova,
Căci amu pecătuitii asupră-î,
Până ce-mî va apera dreptatea, şi va face
judecata pentru mine,
Şi °me va scote la lumină;
Voiii vede îndurarea lui.
10 Va vede acesta neamica mea,
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r Ochii meî voru vede împlinirea dorinţei loru;
Căci ea va fi călcată • ca tina din uliţî.
în ce di ' zidîurile tale se vorii rezidi,
în acea di— (de si departe sunt cele hotărîte), —
în acea di " vorii veni până la tine de la
Şi de la cetăţile Egiptului,
[Asiria,
De la Egiptii până la Eufratu,
De la mare până la mare, şi de la munte
până la munte ;
După ce ţera va ajunge în pustiire,
Din vina locuitoriloru eî,
"Pentru fruptulu fapteloru lorii.
Pasce cu toegulu teii poporulu teii,
Turma moscenireî tale,
Care locuesce'singuratică în x pădure pe Carmelu ;
Ca să pască în Basanu şi Galaadii, ca în dilele din vechime.
y Ca în dilele eşireî tale din pămentulii
Egiptului,
'I voiii areta lucruri minunate.
Poporele 'voru vede acesta, şi se voru ruşina cu totă puterea lorii ;
"Pune-voru mâna pe gură,
Şi urechîele loru voru asurdi.
Linge-vorii 6ţerâna, ca şerpii,
Ca teretorile pământului c se vorii îuspăimenta din închisorile loru ;
dAlerga-voru la lehova, Dumnedeulu nostru,
Şi se vorii teme de tine.
'Cine este Dumnedeu asemene ţie,
Care -^să ierte fâră-de-legea,
Şi să trecă cu vederea fâră-de-legea ? rămă
şiţei moscenireî sale ?
ANu ţine mânia sa de-apururea, căci 'î place
îndurare.
Elu eră- şi se va îndura de noi,
Va învinge fâră-de-legile uostre :
Şi vei arunca tote păcatele lorii în aduncurile măreî :
•'Vei împlini lui lacului adeverulii,
Lui Abraamii îndurarea,
^'Precumu âî j uraţii păriuţiloru noştri din di
lele din vechime.
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N A U M U.
Dreptatea şi indurarea lui Dwnn«$eu arelată în nimicirea neamicilorH set şi în mentuirea popo
rului şeii.

Orî-câtii de puternici şi numeroşi voru fi,
Totu-şî x voru peri, şi vorîi y trece.
Sione, de te-amu făcuţii să suferi,
Nu veî maî suferi.
Şi acumii voiu ' sfărâma jugulu şeii de pe tine, 1 3
Şi voiu rumpe legăturele tale;
Dară despre tine, Asirie'nule, hotărît'a Ie- 14
hova,
Că nu va maî fi moscenitoriii alii numelui
teu ;
putere,
Din casa deilorii tei,
Şi pre nelegiuita nu-K lasă nepedepsitii.
Sterpi-voiu toţii chipulu ciopliţii şi totu chi•'Calea luî lehova este în furtuna şi vârtejuri, pulu versaţii;
" 'Ţi voiii găti mormentulu ; căci 'wiî escî urîtu.
Şi nuoriî sunt pulberea picîoreloru sale.
» Elu ameninţă marea, şi o usucă,
împresurară şi luarea Niniveî precisă.
Şi face să sece tote fluvîele ;
ABasanulu şi Carmelulu se veştejescii,
Ecce * pe munţi
15
Şi florea Libanului se veştejesce.
Picîorele celui ce aduce scire bună, prochîă' Munţii se cutremură, înamte-î, şi colinele mătoru alu păceî!
Serbeză, Iuda, sărbătorile tale, împlinesce
se topescu,
1 Pămentulii se urcă înaintea luî,
voturile tale ;
Căci prin tine " stricătorulu nu va maî trece;
Lumea şi toţi locuitorii seî.
dElu cu totulu este sterpitii.
Cine pote sta înaintea mâniei sale,
Şi l cine să se ţină înaintea aprinderoî mâ SUITU-s'a asupra- ţî, Ninico, " celu ce s&- 2
niei sale?
ramă;
"Furia sa se reversă ca foculu,
6 Pâzesce-ţî întăririle, ie semă la drumii,
încinge-ţî copsele, adună-^î tote puterile ;
Şi stâncele crepă înaintea luî.
c Căci lehova va reaşeda mărirea luî lacobu, 2
"Bunii este lehova, tăria în di de nevoia,
0 Elu cunosce pre cei ce se încredu în elu. Ca şi mărirea luî Israelii ;
p Dară ca unii potopii ce trece elu va nimici Căci d pustiitu-i-a pustiitorulii,
lor ulii Niniveî,
Şi a stricaţii viţele lorii.
Şi întunereculîi va urmări pre neamiciî seî. Scutulii viteşilorii seî este « roşii ;
3
In purpură sunt îmbrăcaţi bărbaţii de res7 Ce maî plănuiţi asupra luî lehova?
r Elii o va nimici cu totulu ;
belu;
Nenorocirea nu va veni de duoe ori.
De foculu oţelului fulgeră carele
Fre-cându voru fi împleticiţi 'ca spinii,
In ijiii:i gătireî sale,
' Şi beţi de beţia,
Şi lăncile se mişcă.
Atuncea * se vorîi mistui, ca o miresce cu to Carele duruescu în uliţî,
4
tulu uscată.
Şi se lovescu în pieţî :
Din tine, Sione, s'a depărtaţii deja acela,
Privirea lorii este ca a fâclielorii;
" Care a plănuiţii rele asupra luî lehova,
Alergă ca fulgerele.
Şi care a sfătuiţii nelegiuirea.
Elii chîamă pre viteşiî seî,
5
Aşa dice lehova:
Dară eî se poticnescu în calea lorii,

1 IQROFEŢIĂ ° asupra Niniveî. Cartea visiuI neî lui Naumu, Elkoşitulu.
2
b Geloşii este Dumnezeii, şi " resbunătoru
lehova,
Resbunătoru este Dumnedeii, şi stepânu alu
furieî ;
lehova 'şî resbună asupra împotrivitoriloru
şei,
Şi ţine mânia pentru neamiciî seî.
3 lehova este d târziii la mânia, dară e mare în
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rfEccă, eii vinii asupră-ţî, dice lehova, DumEî se grăbescu spre zidiu;
Si acoperişulu de apărare se gătesce.
nedeulu oştiriloru!
6 Portele fluvielorii sunt deschise,
Voiu descoperi polele tale preste faţa ta,
Şi voiii arăta poporeloru goliciunea ta,
Şi palatulu se resipesce.
7 Pre Uzzaba o ducii prinsă,
Şi regatelorii ruşinea ta.
Voiu arunca cu tină asupra ta,
O scoţii ;
Şi servele eî ofteză cu voce de 'porumbi,
Te voiu pângări,
i te voiii face de A privelisce.
Şi se bătu în pepturile lorii.
8 Din timpurile vechi Niniva era ca unii lacu >rî-cine te va vede 'va fugi de tine,
de apă ;
Şi va dice: „Nimicitu-s'a Niniva!
J Cine o va boci?
Dară acumu locuitorii eî fugii:
„Staţi, staţi;" dară nimenea nu se întârce. „Unde să-ţî cautu mângâiătorî".
9 Predaţi argintii, predaţi aurii,
* Aii escî mai bună decâtu ' No-Amonulii,
Care era pusu intre fluvii,
Tesaurele sunt fără funda,
O mulţime de toţii felîulii de lucruri pre- Incunjuratu de apă,
Alii cărui valii era unii fluviu,
ţiose.
10 Ea este deşertă, şi pustiită, storsă cu totulii; Şi zidîurile căruia se redicau din fluviu ?
Şi i anima se topesce, * genunchîele tremurii ; Etiopia cea tare şi Egiptulii celii fără nu' Durerea este în copsele tuturora,
merii,
' Şi tote felele lorii pălescii.
Putulii şi Libiî te ajutau.
1 1 Unde este culcuşulii * leilorii,
Totu-şî şi eî au fostă duşi
Şi păscîunea puitorii de lei?
In mişeliă ţi în captivitate;
m Şi fiii seî fură sdrumicaţî
încotro mergea leulii, leoîca,
Puîulii de leu, fi nu era cine să-î înspăi " In tote respentiele uliţeloru ;
mânte ?
° Sorţi s'aii aruncaţii preste fruntaşii seî,
12 Leulu răpîa în de ajunsii pentru puii seî,
Şi toţi cei mari ai seî fură puşi în lanţuri.
Tu f te vei îmbăta ;
Si zugruma pentru Icoîcele sale,
Şi împlea cu predă vizuniele sale,
Vei despăre,
Şi scăpare vei căuta de d'inaintea nearniŞi cu preda culcuşurile sale.
13 lEccă, eii vinii asupră-ţî, dice lehova, Dum- culuî.
nefeulu oştirilorii ;
Tote întăririle tale fi-voru ca «smochinii cu
Voiu aprinde carele tale, şi se voru preface fruptele cele antei;
în lumii;
Gândii 'î scutură, smochinele cădii în gura
Şi pre puii teî de leii sabia 'î va mistui;
aceluia, ce caută să le mănânce.
Ecce, rpoporele tale în medîloculu teii sunt
Preda ta o voiii sterpi de pe pămentu,
Şi nu se va mai auţli vocea msoliloru teî.
ca femeele;
Portele pămentuluî teii deschide-se-vorii îna
Fără-de-legile Ninivet, şi pedtpsa cea sigură a eî. intea neamicilorii teî;
3 "17"AÎ de "cetatea sângîuriloru l
Şi foculii va mistui 'zăvorele tale.
Y Cea plină de minciuni ţi silnicia ;
Scote-ţî apă pentru împresurare,
Răpirea nu înceteza m ea.
' întăresce întăririle tale,
2 Pocnitulu bicelorii, Huetuluroteloriitunătore, Calcă pămentu, şi frămentă Iutii,
A cailorii tropăitorî şi a careloru hurduitore ; Gătesce cuptorulu de cărămidă !
3 Călăreţi fâcendii să trepede caii lorii,
Acolo foculii te va mistui,
Sabia te va sterpi;
Săbii lucitore, şi lâncî fulgerătore,
O mulţime de ucişi,
Te va mistui ca " forfăcarulii ;
Grămădi de cadavre,
îmmulţesce-te, ca forfăcarulii,
îtnmulţesce-te, ca locustele.
Morţi fără numerii,
Cei vil împedicându-se de morţii lorii,
Neguţiătoriî teî fosfau mâi mulţi decâtu ste4 Din vina mulţimeî desfrenărilorii acestei mc- lele ceriului ;
Forfăcarulu 'şi întinde aripele, şi fuge
retricî,
Ale acestei pline de nuri şi c iscusite,
" Coronaţiî teî erau ca locustele,
Care a vendutu poporele prin desfrenările eî, Şi mai marii teî ca o cetă de omidă,
Cari în recorea dileî se tăbărăscu;
Şi nemurile prin farmecele eî.
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De resare sorele, fugii,
Şi loculu unde a foştii nu se maî cunosce.
18 z Păstorii teî donnu, ^rege alu Asirieî;
Puternicii teî se repauSeză;
Poporalii teii este * imprăscîatu pe rauuţî,
Şi nu este cine să-Zw strîugă.

Nu este nici o vindecare pentru rana ta,
19
«Lovitura ta e fără lecii;
1 Toţi câţi vorii audi de tine voru bate in
palme ;
Căci preste cine n'a trecuţii pururea reu-

tatea ta?

HABAKUKU.
Pedepsirea ludeiloru prin Chaldei; resturnarea invingetortioră.

1 rjROFEŢIA pre care a vedut'o profetulii
_L Habakukii.
2 Până cândii, lehova, voiii striga, ° şi tu nu
vei audi?
De silnicia tângui-mă-voiii, şi tu nu me vei
mentui ?
3 De ce mă faci se vedu nefericirea, şi-mî areţî truda?
De ce stau înaintea mea pustiirea şi silnicia?
De ce este certă, şi se redică gălcevă?
4 De aceea legea a slăbitu,
Şi dreptatea nu ece biruitore :
Căci *celu nelegîuitu impleticesce pre celu
dreptu:
De aceea dreptatea ese strâmbă.
5
"Căutaţi intre popore, şi vedeţi!
Minunaţi-ve, uîmiţi-vă !
Căci în dilele vostre voiii sevârşi unu lucru,
Pre care nu Taţi crede, de s'arii spune.
6 Căci eccă, d eii voiii scula pre Chaldeî, unii
poporii crudu şi iute,
Care âmblă în latulu pământului,
Ca fa, îee în stăpânire locuinţî, ce nu sunt
ale luî.
7 Elii este înspăimântătorii şi groznicu;
Dintr'însulii ese dreptulu luî şi mărirea luî.
8 Caii luî sunt mâi iuţi decâtu leopardiî,
Şi maî răpedî decâtu • lupii de seră,
Şi călăreţii seî se lăţescii,
Şi călăreţii seî vinu de departe;
'Eî sboră ca vulturulu, cdndu se răpede asupra mâncare!.
9 Ei cu toţii vinu la răpire,
Feţele lorii cautii totu înainte,
Şi ca năsipulu adună pre prinşi.
10 Pre regi în semă nu-î bagă;
Maî marii li sunt de batjocură;
'Şi rîdu de orî-ce întărire ;
Căci grămădescii pământii, şi o supunii.
x E«od. 15. 16. »
P». 76. S.
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i.'."-. 31. 3,
ete.
i 1 Keg. 22. 17. k
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Şi apoi spiritulu seu se sumeţesce,
Elu nelegîuesce, şi se face vinovata,
0 însusindu-fi puterea dreptu Dumnedeu alii
şeii.
h Aii nu escî tu, lebova, din începutu
Dumnedeulu meii, Sâutulu meii?
Noi nu vomii muri.
Tu, lehova, ' hotărîtu-l'ifl la judecată,
Şi tu, stânca mea, botărîtu-1'aî la mustrare.
1 Ochiî teî sunt pre curaţi, ca să vedă reulu,
Si la reutate tu nu poţi căuta;
* Cumu aî pute tu să vedî pre cei necredin
cioşi,
Şi să taci, cândii celu nelegîuitu înghite
Pre celu maî dreptu decât d'însuluV
Au doră voi-vei să faci pre omeni ca pesciî
măreî,
Ca terătorulii, ce nu are nici unii domnii
preste d'însulii ?
Pre toţi l 'î scote cu undiţa,
'l trage cu mreja sa,
Şi-î adună în năvodulii şeii ;
De aceea se bucură, şi se'nveselesce.
De aceea "sacrifică mrejei sale,
Şi tămăîeză năvodului şeii ;
Căci prin ele partea sa este îngrăşată,
Şi bucatele 'î sunt grase.
Dară ore mreja se va totu deşerta ?
Şi va zugruina poporele fără cruţare ?
PUSU-m'amu " la veghia mea,
Stârnii pe turnii,
6 Şi căutamu, să vădii ce mi se va dice,
Şi ce să respundu eii la acela indcmnu alu
meu.
Şi lehova 'mi respunse, şi dise :
c Scrie visiunea lămuritu pe table,
Aşa că orî-cine, chiaru fugindu, să o potă
ceti.
Căci d visiuuea este pentru unii timpii hotărîtu";
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Ea se apropia de sevârşire, şi nu încelă ;
Şi chîaru de va întărdîa, asceptă-o ;
Căci ° de sigurii va veni, nu va lipsi.
4 fiece, anima sa se măresce, ea nu este dreptă într'însulu ;
Dară f celii drepţii prin credinţa sa va trăi.
5
Şi dacă hoţulu celu îmbetatu de vinii,
Bărbatulu celu mândru, ce nu se pote ţine
liniştita,
Ce-şî întinde lăcomia sa ' ca înfernulu,
Şi este nesăţioşii ca şi mortea;
Dacă 'şi adună tote poporele la d'însulu,
Şi strînge tote naţiunile la sine;
6 Aii nu vorii *redica toţî aceştia unii proverbu asupra luî,
Si voru spune cuventu batjocuritoru asupră-î,
Şi voru ţUce:
„Vai celui ce a adunaţii ce nu era a luî,
„Până cându va îngrămădi asupră-şî vina" ?
7 Au nu se voru rădica de o dată chinuitorii teî,
Si se vorii descepta strîmtorătoriî teî,
Ca să li ajungi de predă?
8 'Fiindu-că tu aî predaţii popore multe,
De aceea şi pre tine te va preda totă ră
măşiţa poporelorii,
J Pentru sângele omeniloru şi pentru silnicia ta
Asupra ţereî, asupra cetăţeî acesteia şi asu
pra tuturora celorii ce locuescii in ea.
9
Vai celui, ce *a ceştigatu ceştigu reii pen
tru casa sa,
Ca să-şî 'pună susii cuîbulu şeii,
Ca să scape de mâna răului !
10 Prin sterpire de popore multe aî croiţii ru
şinea caseî tale,
Si aî păcătuiţii asupra sufletului teu !
1 1 Căci din părete strigă petră ;
Şi cîotulu din grindă 'î respunde.
12
Vaî celuî ce fî-a, zidiţii cetatea cu m sânge,
Şi care şî-a întemeiaţii oraşulu cu nedreptate !
1 3 Ecce, au nu vine de la lehova, Dumnefaulu
oştrilioru,
" Că s'au osteniţii poporele pentru focii,
Şi naţiunile pentru nimicii au obositu.
14 Căci plinii va fi pămentulu de ° cunoscerea
mărireî luî lehova,
Precumii apele acoperii fundulu măreî.
15
Vaî celuî ce a daţii de băuţii amicului seu,
Şi î-a turnata f băutură spumegândă, şi l'a
ameţita,
Spre * a-î vede goliciunea !
16 Satură-te de ruşine in locii de mărire,
r Be şi tu, şi-ţî aretă goliciunea ta !
Va ajunge şi la tine cupa dreptei luî lehova,
Şi scuîpirea ocăreî asupra mărirei tale.
• Ebr. 10. 37.
/ loan ». 3--.
Rom. 1. 17.
Gal S. 11.
Ebr. 10. 38.
g Prov. «. «0.
A 30. 18.

h Mic. 1. 4.
t IM 39. 1.
j Vers. 17.
k Ier. ». 13.
I Ier. 49 16.
Obad. 4.
m Ier. -'.'. 13.

Etee. 84. 9.
Mic. 3. 10.
Nab. 3. 1.
n Ier. 51. 58.
o Isa. 11. 9.
p Osea. 7. 5.
., Fac. 9. 22.

r Ier. 85. 86, 87.
k 51. 57.
< Vers. 8.
! Isa. 4*. 9, 10.
& 43. 8.
« lor. 10. 8, 14.

Căci silnicia ta asupra Libanului te va acoperi,
Şi sterpirea fereloru luî, pre cari tu le spăimentaî,
'Pentru sângele omeniloru şi pentru apesarea ta
Asupra ţereî, asupra cetăfeî acesteia, şi asu
pra tuturora celorii ce locuescii in ea.
' Ce folosesce chipulu cioplita, că l'a cîoplitii făcătorulu luî,
Chipulu versată, " ce înveţă minciuni,
Pentru ca celii ce l'a făcutir să se încredă
în chipulu seu,
Şi să facă "idoli muţi?
Vai celuî ce dice cătră lenmii : „ Desceptă-te" !
Cătră petra cea mută: „Scolă-te" :
Au doră ele '/w vorii învăţa?
Eccă elu este suflaţii cu aurii şi arginta,
Şi x într'însulu nu este nici o suflare de vîeţă.
Dară » lehova este în templulii seu celii sânţii ;
'Tacă toţii pămentulu înaintea luî l

17

18

19

20

2'nu!i>tni;i lui Halakukă de rugăciune şi laudă.

RUGA luî Habakuku, profetulu, " pe Şighionotii.
lehova, audit'ămu chîămarea ta, si m'amii
temuţii ;
lehova, l înnoiiesce lucrulu teii în medîloculu
aniloru !
In medîloculu aniloru fâ-fo< cunoscutu !
In mânia ta amintesce-ţî de îndurare!
Dumnedeu vine de pe Temanu,
• Şi Sântulu de pe muntele Paranii, Sela :
Măreţia luî acopere cerîurile,
Şi plinii este pămentulu de lauda sa.
Strălucirea lui este ca a soreluî,
Rade esu din mâna sa :
Şi acolo este cortulîi putereî luî.
" Ciuma păşesce înaintea feţei sale,
Şi pe urmele luî âmblă « mortea.
Elu se opresce, şi face pămentulu să se
clatine,
Elii caută împrejura, şi face ca poporele să
se cutremure ;
•''Munţii s eterni se resipescii,
fi colinele străvechi s'afundâ:
Iii âmblă în căile eterne.
Eu vcdu corturile Cuşanuluî cuprinse de
groză,
Şi colibele pămentuluî Madianuluî se sguduiu".
Aii asupra pereielorîi s'a mâniaţii lehova?
Aprinsu-s'a mânia ta asupra fluvieloru,
Aprinderea ta asupra măreî :
*De călărescî pe caii teî,
Zech. 8. 13. '• Dent. 33. 8.
Zsch. 10. 8.
—
v Vs. 115. 5.
Judo. 5. 4.
_
w 3,
1 Cor. 18. 8.
Ps. 68. 7.
uapulu
x P». 135. 17.
d Nah. 1. 3.
y Pi. 11. 4.
a Pt. 7, titluln. < Pa. 18. 8.
> Zaţ. 1. 7.
b Pi. 85. 6.
/ Nah. 1. 5.
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In care de biruinţă?
9 Desvălitu-s'a arculu teii;
Ca şepte vergi pedepsitore făcutu-s'a ordinulii teii, Sela:
•'Cu perăîele despici pămentulii:
10 ^Munţii te vădii, ţi se sguduiu :
Vărsarea de apă cură :
Adunculu face să resune vocea sa,
Şi * rădică în susu manele sale.
11 1 Sorele şi luna se oprescu în locaşulii lorii,
Trasu-s'au la lumina ""săgeţelorii tale,
Si la sclipirea, lâncilorii tale strălucitore.
12 Cu furia păşescî preste pământii,
"Cu mânia calci preste popore.
13 Eşit'aî pentru mântuirea poporului teii,
Pentru mântuirea unsului teii;
• Sfărăraat'aî acoperişulu din casa nelegiui
tului,
Şi ai desviilitii temelia sa până la grumazii,
Sela;
14 Străpuns'ai capulu căpitenieî lorii cu înse-şî
săgeţele sale,
Cându se răpediră, ca să me resipescă,

Şi tresaltară, ca şi cumu arii voi să înghită
pre unii sermanu în loculu ascundere! sale;
^Mers'aî cu caii tei pe mare
Pe ape puternice in turbare.
Audit'amii, şi «cele din lă-întrulii meii
s'aii cutremurată;
Buzele mele tremurau la audulu voceî ;
Fîerulii străbătu în osele mele, şi în loculu
meu mă cutremuram.
Fire-aşî în repausu până în diiia strîmtorăreî,
Până se va sui celii ce va apăsa pre poporii !
Căci smochinulu nu mal înfloresce,
Şi fruptii nu mai este pe viţă;
Lipsesce fruptulu olivuluî,
Şi ogorulii nu mal dă bucate;
Oile lipsescii din tîrlă,
Şi nici unii bou nu mal este in grajdîurî.
rDară eii mă 'bucurii în lehova,
Tresaltii în Dumnedeulii mântuire! mele.
'Tăria mea este lehova, Domnulu,
Elu face picîorele mele ca "ale cerbului,
Şi me face să "mergii pe înălţimile mele.
Maestrului de cântare pe neghinotu.

15
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ZEFANIA.
Judecăţi asupra ludeilorw pentru idololatria fi cek-l-alte pecate ale lorii.

1 pUVENTULtT lui lehova, care a foştii
\_j cătră Zefania, fiîulu lui Guşi, fiîulu lui
Ghedalia, fiîulu lui Amaria, fiiulu lui Hizkia,
în dilele lui losia, fiîulu lui Amonu, regele
lui Iuda :
2
Voiii face să peră totulii de pe pămânDice lehova:
[tulii acesta,
3 ° Voiii face să peră omeni şi vite,
Voiii face să peră paserile ceriului şi pescii
măreî,
Şi * petrele de potecnire o dată cu cei ne
legiuiţi;
Da, voiii sterpi de pe faţa pământului aces
tuia pre omeni, dice lehova.
4 întinde-voiu mâna mea chîarii şi asupra

Şi pre cei «ce se închină oştireî ceriului de
pe acoperişurile lorii,
/Şi ce se închină, »jurându-se pe lehova,
Şi jurându-se pe *Malcamu;
Pre 'cei ce s'aii abătuţii de la lehova,
Şi cari •'nu cnutii pre lehova, şi nu întrebă
de d'msulu.
* Tăcere înaintea lui lehova, Domnului
'Căci apropo este diiia lui lehova;
Căci m lehova a gătiţii sacrificiu,
A sfinţiţii pre ceî chiămaţî aî seî.
Şi în diiia sacrificiului lui lehova
8
Voiii pedepsi pre "mai mari şi pre fiii regelui,
Şi pre toţi câţi se îmbracii în vestminte
străine ;
lui Iuda,
Şi voiii pedepsi în acea di pre toţi câţi
Şi asupra tuturoru locuitoriloru Ierusali
sării pragulu,
mului;
Si cari împlu casa domnului lorii cu silni
Şi c voiii sterpi din loculu acesta rămăşiţa cia şi încelăcîune.
lui Baalii,
în diiia aceea, dice lehova,
10
Numile dpreuţilorii idololatri ca şi ale prea resuna o strigare de tânguire de la ° por
uţiloru adeveraţi,
ta pescilorii,
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CAP. l, 2.
Şi urlete din despărţirea Mişne,
Şi o plângere mare d'inspre coline.
1 1 P Locuitori din Makteşu, căinaţi-vă !
Căci totu poporulu Canaanuluî va fi sterpitu ;
Sterpi-se-voru toţi, câţi sunt încărcaţi cu
12 Şi totu în acelîi timpii,
[argintii.
Voiil căuta în lerusalimii cu fânarulu;
Şi voiu pedepsi pra omenii ce * sedii în drojŞi rcari dicu în anima lorii: [diele lorii,
„leliova nu face nici bine, nici nu face reu."
13 De aceea averea lorii va ajunge de predă,
Şi casele lorii de pustiire ;
Y orii zidi case, dară 'nu le vorii locui;
Şi voru sădi viî, dară ' vinulii lorii nu-lu voru be.
14
"Apropo este diua cea mare a lui lehova;
Aprope este ea, şi forte se grăbesce;
O strigare va resuna în diua lui lehova ;
Cu amarii va striga atuncea vitesulii.
15 "Diua aceea este di de furia,
Di de strîmtorare şi de nevoia,
I)i de dărăpenare şi de pustiire,
ţ)i de întunerecu şi de întunecime,
Di de nuorii şi de negură desă;
16 Di de Hrîmbiţă şi de alarmă,
Pentru cetăţile cele întărite şi pentru tur
nurile cele înalte.
17 Strîmtora-voiu pre omeni;
Şi ca Corbii vorii âmbla;
Căci au păcătuiţii asupra lui lehova;
Deci z sângele lorii se va vărsa ca pulberea,
Şi corpurile lorii "ca tina.
18 *Nicî argintulu lorii şi nici aurulu lorii nu-î
va pute mentui
în diua furiei lui lehova;
De flacăra gelosieî sale va fi c mistuiţii toţii
pămentulu acesta;
Căci d tuturora celoru ce locuescu acesta pămentu li va găti unu sfârşiţii grabnicii.
2°T7ENIŢI-V£ în sine;
f Da, veniţi-vă în sine, poporule nedoritu !
2 înainte de a se nasce hotărîrea, —
* Ca pleva trece timpulii, —
înainte de a veni presto voi " aprinderea mâ
niei lui lehova,
înainte de a veni preste voi diua mâniei
lui lehova.
3 d Căutaţi pre lehova, etotî săracii pământului,
Voi câţi împliniţi legea sal
Căutaţi dreptatea, căutaţi umilinţa !
•Tote, veţi rămâne ascunşi in diua mâniei
lui lehova.
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Judecăţi asupra poporeloru păgâne din vecinitate :
asupra Filisteniloru, Moabiţiloru, Ammoniţiloră,
Cusiţilortt şi AsirienUorit.

Căci ?Gaza va fi părăsită,

4

Şi Aşkelonulu pustiiu,
Aşdodulu isgoni-lu-voru Aîn amedă-di,
Şi Ekronulii va fi desrădecinatu.
Vai vom, ceî ce locuiţi 'mal ui u măreî,
Tu poporii alii Cretiloru!
Cuven tulii lui lehova preste voî,
Tu •'Canaanule, pămentulu Filisteniloru!
Perde-te-voiu, până ce nici unu locuitori nu
va maî fi.
Simalulu măreî va ajunge locu de păscîune,
Cisterne pentru păstori,
Şi *tîrle de oi.
Şi loculii acesta va fi alu ' rămăşiţei casei lui
Iuda,
Cari-lu vorii pasce,
Si sera vorii repausa în casele Aşkelonuluî l
Căci lehova, Dumnedeulu lorii, 'şi va '"amin
ti de d'înşiî,
Şi va "întorce pre prinşii lorii.
"Audit'amii ocara Moabuluî,
Şi *batjocurele fiilorii lui Ammonii,
Cu cari au defâîmatu pre poporulu meii,
Şi ?s'au întinsu preste hotarele loru.
De aceea viu sunt, dice lehova,
Dumnedeulu oştiriloru şi alu lui Israelii:
'Moabulu va ajunge ca Sodoma,
Şi 'fiii lui AmmonQ ca Gomorra,
'Locu acoperita cu urdicî, gropă de sare,
Şi pustiiu eternii ;
"Rămăşiţa poporului meii 'î va preda,
Şi ceî rămaşi ai poporului meu 'î voru stă
pâni.
Acesta li seva face pentru "sumeţirea lorii,
Pentru că defăimau şi se mărîau
Asupra poporului lui lehova, Dumnedeulu
oştiriloru.
înfricoşaţii va fi lehova asupră-li :
Căci pre toţi ^eiî pămentuluî acestuia 'î va
face să peră;
Dară zluî i se va închina
Fie-care din loculii seu:
Tote »ţermurile poporeloru.
Şi voî, 'Etiopieniloru,
Veţi cade de " sabia mea.
Şi elii va tinde mâna sa cătră medănopte,
Şi va *perde pre Asirienî,
k VedI Iţa. 17.
Ier. 29. 14.
i.
Cap. 3. 20.
o Ier. 48. 27.
Vers. 14
( !>*. 11. 11.
Ezec. 25. 8.
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Şi va preface Niniva într'o pustietate,
Secă ca unii deşerţii.
14 Şi cvorii repausa în medîloculii eî turme
De d animale de toţii felîulu;
Chîaru şi ' pelicanulu şi aricîulu vorii locui
pe capetele stâljriloru şei :
în ferestre va resuna urletulii lorii,
Pe praguri voru fi ruinl ;
Căcî 'tablele de cedru vorii fi desgolite.
15 Au acesta este cetatea cea voî6să, 'care se
ţinea sigură,
* Care 'şî dicea în anima eî: „Eu sunt, şi aiară de mine nici una" !
Cumii s'a prefăcutu în pustiiţi,
în culcuşii fereloru l
Orî-cine trece pe lungă ea, 'flueră,
Şi i scutură manele.
Mustrarea pecateloril Tudeilortt, şi făgăduinţî de
intârcere cătră Dumncdeu ţii de restatornicire intr'unv, timpii viitoritt.

3 "\7-Al cetăţeî acesteia indereptnice şi peV Celei apesătore !
[ţaţe,
2 "N'a ascultaţii vocea,
•
6 N'a primiţii învăţătura,
Nu s'a încredutii în lehova ;
De Dumnec^eulii eî nu s'a apropiaţii.
3 " Mai marii eî în medîloculii eî sunt leî ce
mugescii ;
Judecătorii eî sunt "*lupî de seră,
Cari nu lasă nici unu cîolanu pe demâneţă;
4 * Sumeţî fi necredincioşi sunt profeţii eî,
Preuţiî eî profaneză sanctuarulii,
'Silnicescu legea.
5 Dară s lehova celii drepţii A este în medîlo
culii eî,
Nu va face nici o nedreptate :

Pe totă demâneţă scote la lumină drepta
tea sa ;
Ea nici o-dată nu lipsesce;
Dară ' celii nedrepţii nu scie de ruşine.
6 Sterpit'amu naţiuni,
Sfârămatu-s'au turnurile lorii :
Pustiit'amii uliţele lorii, de nu este nici unii
trecătorii prin ele;
Nimicitu-s'au cetăţile lorii, de nu a remasu
nici unii omu,
Nici unii locuitorii.
7 i pis'amu : Teme-te deci de mine,
Primesce învăţătura,
Ca să nu fie stârpită locuinţa eî,
Ca nimicii să nu se intemple
c V«r«. 6.
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Din cele ce amu hotărîtii asupră-î ;
Dară s'au sculatii de demâneţă, *ca să facă

tote relele.
De aceea ' asceptaţi-mă, dice lehova,
Până în diiia, în care mă voiii scula la predă;
Căcî hotărîrea mea este de a m aduna popoDe a strînge regatele,
[rele,
Ca ele să verse asupră-li furia mea,
Totă aprinderea mâniei mele ;
Căcî de foculu gelosieî mele toţii pămentulii acesta " va fi mistuita.
Şi atunci voiii preface buzele poporelorii în
"buze curate,
Ca ele tote să chîăme numele lui lehova,
Şi să-î servescă într'unu gândii.
p De ceea parte a fluvîeloru Etiopiei
'Mi voru aduce pre închinătorii mei,
Pre fiica împrăscîaţiloru mei,
Ca darii.
în diiia aceea nu te vei mal ruşina
De tote faptele tale,
Cu cari ai nelegiuiţii împotriva mea;
Căcî atuncea depărta-voiu din medîloculii
teu pre « mândrii tei batjocuritorî ;
Şi nu te vei mai sumeţi pe sântulu meii
munte.
Şi voiii lăsa în medîloculii teii unii r poporii
săracii şi lipsiţii,
Care se va încrede în numele lui lehova.
•Eemăşiţa lui Israelii 'nu va mai face nedreptăţi,
" Şi nici va mal spune minciuni,
Şi în gura lorii nu se va mal afla limbă încelătore ;
Căcî " eî vorii pasce, şi se vorii culca; şi nu
va fi cine să-î înspăimânte.
* Cântă, fiică a Sionuluî !
Strigă de bucuria, Israele l
Bucură-te, şi tresaltă din totă anima,
Fiică a Ierusalimului l
Depărtat'a lehova judecatele tale,
Dat'a afară pre neamiculu teii;
y Regele lui Israelii, lehova, * este în medî
loculii teii ;
Nu vei mai vede nici unii reii !
în diiia aceea "dice-se- va Ierusalimului: „Nu
te teme ;"
Şi Sionuluî: *„Să nu-ţî slăbescâ manele"!
lehova, Dumnedeulu teii c celii din medîloculii teu este vitesii,
*S'j te va apera ;
d Bucura-se-va cu bucuria preste tine,
& 60. 4, etc.
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CAP. 1.
Tăce-va în iubirea sa,
Şi se va veseli cu bucuria preste tine.
18 Strînge-voiu dintr'aî tei pre ceî 'ce jălescu,
Departe fiindu de loculu întrunireî,
Lua-voiă povora ce este asupră-ţî, ocara.
19 Ecce, perde-voiu în timpulu acela pre toţi,
cari te apesă,
Şi voiii nientui pre f cea ologă,
Voiii aduna pre cea respinsă,

Şi-I voiu face de laudă şi de mărire
In tote ţerele, unde aii foştii de ruşine.
Şi toţii în acelu timpii » ve voiii aduce,
20
In timpulu cândîi ve voiii strînge;
Căci ve voiii face de renume şi de laudă
Intre tote poporele pămentulul,
Gândii voiii aduce pre prinşii voştri înapoi
înaintea ochitorii voştri,
Dice lehova.

H A G G A I.
Mustrarea poporului pentru lenevirea sa în zidirea templului; cu îndemnări şi îmbărbătări la hărnicia.

1 TN ° anulu alîi duoilea alu regelui Dariu, în
| luna a şosea, la ânteia di a luneî, a foştii
cuventulii lui lehova prin Ilaggaî, profetulu,
cătră *Zerubabelu, fiîulii lui Şealtielu, guvernătorulii luî Iuda ; şi cătră e losua, fiîulu
lui * losadacii, archiereulu, dicendu:
2
Aşa vorbesce lehova, Dumnefaulă oştiriloru, dicendu ;
Poporalii acesta dice: Timpulu încă nu a
sosiţii,
Timpulu pentru rezidirea casei luî lehova.
3
Atunci a foştii cuventulii luî lehova ' prin
Haggaî, profetulu, dicendu :
4
Dară ^ pentru voi este timpii, să locuiţi
în case îmbrăcate cu sepăturî,
Cându casa acesta este pustiiă ?
5 Şi acumii aşa dice lehova, Dumnedeulu oştiriloru :
» Luaţi aminte la urmările vostre!
6 Aţi * semlnatii multe, dară aţi adunaţii puMâncaţî, dară nu până la saţiu ;
ţine ;
Beţi, dară nu până la beţia;
Ve îmbrăcaţi, dară nu până la încăldire ;
Şi ' cine ceştigă simbria, o ceştigă pentru o
pungă spartă.
7 Aşa $ice lehova, Dumnedeulu oştirilorii:
Luaţi aminte la urmările vostre !
8 Suiţi-ve pe munte, şi aduceţi lemne,
Şi zidiţi casa mea ;
Şi acesta o voiu bine-primi,
Şi me voiii mări, dice lehova.
9 i Căutat'aţî la multe, şi ecce in puţine s'au
prefăcuţii ;

Adus'aţî a casă, dară * eu le suâamii.
Pentru ce ? dice lehova, Dumnefoulu oşti
rilorii.
« Pltn. I. (.
/ Ezee. Si. 18.
Mic. 4. n, 7.
g IU. 11. 1». &

»7.1». 456.8.

K/cc. 88. 85.
& 34. 13. &
ST. 21.
Amos 9. M

/'•cil. 1. 1.
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CapuH 1.
a Ezra 4 31. t
5. 1.

6 1 Crem.
19.
Ezra 3.
Mau 1.
Lne. 3.
c Ezra 3.

Pentru-că casa mea este pustiită,
Şi fie-care din voi alergă numai pentru casa
De aceea 'cerîulii vî opresce rouă,
[sa.
Şi pămentulii opresce venitulu şeii ;
m Amu chiămatii seceta
Preste pămontu şi preste munţi,
Preste grâu, preste mustii
Şi preste oleiii, şi preste totu ce duce păPreste omeni şi preste vite,
[mentulii,
Şi "presto totu lucruliz cu manele.
0 Atuncea Xerubabelii, fiîulii luî Şealtielii,
şi losua, fiîulii luî losadacii, archiereulu,
şi totă rămăşiţa poporului, ascultau de vo
cea luî lehova, Dumnedeulu lorii, şi de cu
vintele luî Haggaî, profetulu, după cumii
l'a trămesu lehova, Dumnedeulu lorii; şi poporulu se temea de lehova.
Atuncea Haggaî, solulu luî lehova, vorbîa în solia luî lehova cătră poporu, dicendu:
P Eu sunt cu voî, dice lehova.
Şi «lehova descepta spiritulii luî Zerubabelii, fiîulii luî Şealtielu, T guvernătorulii luî
Iuda; şi spiritulu luî losua, fiîulu luî lo
sadacii, archiereulu; şi spiritulu celuî-1-altu
poporu, ' ca să merga, şi să lucreze la casa
luî lehova, Dumnedeulu lorii, în diiia a
duoe-decî şi patru a luneî a şesea, in al ii
duoilea anii alu regelui Dariii.
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15

Mărirea cea mai mare a templului alii ditoilea
precisă.

IN ^iua a duoe-decî şi una a luneî a şep- 2
tea a foştii cuventulii luî lehova prin
Haggaî, profetulu, dicendu: Vorbesce acumii 2
lui Zerubabelii, fiîulu luî Şealtielu, guver
nătorulii luî Iuda ; şi luî losua, fiîulu luî Io-

3. 17.

5. »,
dl Gron. 6. 15.
e Ezra 5. 1.
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12.
»7.
». fc
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Ps. 1S1. 3,ete
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Mic. 6. 14.15.
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m 1 Rog. 17. 1.
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j Cap. ». 16.
n Cap. 2. 17.
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9

HAGGAl.

sadacu, archiereulu; şi celuî-1-altu poporu;
şi ţii:
° Cine a mal remasii intre voî,
Din cel ce aii vedutu casa acesta în mări
rea sa cea d'ânteîu ?
Şi cumu o vedeţi acumii?
6 Au nu este acesta ca o nimica in ochii voştri?
Dară c fii tare, Zerubabele l dice lehova ;
Şi fii tare, losua, fiîulu lui losadacu, ar
chiereulu ;
Şi fii tare, întregule poporu alu ţereî,
Dice lehova ; şi lucraţi !
Căci eii sunt cu voî, dice lehova, Dumne
deulii oştiriloru;
d Dupre cuventulu legămentulul ce amu înche
iaţii cu voî,
Gândii aţî eşitu din Egiptu;
Şi 'spiritulumeu toţii stă în medîloculu vostru;
Nu ve temeţi.
Căci aşa dice lehova, Dumnedeulii oştiriloru:
f încă o-dată, şi în puţinii timpu,
» Voiii clăti cerîulu şi pămentulu,
Marea şi uscatulii;
Şi voiii clăti pre tote poporele,
* Şi cele alese ale tuturoru poporelorii se voru
duce;
Şi voiii împle casa acesta cu mărire,
Dice lehova, Dumnedeulii oştiriloru ;
Alii meii este argintulii, şi alu meii aurulu,
pice lehova, Dumnedeulii oştiriloru.
' Maî mare va fi mărirea casei acesteia din
urmă decâtii a acelei d'ânteiu,
Dice lehova, Dumnedeulii oştiriloru;
Şi pune-voiu ' pacea in acestu locii,
ţ)ice lehova, Dumnedeulii oştirjloru.
Profetulă mustră pre poporti, şi făgăduesce pros
peritate drepţii resplătire de ascultare, cu o scire
particulară lui Zerubabelii, asigurăndu-î protecţiunea şi indurarea lui Dumnedeu.

10

în diua a diioe-decî şi patru a ^unel a noiia,
în anulii alii duoilea alu lui Dariu, a foştii
cuventulu lui lehova prin Haggaî, profetulii,
11 dicendu: Aşa dice lehova, Dumnedeulii oş
tiriloru : * întrebă acumii pre preuţî de lege,
12 dicendu: De portă cine-vaîn pola vestmân
tului şeii carne sânţită, şi se va atinge cu pola
sa de pane şeii legume, seu vinii, seu oleiii, seu
orî-ce feliii de bucate ; atuncea sânţi-se-va ?
13 Şi preuţiî respunseră, şidiseră: Nu. Şi Hag
gaî dise : Dacă unu omii l necuraţii pentru
unii morţii se va atinge de vre-una din aces
tea, fi-va necuraţii? Şi preuţiî respunseră,
Capulu 1.
a. Ezr* 3. 11.
6 /• •,. i.. 4. 10.
c Zech. 8. 9.
d E.od. 29. 45,

46.
• Neem. 9. -'<>.
îs*. 63. 11.
/ Veri. ».
Bbr. 18. 26.
g loel 3. 16.
h Fac. 49. 10.

Hal. 3. 1.
i loan 1. 14.
j P». K. 8, 9.
Loc. i. 14.
Efe>. S. 14.
k Lev.10.10, 11.

Deut. 33. 10.
Hal. î. 7.
1 Num. 19. 11.
m Ţii . 1. ÎS.
n Cap. 1. 5.
o Cap. 1. 6, 9.

şi diseră : Va fi necurata. Şi Haggaî respun- 14
se, şi dise:
n Aşa este acestu poporu, şi aşa naţiunea
acesta, înaintea mea, dice lehova;
Şi aşa este totu lucrulii mânelorii lorii;
Ceea ce eî aducu drepţii darii este necuraţii!
gi acumii "luaţi aminte
15
in diua acesta şi mai 'nainte:
înainte de a se pune petră pe petră la temA plulu lui lehova ;
înainte de a se face acesta,
16
0 Venindu la o grămadă de grâii de duoedecî de core,

Numai dece s'aii găsiţii;
Venindu la unii tescu, ca să scotă circî-decî
de laturi din cadă,
Numai diioe-decî s'au găsiţii.
f Lovitu-v'amu cu arsură in grâii, şi cu palitură, şi cu grândina,
»în toţii lucrulii mâneloru vostre;
r Şi cu tote acestea nu Jaţl îndreptată căDice lehova.
[tră mine,
Luaţi aminte, din diua acesta şi mai departe ;
Da la duoe-decî şi patru a lunel a noua,
Din * diua acesta, cându s'au pusii temeliele
templului lui lehova,
Luaţi aminte I
'Au mai fost'a semînţă in aria?
Da, fruptele nu le-a daţii nici viîa, nici smochinulu,
Nici mârulu-grânatu, nici olivulu;
Dară din diua acesta voia da bine-cuventarea mea.
Şi a foştii cuventulu lui lehova a duoa
oră cătră Haggaî in. diua a doue-decî şi pa
tru a luneî, dicenau: Vorbesce lui Zerubabelu, " guvernătorulu lui Iuda, dicendu:
" Clâti-voiu cerîulu şi pămentulu,
Şi " voiii resturna tronurile regateloru,
Voiu sfărâma puterea împerăţieloru poporeloru ;
» Voiu resturna carele şi călăreţii lorii,
Şi se vorii prăbuşi caii şi călăreţii lorii,
Fie-care de sabia fratelui şeii.
în diua aceea, dice lehova, Dumnedeulii ostiriloru,
Te voiii lua, Zerubabele, servulu meii, fiîulu
Dice lehova,
[lui Şealtielu,
' Şi te voiii face ca unii ânelii de sigilare;
Căci ° eii pre tine te-amu aleşii,
Dice lehova, Dumnedeulii oştiriloru.
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ZECHARIA.
Chiămare la căinţă drepţii introducere.

1 TN luna a opta, ° în amilii alii duoilea alu
J[ luî Dariu, a foştii cuventulu lui lehova
* câtră profetulu Zecharia, fiîulu lui Berechia,
fiîulu luî Iddo, dicendu;
2
Mâniatu-s'a lehova pre părinţii voştri cu
3 De aceea vei dice cătră eî :
[mânia mare ;
Aşa dice lehova, Dumnedeulu oştiriloru:
cîntorceţi-vă la mine, dice lehova, Dumne
deulu oştiriloru,
Şi mă voiii întorce şi eii la voî, dice leho
va, Dumnedeulu oştiriloru.
4 Nu fiţi ca părinţii voştri,
d Pre cari î-au strigaţii profeţii de mai 'nainte, dicendu:
Aşa dice lehova, Dumnedeulu oştiriloru:
' întorceţi-vă de la căile vostre cele rele,
Şi de la faptele vostre cele viclene;
Dară u'au audiţii,
Nici n'au ascultaţii de mine, dice lehova.
5 Părinţii voştri, unde sunt?
Şi profeţii, au în eternii trăescii eî?
6 Dară ore / cuvintele mele şi hotărîrile mele,
Pre cari le-amii ronduitu serviloru mei, profeţiloru,
N'au apucaţii ore pre părinţii voştri?
Şi atuncea s'au întorşii, şi au disu:
' După cumu lehova, Dumnedeulu oştiriloru,
a gândiţii să ni facă,
Dupre căile nostre şi dupre faptele nostre,
Aşa ni-a şi făcuţii.
Ânteia visiune a lui Zecharia : ângerulu stândil in
dumbrava de mirfi, ţi cei patru cai ; făgăduinfi de
restatornicire a Ierusalimului.

l

în diiia a doue-decî şi patra a luneî a
unii-spre-decea, care este luna Sebatu, în anulu alu duoilea alu luî Dariu, a foştii cuven
tulu luî lehova cătră profetulu Zecharia,
fiîulu luî Berechia, fiîulu luî Iddo, dicendu:
8
Vedut'amu noptea, şi ecce, *unii bărbaţii
călărîa pe unu calu roşu, şi stătu intre
mirţiî, ce erau într'unîi locu aduncii; şi în
9 dosulu luî erau 'caî roşi, pagi şi albi. Şi
amii disu: Ce sunt aceştia, domne? Şi ân
gerulu, care vorbîa cu mine, 'mî dise: 'Ţi
ZECHARIA.
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voiu arăta ce sunt aceştia. Şi bărbatulâ,
care stătea intre mirţî, lua cuventulu, şi
dise: J Aceştia sunt aceia, pre cari î-a trămesii lehova, ca să cutriere pămentulu. * Şi
eî au respunsu ângeruluî luî lehova, care
sta intre mirţî, şi au disu : Cutrierat'amu
pămentulu, şi ecce, toţii pămentulu este în
pace şi linisce.
Atuncea respunse ângerulă luî lehova,
şi dise : {Iehovo, Dumnezeule alu oştiriloru,
până cândii nu te vei îndura de lerusalimu şi
de cetăţile luî Iuda, pre cari te-aî mâniaţii
acumii ™şepte-decî de ani? Şi lehova respunse ângeruluî, care vorbîa cu mine, cu
n cuvinte bune ţi cuvinte mângăiătore. Atuncea dise ângerulu, care vorbîa cu mine, că
tră mine: Chiamă, şi di:
Aşa dice lehova, Dumnedeulu oştiriloru :
"Revnescu cu revnă mare pentru lerusalimu
Şi pentru Sionu;
Şi mânîatu-m'amii cu mânia mare pre aceste
popore liniscite;
Căci *eu m'amu mânîatu puţinii,
Dară eî au ajutaţii reulu.
De aceea aşa dice lehova:
«Me voiii întorce cu îndurarea cătră leru
salimu ;
Casa mea se va rezidi într'însulu, dice le
hova, Dumnedeulu oştiriloru;
Şi T funia de mesorisce se va întinde preste
lerusalimu.
Şi eră-şî strigă, şi di:
Aşa dice lehova, Dumnedeulu oştiriloru:
Cetăţile mele eră-şî se vorii revărsa întru
bunătăţi ;
"Şi lehova eră-şî va mângâia Sionulii,
Şi 'eră-şî va alege lerusalimulii.
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Visiunea a duoa : cele patru carne ţi ce» patru
făurari. Predicere despre scăparea ludeiloru.

Atuncea rădicat'amii ochiî meî, şi amii 18
vedutu, şi eccă patru corne. Şi amu disu 19
cătră ângerulu, care vorbîa cu mine: Ce
sunt acestea? Şi mî-a respunsu: "Acestea
sunt cornele, cari au răsipitu pre Iuda, pre
Israelii şi pre lerusalimu.
j Ebr. 1. U.|
k P». 103. 80,
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20
Şi mî-a aretatu lehova patru făurari?
21 Şi eu amu disii: Ce vinii aceştia să facă?
şi elu a respunsu, dicendu: Acelea sunt
cornele, cari aii răsipitii pre Iuda, încâtu
nimenea nu a pututu rădica capulii şeii ; şi
aceştia aii veniţii să înspăimânte pre ace
lea, si să dee joşii cornele aceloru popore,
cari aii " rădicaţii cornulii împotriva pămentuluî lui Iuda, ca să-lu răsipescă.

Şi * tu veî cunosce, că lehova, Dumnefaulu
oştirilorii, m'a trămesii la tine.
Şi va r lua lehova în stăpânire pre Iuda ca 12
moscenirea sa
în pămentulu celu sânţii,
Si-şî ' va alege 4ră-şî lerusalimulii.
Totă carnea ' tacă înaintea lui lehova,
13
Căci elu s'a si sculatii " din locaşulu seu
celii sânţii.

Fisiunea a treia : ângerulu cu funia de mesorisce ; Viziunea a patra : Archiereulu stândU înaintea
făgăduinţă de protecţiune ţi de prosperitate pen ăngeruluî, si Satana la drepta sa ; profeţia despre
tru lerusalimă.
Mesia.
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1RA-ŞÎ amu rădicaţii ochii mei, şi amii
vădutu, şi eccă " unii bărbaţii, şi în mâna
lui o funia de mesorisce. Atuncea amu
disii : Unde mergi ? Şi elu a disii cătră mine :
6 Să măsurii lerusalimulii, ca să vădii, câtă
este lăţimea sa şi câtă este lungimea sa.
Şi eccă, ângerulii, care vorbîa cu mine,
eşi, şi unii alţii ângerii 'î eşi înainte, şi-î
dise; Alergă, ?i vorbesce tânărului aceluia,
^icendu :
„c Locui-se-va lerusalimulii fără zidlurî
„Pentru mulţimea omeniloru şi a viteloru
dintr'însulii.
„Şi eu, dice lehova,
„Voiu fi dzidiu de focii în juruiţi şeii,
„'Şi de mărire în medîloculu lui."
O, o! fugiţi •''din pămentulii de la medănopte, dice lehova ;
Căci eii v'amu 9 resipitii
în cele patru venturi ale ceriului, dice leO Sionule, Amentui-te,
[hova.
Tu cehi ce locuescî cu fiica Babilonuluî !
Căci aşa dice lehova, Dumnefaulu oştirilorii :
După mărire m'a trămesii la poporele, cari
v'aii prădaţii;
Căci cine 'se atinge de voi, de lumina ochilorii şei se atinge.
Căci eccă, voiu J' scutura mâna mea preste
d'înşiî,
Şi voru ajunge de predă serviloru lorii;
Şi * voi veţi cunosce, că lehova, Dumnefieulfi
oştirilorii, m'a trămesii.
'Cântă, şi bucură-te, fiică a Sionuluî,
Căci eccă, vinii,
Şi mvoiu locui în medîloculu teu, dice lehova.
"In timpulii acela ° multe popore se vorii lipi
Şi-mî voru fi * poporu ;
[de lehova,
Şi eii voiu locui în medîloculu teii;
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SI elu mî-a aretatu pre " losua, archiereulu,
care sta înaintea ângeruluî lui lehova,
şi * Satana sta la drepta sa, ca să-lii perescă.
Şi dise lehova cătră Satana:
c„Certe-te lehova, Satano!
„Da, certe-te lehova, care d şî-a aleşii leru
salimulii ;
" „Aii elu nu este unu tăciune scăpaţii din
focii ?
Şi losua era îmbrăcaţii cu /'vestminte
scârnave, şi sta înaintea ângeruluî. Şi acesta lua cuventulii, şi vorbi cătră cei ce
stătea-l înaintea sa, dicendu : Depărtaţi de
pe d'însulii aceste vestminte scârnave ! şi dise
cătră losua : Eccă, facii să se ducă de pe
tine nedreptatea ta, » şi te îmbracu cu vest
minte serbătorescî. Şi a adaosii: Puneţi
h mitră curată pe capulii şeii ; şi-î puseră
mitră curată pe capii, şi-lii îmbrăcară în
vestminte; şi ângerulu luî lehova era de
faţă, Şi ângerulu luî lehova mărturisi pre
losua, dicendu: Aşa dice lehova, Dumnefaulu oştirilorii:
De veî âmbla pe căile mele,
Şi de veî •' păzi cele de păzitii ale mele ;
Atuncea tu veî •'judeca casa mea,
Şi veî păzi curţile mele;
Şi-ţî voiu da conducători dintr'acestia ce
* staii aicea.
Deci ascultă, losua, archiereulu,
Tu şi soţii tei cari sedii înaintea ta!
Căci ei sunt l omeni de semne ;
Căci eccS, aducii premservulii meii, "Odrasla!
Căci eccă petra, pre care amii pus'o înaintea luî losua,
°Pe acesta singură petră sunt îndreptaţi 'şepte ochi;
Ecce, eu singură amii săpaţii săpătura el,
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CAP. 3, 4, 5, 6.
ţ)ice lehova, Dumnedeulu ostiriloru;
Şi •< într'o singură «l i vuiu depărta fără-delegea acestei ţerî.
10 r în diua aceea, dice lehova, Dumnedeulu
oştirilorii,
Veţi chiăma fie-care pre amiculu seu
• Supţii butuculu de viîă, şi supţii smo
chinii.
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sulu: Ce sunt cele duoe ramurî de olivî, ca
ri stau lungă cele duoe ţevî de auru, prin
cari curge oleîulu din elu ? Şi elu mî-a re- 1 3
spunsu, dicendu : Nu sciî tu, ce sunt aces
tea ? şi amii disu : Nu, domnulu meii. Atun- 14
cea a disii: « Acestea sunt ceî duoî unşi, T cari
stau înaintea 'Domnului a totu pămentulu.

Fisiunea a şesea şi a şeptea : tuîulă ce sboră, şi
reiloră şi înlăturarea peVisiunea a cincea: policandrulti cela de aură şi efa ce sboră; pedepsirea
catelorti.
provisiunea sa cu oleiu ; asigurare de isbutire dată
lut Zerubabelu.

4 Ol s'a întorşii " ângerulu, care vorbîa cu
n O mine, şi m'a desceptatu, 6 ca pre omulii
ce se desceptă din somnulu seu. Şi a disu
cătră mine : Ce vedî tu ? Şi amu ţlisu : Eu
vădii, şi eccă, c unii policandru cu totulu de
aurii, şi d'asupra lui o cupă de oleiu, şi pe
ea d şepte candele, şi şepte ţevî la cele şepte
candele, ce suntlâ verfulu policandrului; ' Şi
diioî olivî lungă elu, unulu la drepta cupei,
şi altulu la stânga eî.
Şi amu luaţii cuventulu, şi amii întrebătu ângerulu care vorbîa cu mine, dicendu :
Domnulu meii, ce sunt acestea? Şi ânge
rulu, care vorbîa cu mine, respunse, şi-mî
dise: Nu sciî tu, ce sunt acestea? Şi amu
ţlisu, Nu, domnulu meu ! Atunci a respunsu,
şi mî-a vorbiţii, dicendii : Acesta este cuveutulu luî leliova cătră Zerubabelu, dicendu :
f „Nu prin putere, şi nu prin tăria,
„Ci prin spiritulu meu, dice lehova, Damnedeulă oştirilorii, se va face acesta :
7 „Cine escl tu, • munte mare ?
„înaintea luî Zerubabelu într'unii şesii te vel
preface ;
„Căci elu va scote până şi h petra cea maî
înaltă,
* „ Cu tote strigările : îndurare, îndurare pen

tru ea."
8
Şi a foştii cuventulu luî lehova cătră mi9 ne, dicendu: Manele luî Zerubabelu Jaii în10 temeîatii casa acesta, şi manele luî *o voru
sfârşi; şi ! tu vei cunosce, ca m lehova, Dum
nedeulu oştirilorii, m'a trămesu la voî. Căci
cine va despreţui diiia acestora " micî începu
turi? bucura-se-voru, cându voru vede cumpena în mâna luî Zerubabelu ° acestî şepte
ochi aî luî lehova, cari cutrieră toţii pă
mentulu.
11
Şi amu respunsu, şi amu disu cătră d'Ce sunt ceî p duoî olivî din drepta şi
12 din stânga policandruluî ? Şi dră-şî amii în
trebaţii a duoa oră, şi ainii disii cătră d'în/ Ier. 31. :>!. &
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SI eră-şî amu rădicaţii ochii mei, şi amii
vedutu ; şi ecce, unii a tuiu ce sbura. Şi
a disu cătră mine : Ce vedî tu ? Şi amu
respunsu : Vedu sburându unu tuiu ; duoedecî de coţi lungimea luî, şi dece coţi lă
ţimea luî.
Şi a disu cătră mine : Acesta este 6 blăsternulu, care ese preste totă ţera ; Căci toţii
celu ce fură pedepsi-se-va, cumii stă scrisu
pe faga acesta ; şi totu celu ce jură mincîunosu, pedepsi-se-va, cuinii stă scrisă pe
faţa aceea. 'Lu voiii scote, dice lehova,
Dumnedeulu ostiriloru, şi va veni in casa furuluî, şi in casa ° celui ce jură mincîunosii
în numele meii ; şi va remâne în casa sa,
şi d o va mistui cu lemnele eî şi cu petrele eî.
Şi ângerulu, care vorbîa cu mine, eşi, şimi dise: Iledică-ţî acumii ochii, şi vedî
ce este acesta ce ese ? Şi amii disu : Ce eate acesta î Şi elii a disii : Ce ese, este o efa.
Şi a disu : Acesta este asemănarea culorii din
totă ţera. Şi ecce, unu talentii de plumbu
se rădica, şi o femeă şedea în efa. Şi elu
dise : Acesta este nedreptatea : şi o arunca
în efa ; şi arunca bucata cea de plumbu
preste gura efel.
Atuucea amu rădicaţii ochii mei, şi amii
vedutu : şi ecce, eşiau duoe femei ; şi ventii
era supţii aripele lorii ; şi acestea aveau aripl ca aripele cocostârcului ; şi aii rădicată
efa intre pămentu şi ceriu. Şi amu <,lisu
cătră ângerulu, care vorbîa cu mine : Unde
ducii aceştia efa ? Şi elii dise cătră mine :
Ca ' să-î zidescă casă * în pămentulu Şinarului, ca acolo să ne aşedată şi pusă pe teineliele sale.
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Visiunea a opta; patru care, cari esu în fetturite ţerî.

EARĂ-şî amii rădicaţii ochii mei, şi amu Q
vedutu, şi ecce, patru care eşiau d'intre duoî munţi, şi munţii erau munţi de aramă. La carulii ânteiu erau " cai roşi, la 2
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ZECHARIA.
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3 alu duoilek carii b cai negri ; La alu treilea
carii ccaî albi, şi la alu patrulea carii cai
4 pagi şi suri. Atuncea luându cuventulu, d amu
^isu cătră ângerulu, care vorbîa cu mine :
Ce sunt aceştia, domnulii meu ?
5
Şi ângerulu respunse şi dise cătră mi
ne : • Aceştia sunt cele patru venturî ale cerîuluî, cari esii, după ce •''au stătuţii înaintea
6 Domnului a totu pâmentulu. La cari sunt
caii cei negri, acela mergii spre t pămentulu
de la medă-nopte. şi cei albi esu după eî ;
erii cei pagi mergu spre pămentulu de la
7 medă-di. După aceea eşiră ţi cei suri, şi
căutară să mergă şi *săcutriere pămentulu;
şi elu dise : Mergeţi, cutrieraţî pămentulu ;
deci eî au cutrieratu pămentulu.
8
Şi a strigaţii la mine, şi a vorbita cătră
mine, dicându : £cce, ceî ce mergu spre pă
mentulu de la medă-nopte, au făcuţii să se
potole ' mânia mea în pâmentulu de la me
dă-nopte.
( 'numii simbolice să se facă şi să se pună pe capuia archiereulut; profeţia despre Mesia ţi biseri
ca cea viitore.

9
Şi E foştii cuventulu lui Ichova cătră mi10 ne, dicendu : 16 de la ceî din captivitate, de
la Heldaî, de la Tobia şi de la ledaia, ca
ri au veniţii din Babiloru ; vino în aceeaşi
di, şi întră în casa luî losua, fiîulu lui Ze1 1 fania ; Da, îe de la d'inşii argintii şi aurO ;
şi fă i cununi, şi pune-/e pe capulu luî losua,
12 tiîulu luî losadacu, archiereulu. Şi vorbesce-î, dicendu : Aşa dice lebova, Dumne
deulu oştiriloru, dicendu :
„fiece * bărbatulu, alii cărui nume este
'Odrasla!
„Căci elu va odrăsli de supţii d'însulii,
•* „Şi va zidi templulu luî lehova ;
13 „Da, elu va zidi templulu luî lehova,
„Şi va "purta mărirea;
„Va şede şi va domni pe tronulu şeii,
„Şi "va fi preutu pe tronulu seu;
„Şi intre eî amînduoî va fi sfatu de pace."
14
Şi cununele voru sta la Helemu, la To
bia, la ledaia şi la Henu, fiîulu luîZefania,
15 p spre amintire în templulu luî lehova. Căci
» vorii veni ceî ce siint departe, şi voru zidi
templulu luî lehova ; şi r veţî cunosce, că le
hova, Dumnedeulu oştiriloru, m'a trămesii la
voî. Şi acesta se va îutempla, de veţî asculta
de vocea luî lehova, Dumnedeulu vostru.
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întrebare despre diioe posturi naţionale, si respunsulU luî Dumnedett prin profeţii, cu mustrări fi
făgăduinţă de indurare.

IN anulu alu patrulea alu luî Daria, regele, a foştii cuventulu luî lehova cătră
Zechnria în a patra di a luneî a noua, a luî
Chisleîi. Şi ceî din Babilonii, aii trămesii la
casa luî Dumnedeu pre Sarezeru, şi pre Regemii-Melecu şi pre omenii lorii, să se roge
lui lehova; Şi să " vorbescă cu preuţiî, cari
erau în casa luî lehova, Dumnedeulu oşti
riloru, şi cu profeţii ; fi să-î întrebe : Trebue ore să plângemii în * luna a cincea, si să
ne înfrenămu, dupre cumu amu urmaţii a
face de atâţia ani?
Şi a foştii cuventulu luî lehova, Lhtmnedfulu oştiriloru, cătră mine, dicendu : Vorbesce cătră totu poporulu ţereî şi cătră preuţî, dicendu : De c aţi postitu şi aţî plânsu
în luna a cincea şi d a şeptea, ' aceşti şeptedecî de anî, f pentru mine ore aţî postitu ?
Si de aţî mâncaţii şi aţî beutu, nu sunteţi
voî cei ce mâncau şi beau ? Au nu aceste
sunt cuvintele, pre cari lehova le-a prochîămatii prin profeţii de mai 'nainte, pre-cându
Ierusalimulu era încă locuiţii şi în pace, şi
cetăţile din jurulii şeii ; şi tdtă ' partea de
cătră amedă-di şi tdtă câmpia eraii locuite ?
Şi a foştii cuventulu luî lehova cătră
Zecharia, dicendu :
Aşa ţlice lehova, Dumnedeulu oştiriloru,
dicendu :
ft Judecaţi judecată adevărată,
Şi aretaţî îndurare şi compătimire unulu
Şi ' pre văduvă şi pre orfanii,
[altuia ;
Pre străinii şi pre săracii nu asupriţi l
> Şi în ânimele vostre umilii altuia rele nu
plănuiţi.
Dară eî n'aii voiţii să asculte,
Şi *dosulu şi l'aii întorşii,
Şi ' urechîele le-aii astupaţii, ca să na audă.
Şi "anima şi -aii făcut'o ca diamantulâ,
" Ca să nu asculte legea,
Nici cuvintele, pre cari le-a trămesii lorii le
hova, Dumnedeulu oştiriloru,
Prin spiritulii seu, prin profeţii de maî 'naiute :
0 Şi aşa se făcu mânia mare de la lehova,
Dumnedcidii oştiriloru.
Şi a foştii, că precumii, cându elu striga,
Şi eî nu ascultau:
Aşa f eu nu î-amîi ascultaţii,
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pice lehova, Dumnedeulu oştiriloru,
Cându au strigata eî;
Ci î-amt "spulberată intre tote poporele, pre
r cari eî nu le cunosceau ;
Şi 'pămentulu loră a rămaşii în urma lorii
pustiiu,
Aşa că nimenea nu mai trecea, nicî se în
torcea din elu;
Şi axa fâcutu-s'a pustiiu 'pămentulu celu
doriţii.
TT^OST'a eră-şî cuventulu lui Ichova, Dunifj nedeulu oştiriloru, dicendu:
Aşa dice lehova, Dumnedeulu oştiriloru,
"Revnescu cu revnă mare pentru Sionu,
Da, cu mânia mare revnescu pentru elu.
Aşa dice lehova:
* Mă voiii întorce în Sionu, şi c voiii locui
în lerusalimii;
Şi Ierusalimulu d se va chîăma : Cetatea Adevăruluî,
Şi, * Muntele luî lehova, Dumnedeulu oştiri
loru, f Muntele celu Sânta.
Aşa dice lehova, Dumnedeulu oştiriloru:
«Bărbaţi bătrâni, şi femei betrâne vorii şede
eră-şî în uliţele Ierusalimului,
Fie-care cu toegulu seu în mâna sa pentru
mulţimea dileloru ;
Şi pline vorii fi uliţele cetăţeî de băeţî şi
de fete, jucându-se în uliţele eî.
Aşa dice lehova, Dumnedeulu oştiriloru:
De este acesta de mirare în ochii remăşiţeî poporului acestuia din dilele acestea,
Ore ftfi-va de mirare şi în ochii mei V
Dice lehova, Dumnedeulu oştiriloru.
Aşa dice lehova, Dumnedeulu oştiriloru:
fiece, 'voiu mentui poporulii ineii din pă
mentulu de la resăritu,
Şi din pămentulu de la apusa;
Şi-î voiii aduce, şi vorîi locui în Ierusalimu ;
Şi i eî 'mi voru fi poporu, şi eii li voiii fi
Dumnedeu,
în * adeveru şi dreptate.
Aşa dice lehova, Dumnedeulu oştiriloru :
'Manele vostre fie târî,
Voi cari audiţî în dilele acestea
Aceste cuvinte din gura m profeţiloru,
Cari au vorbită " în diua,
Cându s'a pusu temelia casei luî lehova,
Cându «'a începută a se zidi templulu.
Căci înaintea aceloru dile
Nu era "resplată nicî pentru ornenî, şi nu era
resplată nicî pentru vite.
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Şi P nicî celu ce eşîa, nicî celu ce intra, nu
avea pace de neamicii;
Ci amu rânduită pre toţi omenii uniîa asupra altora.
Dară acumu eii nu mai sunt ca în dilele de
mai 'nainte
Cătră remăşiţa poporului acestuia,
Dice lehova, Dumnedeulu oştiriloru.
'l Că semînţa va prospera ;
Butuculu de vilă 'şî va da fruptulu seu;
Şi r păraentulu 'şi va da venitulii seu ;
Şi • cerîulu 'şî va da rouă sa ;
Şi tote aceste le voiu da în stăpânirea
poporului acestuia.
Şi precumu voi, casă a luî Iuda şi casă a
Ini Israelu,
Aţi foştii ' de blăstemu intre popore ;
Aşa ve voiii mentui,
Şi "veţi fi bine-cuventare!
Nu ve temeţi, "manele vostre fie târî!
Căci aşa dice lehova, Dumnedeulu oştiriloru :
x Precumu amti căutaţii a vî face rău,
Pre-cându părinţii voştri mă mânîaii,
pice lehova, Dumnedeulu oştiriloru,
y Şi nu m'amii căiţii ;
Toţii aşa amii căutaţii în dilele acestea
A face bine Ierusalimului şi casei luî Iuda;
Nu ve temeţi !
Acestea sunt lucrurile ce voi trebue sa le
* Vorbiţi adeveru unulii altuia ;
[faceţi :
Faceţi judecata adevăruluî şi a păceî în por
tele vostre;
" Şi nu plănuiţi rele în ânimele vostre unulii altuia,
Şi * nu iubiţi jurămentulii mincîunosu ;
Căci tote acestea sunt cele ce urescu, dice
lehova.
Şi a foştii cătră mine cuventulu luî lehova,
Dumnedeulu oştiriloru, dicendu : Aşa dice
lehova, Dumnedeulu oştiriloru : c Postulu lunel
a patra, d şi postulu lunel a cincea, « şi postulu lunel a şeptea, -''şi postulu lunci a decea,
vorii fi casei luî Iuda spre s bucuria şi spre
veselia, şi de serbări voîose ; * deci iubiţi
adevărulu şi pacea.
Aşa dice lehova, Dumnedeulu oştiriloru :
Vorii veni încă şi popore şi locuitori ai multorii cetăţi; Şi locuitorii unei cetăţi voru
merge la altă cetate, şi vorii dice : * Să rnergemu să ne rugămu lui lehova, şi să căutâmti pre lehova, Dumnedeulu oştiriloru :
şi eii voiii merge. Da, ''popore multe şi
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naţiuni puternice vorii veni să caute în lerusalimii pre lehova, Dumnefaulii oştiriloru,
şi să se roge luî lehova.
23
Aşa dice lehova, Dumneţlevlu oştiriloru :
în filele acelea * voru apuca dece bărbaţi
din tote limbele poporeloru, da, vorii apuca
colţulu vestmentulm unui Iudeu, dicendu : Sa
mergemu împreună cu voî; căci noi amu
audiţii, ' că cu voî este Dumnezeu.
Preziceri despre naţiunile vecine păgâne; profe
ţia despre Regele Sionuluî şi despre biruinţele şi
mărirea lui.

9 « T)ROFEŢIĂ. Cuventulii luî lehova asupra
f pământului Hadraculuî,
Care se va aşeda preste J Damascu ;
Căcî lehova are cochî asupra omului
Şi asvpra tuturora seminţieloru luî Israelii ;
2 Şi asupra ''Hematuluî, care se hotâresce cu
d'însulu,
Asupra ' Tirului şi a f Sidonuluî, de şi este
atâtu de * înţelepţii.
3 Cu tote că Tirulu şî-a zidiţii întăriri,
Şi *şî-a adunaţii argintii ca pulberea,
Şi auru ca noroîulu uliţelorii:
4 Ecce, 'Domnulu va face să se îee de la d'în
sulu i puterea sa,
Şi o va prebuşi în mare ;
Şi elii însu-şî va fi mistuiţii de focii.
5 iAşkelouulu va vede acesta, şi se va teme ;
Şi Gaza o va vede, şi se va cutremura forte ;
Ca şi Ekronulu ; căci speranţa sa a remasu
de ruşine ;
Peri-va regele din Gaza,
Si Aşkelonulu va fi nelocuitu ;
6 Si lîn Aşdodu vorii locui străinii;
Şi voiii nimici mândria Filisteniloru.
7 Şi voiii depărta sângele luî din gura luî,
Şi urîcîunile luî d'intre dinţii seî;
Şi aşa elii va remâne pentru Dumnedeulii
nostru ;
Va fi ca unu ţinuţii alu luî Iuda,
Şi Ekronulu ca lebuseu.
8 Şi m voiu tăberî în jurulii casei mele împo
triva osteî,
împotriva celorii ce se ducii,
Şi împotriva celorii ce se întorcii;
Şi "nu va mai trece asupritorulii preste
d'înşiî ;
Căcî acumu ° privescii la tine cu ochii mei.
9
''Bucură-te forte, fiică a Sionuluî l
Tresaltă, fiică a Ierusalimului!
fiece, «Regele teu vine la tine;
t Iţa. 3. 6. * 4.
Ps. 145. 15.
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d Ier. 49. 83.
I 1 Cor. 14. 85. e Isa. »3.
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> t Aman 1. 8. >

Drepţii este elii şi mântuitorii,
lilându şi călare pe asinii,
Pe unii mânzii, fiiu de asină.
Şi r voiu sterpi din Efraimu carele,
Şi caii din Ierusalimu ;
Şi arculu resbeluluî va fi sterpitu;
Şi va vorbi 'poporeloru pace;
Şi domnia luî va fi ' de la o mare până la
altă mare,
Şi de la Eufratu până la marginile pămentuluî.
Câtu pentru tine, Sione, pentru sângele legămentuluî încheiata cu tine
Voiii da drumulii " încătuşaţiloru tei din gropa, în care nu este apă.
întorceţi-ve în întărire, "voi încătuşaţi cu
speranţă !
Da, astă-^î o spunii, "înduoite 'ţî voiu resplăti.
Căcî pre Iuda 'Iu voiu întrebuinţa, ca arcu
alu meii,
Si pre Efraimu, ca săgeta a mea ;
Şi voiii descepta pre fiiî teî, Sione,
Asupra fiiloru teî, Grecio ;
Şi te voiii face ca sabia de vitesii.
Şi areta-se-va lehova d'asupra lorii;
Şi y vorii eşi săgeţele sale, ca fulgerele;
Şi lehova Domnulu va sufla din trîmbiţă,
Şi va âmbla * în vârtejurile de medă-di.
lehova, Dvmnefoulu oştiriloru, 'î va apera ;
Şi voru înghiţi, şi vorii învinge cu petrele
de prasciă;
Voru be, fi voru vui ca de vinii,
Şi vorii fi plini, ca cupele de sacrificiu,
Ca "colţurile altarului.
Şi lehova, Dumnedeulîi loru, va mentui în
acea di
Pre poporuhl şeii, ca pre o turmă;
Căcî * el sunt petrele diademei,
c Redicate in pămentulii seu.
O d câtii de mare va fi norocirea sa, câtă de
mare frumuseţa sa!
' Grâulu va veseli pre tenerî, şi mustulii pre
fecîore.
Făgăduinfî de putere, prosperitate
tru Israelii.
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12

13

14

15

16

17

mărire pen

pEREŢl « de la lehova b ploîă c în timpulîi 10

\j plofeî târzie,
De la lehova, urditorulii fulgereloru;
Si elii vî va da ploîă îmbelşugată
Pentru totă verdeţa câmpului.
Căcî d terafimiî vorbescii nimicuri,
Şi predicatorii vedu minciuni,
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CAP. 10, 11.

Yaită-tc, ciparosule ! căci cedru a ciidutti,
Cei măreţi sunt despoiaţi;
Văîtaţi-vă, stejari ai Basanuluî !
6 Căci s'a datu j osii pădurea cea nestrăbătută.
Resună vaetulu păstoriloru;
Câcî li s'a răpitu măreţia lorii;
Resună mugetulii puiloru de lei;
Căci Iordanului i s'a răpitu mândria sa.
Aşa dice lehova, Dumnedeulu meii:
"Pasce oile de junghiare,
Pre cari cumpărătorii lorii le junghiă,
dFâră să se credă vinovaţi;
Şi vendetoriî cărora ' dicu :
„Bine-cuventatu fie lehova, că m'amu înavuŞi aî cărora păstori nu le cruţă.
[ţitii",
Căci nu voiu maî cruţa pre locuitorii pamentuluî acestuia, dice lehova;
Ci eccă, da- voiu pre omeni, unuia
l n mâna altuia, şi în mâna regelui seu ;
Şi eî vorii sdrumica ţera,
Şi eii nu voiii inentui-o din mâua loru.
Si amu /păscuta oile de junghiare;
în adeverii ' o turmă mişelă !
Şi mî-amu luaţii diioă toege ; pre unulu
l'amu numiţii Frumuseţă, şi pre celu-1-altu,
Legături ; şi păsceamu turma. Şi numai h într'o lună amu sterpitîi trei păstori ; căci
anima mea nu-î răbda, şi sufietulu loru se
desgusta de mine. Şi amii \lisii:
„Pre voi nu ve voiii pasce!
' „Ce more, să moră ;
„Ce pere, să peră;
B Şi cele ce voru rămâne, să-şî mănânce car
nea una alteia."
Şi luatu-mi-amii toegulu Frumuseţă, şi
L'ain i frânţii, ca să rumpu legămentulu ce
amu încheiaţii cu tote seminţiele. Şi s'a şi
rumptii din aceeaşi di ; şi aşa cunoscură,—
în adevării •>' o turmă mişelă, — cei ce luau
semă la mine, că acesta a fottu cuventulu
luî lehova. Şi amii disu câtră d'înşiî : De
este plăcuţii in ochii voştri, daţi-mî plată;
eru de nu, lăsaţi-o. Şi-mî * cumpeniră plata,
trei-decî de arginţi. Şi a disu lehova cătră mine : Aruncă-i l olarului, acestii preţu
frumoşii, cu care amii foştii preţuiţii de d'inşiî! Şi amu luaţii cei trei- deci de arginţi,
şi i-amu aruncaţii in casa lui lehova pen
tru olarii.
Atuncea frântu-mi-amu toegulu alu duoilea, Legături ; ca să rumpu înfrăţirea in
tre Iuda şi intre Israelu.
Şi a disîi lehova cătră mine : m le-ţî încă
şi uneltele de jăstoru nebunii ;

Şi spunii visuri deşerte ; şi ' mângăîă cu de
şertăciune ;
De aceea se rătăcescu, ca oile,
Şi suferii nevoi, /'căci iiu au păstorii.
3 Mânia mea aprinsu-s'a asupra păstoriloru,
• Şi amu pedepsiţii pre ţîapî ;
Căci lehova, Dumnedeulu oştiriloru, 'şî * adu
ce aminte de casa luî Iuda, turma sa,
Şi ' o va face ca calulu seu celu frumoşii
de resbelu.
4 Dintr'îusulu va eşi 'petra ânghîulară,
Dintr'însulu *ţcruşiî,
Dintr'însulu arcurile de luptă,
Dintr'însulu toţi conducătorii.
5 Şi vorii fi ca viteşiî, ce ' calcă in luptă preste
Ca pe noroîulu uliţeloru;
[neamicii,
Şi se voru lupta;
Căci lehova este cu d'înşiî,
Şi voru ruşina pre călăreţi pe caii lorii.
G
Voiii întări casa luî Iuda,
Şi voiu mrutui casa luî losefu,
'I m voiii aduce înapoi, ţi-l voiu face să locuescă in repausu;
Câcî "mi-î milă de d'ÎDşiî;
Şi voru fi ca şi cuinii nu î-aşî fi lepădaţii;
Căci eîi sunt lehova, Dumnedeulu loru, ° şi-î
voiii audi.
7 Efraimu va fi ca unii vitesîi;
Şi f anima lorii se va bucura, ca de vinii ;
Fiii lorii voru vede acesta, şi se vorii bucura;
Anima loru va tresaltă în lehova.
8 Li voiu * fluera, şi-î voiu aduna ;
Căci eu 'î voiii rescumpăra;
T Şi se vorii îmmulţi, ca şi maî 'nainte.
9 'l ' voiii semena intre popore,
Şi-şî voru ' aminti de mine in teri depărtate;
Voru trăi cu fiii lorii, şi se vorii întorce.
10 " 'I voiu duce eră-şî din pămentulu Egiptului,
Si-î voiu aduna din Âsiria,
Şi-î voiu duce in pămeutulu Galaaduluî şi
în Libanu;
Şi "nu se vorii maî găsi locuri pentru d'înşiî.
1 1 * Şi Israelu va trece prin strîmtorile măreî,
Şi va lovi valurile eî,
Şi tote adâncurile Nilului se voru usca;
* Fala Asirieî se va umili ;
Şi " sceptrulii Egiptului se va lua de la du.
12 Eru pre eî 'î voiu face târî prin lehova,
Şi ° in numele luî voru âmbla,
ţ)ice lehova.
Peătpsa ccfarii necăifi,

H Ţ EBANULE, deschide «portele tale,
| j Ca foculu să mistuia cedrii tei.
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Căci ecc6, eii voiii redica unii păstorii
in ţeră,
Care nu va socoti pre cei peritorî,
Nici pre tenerî nu va căuta;
Pre ceî râniţî nu va tămădui,
Şi de ceî ce vorii remâne .nu se va îngriji;
Dară va mânca carnea colorii îngrăşate,
Şi li va rumpe copitele lorii.
17 "Vai de păstorulu prostii, care părăsesce
turma !
Sabia va ji presto braţîulu şeii şi preste ochiulu şeii celii dreptu ;
Brac,îulii şeii va seca, şi ochîulii şeii celii
dreptu va orbi.

Ca să nu se redice mărirea caseî luî Davidu,
Si mărirea locuitoriloru Ierusalimului
Preste Iuda.
îu aceea-şi di lehova va apera pre locu- 8
itoriî Ierusalimului;
Şi * celii slabii din eî va fi in acea di ase
menea luî Davidu,
Şi casa luî Davidu m fi ca Dumnedeii,
Ca ângerulii luî lehova înaintea loru.
Şi în acea di
9
Voiii căuta ' să sterpescu tote poporele,
Câte vorii veni asupra Ierusalimului ;
' Dară preste casa luî Davidu,
10
Şi preste locuitorii Ierusalimului,
Voiu reversa spiritulu charuluî şi alii rugeî ;
Nimicirea neamţcilorii poporului lut Dumnefcă; că Şi vorii * căuta spre mine, pre care l'au stră- 1 1
inţa, mentuirea ţi curăţirea lut Israelu.
Şi voru plânge după elu,
[punsii,
12 IjROFEŢIĂ. Cuventulu luî lehova asu- 'Dupre cumii plânge cine-va după fiiulu unicii ala seu •
f pra luî Israelu.
lehova dice, ° celii ce H întinsii cerîulă,
Şi vorii boci cu amarii pentru d'însulu,
Şi a întemeiaţii pămentulii;
Dupre cumu se bocesce cine-va cu amarii
Celii ce * a făcuţii spiritulu omjlui din lă-în- după ânteiu-născutulu «i'u.
în acea di va fi "plângere mare în Ieru- 12
trulu seu :
2
fiece, Ierusalimulu 'Iu voiii face c cupă de salimu,
" Ca şi plângerea din Adadrimmonii în valea
sbucîumare
Pentru tote poporele de juru împrejuru ;
Meghiddouluî.
Şi cliia.ru şi pentru Iuda va fi,
0 Şi va plânge ţeră, fie care nemu în deosebi : 1 3
Nemulii caseî luî Davidu în deosebi, şi feLa împresurarea Ierusalimului.
3 dŞi în aceeaşi di voiii face Ierusalimulu
meele loru în deosebi;
• Petră împovoretore pentru tote poporele ; Nemulii caseî luî p Natanii în deosebi, şi feToţi câţi se voru încărca cu ea se vorii vă
mcele loru în deosebi;
Nemulii caseî luî Levi în deosebi, şi femeele
tăma ;
Totu-şî tote poporele pământului se vorii lorii în deosebi;
aduna asupră-î.
Nemulu luî Şimeiu în deosebi, şi femeele
4 în acea di, dice lehova,
lorii în deosebi ;
•''Voiii lovi fie-ce călii cu turbare,
Şi tote cele-1-alte nemuri,
14
Şi pre călăreţulu şeii cu nebunia;
Fi e- care nemu în deosebi, şi femeele lorii în
Şi voiii deschide ochii mei preste casa luî deosebi.
IN ° acea di se va deschide b unii isvoriî
J3
Iuda :
Dară voiii lovi cu orbire toţi caii poporelorii.
Pentru casa luî Davidu şi pentru locui
5 Şi vorii vorbi întru anima lorii capii luî Iuda: torii Ierusalimului,
„Locuitorii Ierusalimului sunt pentru mine Pentru pecatii şi pentru necurăţenia.
Şi în acea di, dice lehova, Dumnefeulu oşti- 2
unu sprijinii
„Prin lehova, Dumnedeulii oştirilorii şi alii riloru,
Voiii c sterpi din ţeră numile idolilorii,
lorii ".
6 In aceea-şî di voiii face pre capii luî Iuda Aşa că nu se va maî aminti de eî\
> Ca vatră de focii supţii lommi,
Şi voiii scote din ţeră
Si ca o făclia de focii supţii snopî;
Pre "* profeţii ceî minclunoşt şi spiritulu neŞi eî voru mistui pre tote poporele
curatu.
La drepta şi la stânga de juru împrejuru ; Şi de va maî profeţi cine-va,
3
Şi Ierusalimulu va fi locuiţii pe loculu seu, 1 Părintele şeii şi mumă-sa, cari l'aii născuţii,
In Icni sa l i m ii.
j 'I vorii dice: „Să nu maî trăescl ;
7 Şi va mentui lehova corturile luî Iuda, aşe- ' „Căci aî vorbiţii minciuni în numele luî le
dându-le in starea loru de maî 'nainte,
hova. "
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CAP. 13, 14.
Şi-lii « vorii străpunge părintele seu şi mumăsa, eî cari l'au născuţii,
Gândii va profeţi.
4 Şi în acea di
•'Se vovu ruşina profeţii,
Fie-care de visiunea lui, cându va profeţi ;
Şi nu se vorii maî îmbrăca în » mantia de
peru, ca să încele ;
ft * Ci fie-care va dice: Nu sunt profeţii ; ci sunt
lucrătorii de pămentu;
Căci unii omu m'a cumperatu din tenereţa
6 Atunci i se va dice :
[mea.
Ce rânî suntii acestea, de pe manele tale ?
Şi elu va respunde:
Acestea sunt acelea cu cari amii foştii rânitu
în casa amicii orii meî.
Suferinţele păstorului lui lehova : pedepsa neamicttortt şei şi mărirea Sionuluî.

1

Sabia, scolă-te asupra 'păstorului meii,
Si asupra bărbatului i care este socjiulu meu,
ţ)ice lehova, Dumnfavlu oştiriloru;
* Lovesce păstorulu, ei oile se vorii împrăscîa;
Şi mâna mea o voiii în torce cătră zceî mici.
8 Şi se va înempla,
Că din totă ţera, dice lehova,
Duoe părţi dm ea se voru sterpi, voru muri,
171 Şi a treia parte va rămâne într'însa.
9 Şi acesta & treia parte o voiii duce prin "focii,
Şi o voiii "lămuri, cumii se lămuresce argintuln,
Şi o voiu cerca, cumii se cercă aurulii ;
pEa va chiăma numele meu, şi eîi o voiu

asculta ;
* Eu voiii dice : Ei sunt poporulii meii ;
Şi eî vorii dice : lehova este Dumnedculu meii.
14 T^ACCE, vine "diua lui lehova,
J^ Şi împărţită va fi preda ta în tine.
2 Căci * voiii aduna la luptă asupra Ierusali
mului pre tote poporele ;
Şi cetatea se va lua,
c Cesele se vorii jăfui, şi femeele vorii fi si
luite,
Şi jumătate din cetate va merge în cap
tivitate ;
Dară remăşiţa poporului din cetate nu va
fi sterpită.
3 Atunceava eşi lehova,
Şi va lupta cu poporele acele,
Precumu s'a luptată în di de bătaia.
4 Şi vorii sta picîorele sale în acea di
d Pe Muntele Olivilorii, ce este înaintea Ieru
salimului spre resăritu;
d t Pat. t. 1
Bzec. 34. 23.
e Deut. 18. 6, 8. ; !imn 10. 30. &
* 18. 'M.
14. 10, 11.
/ Mic. 3. 6, 7.
Filp. X. 6.
g a Reg. 1. 8. k Hat. 26. 31.
l»a. 30. t.
Mat. 3. 4.
h Amo» 7. 14.

Marc. 14. 87.
I Mat. 18. 10,

i Iu. 40. 11.

LQO. 12. M.

14.

m Rom. 11. 5.
n laa 48. 10.
o 1 Pet. 1, 6, 7.
f P». 50. 15. &
91. 15.
(Jap 10. 6.
q Pa. 144. 15.
Ier. 30. U.
Ezcc. 11. 80.
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Şi Muntele Olivilorii se va despica de la
jumătatea sa,
Spre resăritu şi spre apusu,
cŞi ne va face o vale mare forte:
O parte a muntelui se va strămuta spre
medă-nopte,
Şi cea-l-altâ jumătate a sa spre medă-di ;
Şi voi veţi fugi prin valea d'intre munţii meî ;
Căci valea dintr'acestî munţi se va întinde
până la A/al ii ;
Da, veţi fugi, cumii aţi fugiţii de •''cutremura
în dilele lui Uzia, regele lui Iuda;
»Şi vei veni tu, lehova, Dumnedeulii meii,
-Si Hoţi sânţii cu tine.
Şi în acea di?
Luminătorii cei strălucitori se voru ascunde ;
Şi ea va fi ''di deosebită,
•'Cunoscută numai lui lehova;
Ea nu va fi şi di şi nopte;
Căci şi la * timpii de seră va fi lumină.
Şi în acea di
Va curge 'apă via din lerusalimii,
O jumătate din ea spre marea resărituluî,
Şi cea-l-altă jumătate din ea spre marea apusului ;
Va curge şi vera şi erna.
Şi lehova va fi m Rege preste toţii pămeutulii ;
în acea di numai " unii lehova va fi, şi nu
mai numele lui.
Totă ţera °în câmpii se va preface,
De la Gheba până la Rimmonu spre medâ-di
de la lerusalimii;
Şi se va redica, şi va fi p locuiţii pe locuiţi seu,
De la porta lui Beniaminii până la loculii
portei antei, până la porta âughiuriloru,
« Şi de la tumulii Hananeelu până la tescurile regelui.
Vorii locui acolo,
Şi r nu va maî fi blăstemii ;
'Ci în siguranţă va fi locuiţii lerusalimulu.
Dară acesta va fi plaga,
Cu care Ieho\a va lovi pre tote poporele,
Cari se vorii lupta asupra Ierusalimului :
Carnea lorii va peri, stându eî încă pe pi
cîorele lorii;
Ochii lorii vorii peri din găurele lorii ;
Şi limba lorii va peri în gura lorii.
Şi în acea di
Se va trămete ' turburare mare de la lehova
intre d'înşiî ;
Şi umilii va apuca mâna altuia,
Şi "mâna lui se va redica asupra manei celui-1-altu.

Oaea g. 83.
Cap. 8. 8.
-

1 c l«. 13. 16.
\ d VedIEzecll.
83.

Capulu 14,
a Isa. 13. 9.
loel 8. 31.
Fapt. 8. 80.
b loel 3. 8.

e loel 3. 12, 14.
/ Amos 1. 1.
a Mat. 16. 87. &
84. 30, 31. &
85. 31.
Iuda 14.
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loel 3. 11.
Âpoc 82. 5.
Mat. 24. 36.
I sa. 30. 86. 4
60. 19, 80.
Apoc. 81. 23.
l Ezec. 47. 1.
loel 3. 18.
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12
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Apoo. 22. 1. | Ier. 31. 38.
m Dan. 2. 44.
| r Ier. 31. 40.
Apos 11. 15. | < Ier. 23. 6
n Etei. 4. 6, 9.
t 1 Şam M I*i
o Isa. 10. 4.
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p Cap. 18. 6.
u Jude. 7. 22.
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14 Si chtaru Iuda se va lupta asupra Ierusali
mului;
•Şi aduna- se-voru tesaurele tuturoru poporeloru de prin prejuru,
Aurii şi argintii şi vestminte în mare mul
ţime.
15 *Şi toţii acea plagă va fi f laga pentru călii,
Catâri, cămile şi asini,
Şi pentru tote vitele, câte vorii fi în tabera
Ca şi plaga aceea.
[lorii,
16
Şi toţi câţi vorii reinâne din tote poporele,
Cari aii veniţii asupra Ierusalimului,
Se y vorii sui din anii iu anu,
Ca să se închine regelui, lui lehova, Dumnefeviu oştiriloru,
Şi să serbeze 'serbarea corturiloru.
17 "Şi cine nu se va sui la lerusalimii din nemurile pământului,
Ca să se închine regelui, lui lehova, Dumnefaulii oştiriloru,
Asupra acelora nu va fi ploîă.

Şi dacă nemulu Egiptului nu se va sui, şi
nu va veni,
6 Preste care plola nu cade ; atunci asupră-î
acea plagă va fi,
Cu care lehova va lovi poporele,
Ce nu se vorii sui să serbeze serbarea cor
turiloru.
Aşa va fi pedepsa Egiptului,
Şi pedepsa tuturoru poporeloru,
Cari nu se vorii sui, să serbeze serbarea
corturiloru.
în acea di voru fi tote lucrurile, până şi zurga„c Sânte lui lehova I"
[lăiî cailoru :
Şi chîaru olele în casa lui lehova,
Voru ti ca şi cupele înaintea altarului.
Şi tote olele în lerusalimii şi în Iuda
Vorii fi sânte lui lehova, D-ţleulu oştiriloru.
Şi toţi sacrin'cătoriî vorii veni,
Voru lua din ele, şi voru ferbe în ele.
Şi nu va mai fi în diiia aceea nici unii d Cananeu
în «casa lui lehova, Dumnefaulu oştiriloru.

18

19

20

21

MALACHI.
Nerecunoştinţa lui Israelii pentru indurările cele mai alese ale lut Dutnnefau ; mustrarea prevfiloru.
l TpROFEŢIĂ, Cuventulu lui lehova cătră Is

2

3

4

5
6

raelii prin Malachi
" lubitu-v'amu, dice lehova ;
Şi voi diceţî : în ce ne-aî iubiţii ?
Aii nu era Esaii fratele lui lacobii 'i dice leTotu-şî * amu iubiţii pre lacobii,
[hova ;
Şi pre Esau l'amu urîtu,
"Munţii şei î-amii făcuţii pustii,
Şi moscenirea sa dat'amu şacaliloru pustiîuluî.
Gândii va dice Edomulti : „Sunteniu nimiciţi;
„Dară voinii rezidi ruinele" ;
Aşa dice lehova, Dumnefaulu oştiriloru :
Zidescă ei ; dară eu voiţi surpa ;
Şi el se vorii numi : Cuprinsulii nelegîuireî,
Şi : Poporulii, preste care lehova în eternii
s'a mâniaţii.
Ochii voştri vorii vede acesta, şi veţi dice :
dMăritu-s'a lehova preste hotarele lui Israelii!
Fiîulii «onoră pre părintele seu,
Şi servulu pre domnulu seu ;
Dară, /de sunt părinte, unde este onorea
mea?
Şi, de sunt domnii, unde este frica de mine?

v Ezeo 39.10,17,
Oaea 18. 9.
x Veri. 12.
loan 7. ».
y Iu. 60. 6, 7, a Ia*. 60. 12.
». fe 66. S3.
6 Dwit. 11. 10.
l Lov. X3. 34,43. e Iu. 13. 18.
Neom. H. U. d Iu. K. 8.

loel 3. 17.
Apoc. 81. H.
& 2*. 15.
e Bfe>. S. 19,
m. 21, 22.
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Dice lehova, D-faulu oştiriloru, cătră voi
preuţiloru, cari despreţuiţî numele meu.
»Şi mal diceţî: în ce amu despreţuitu nu
mele teu ?
Aduceţi * bucate spurcate pe altarulu meu ;
Şi încă mal diceţî : Prin ce te-amu spur
caţii ?
Prin aceea, că aţi disu : 'Fie despreţuită me
sa lui lehova!
Şi i dacă aduceţi orbe spre sacrificare, aii acesta nu e iţe reii?
Şi dacă aduceţi ologe şi bolnave, aii acesta
nu este reii V
Adă-le guvernatorului teii;
Ore va ave plăcere de tine ?
Seu *'ţî va ţine acesta în seină?
Dice lehova, Dumnefaulu oştiriloru. •
Şi acumu, rogu-me, rugaţi pre Dumnedeu,
ca să se îndure de noi;
'S'aii făcuţii acestea de voî,
Şi eu să nu ţinii seină de voî ! dice lehova,
Minuni ij< ulii oştiriloru.
O de arii fi cine-va intre voi, care să îu- 10
chidă uşa casei mele,
10. 16.
6 Rom. 9. 13.
c Ier. 48. 18.
Ezec. 35.8,4,
7, 9, 14, 15.

( iii.nl- 10, etc.
d Ps. 35. 27.
e E<od. 20. ÎS.
/ Luc. C. K;.
g Cmp. t. U, 17.

t 3. 7, 8, 13.
h DeuL 15. SI.
t Ezeo. 41. S2.
Vera. ÎS.
} Ler. H. Si.

U. -,ii. 15. SI .
Vers. II.
t IOT 42. 8.
1 ii»..» 13. ».

CAP. l, 2.
Ca să nu maî aprindeţi foculu în xadaru
pe altarulu meu l
u amu plăcere de voî, dice lehova, Dum•nedeulu oştiriloru,
"Şi nici voiii primi daruri din mâna vostră.
11 Căcî "do la resăritulii soreluî şi până la apusulu şeii
Mare este numele meii Dintre popore,
»Şi în tote locurile se aduce r tămâia n unicŞi daruri curate ;
[luî meii,
'Căci mare este numele meii intre popore,
dice lehova, Dumnedevlă oştiriloru.
12 , Dară voî l'aţî profanatu, dicendu :
Fie spurcată mesa luî lehova,
Şi fruptulu şeii fie o mâncare despreţuită !
13 Si mai diceţî: fiece, ce maî de ostenelă l
Aşa 'Iu despreţuiţî, dice lehova, Dumnedevlă
oştiriloru ;
Şi aduceţi furate, ologe şi bolnave ;
Eccă ce daruri aduceţi !
Şi "eu să le primescu din manele vostre, di
ce lehova !
14 Blăstematii fie " celu ce încelă, celu ce are
vite de parte bărbătescă în turma sa,
Şi de a făcuţii votu, sacrifică Domnului pre
cele betege !
Căcî * eu sunt Rege mare, dice lehova, Dum
nedeulu oştiriloru,
Şi numele meu este înfricoşata intre popore.
2 O l acumii cătră voî, preuţiloru, se îndrepJj ta îndemnulu acesta ;
2 a De nu veţi asculta, şi de nu veţi lua la ânimă,
De a da onore numelui meii, dice lehova,
Dumnedeulu oştiriloru,
Voiu trămete blăstemu preste voî, şi blăstema-voiu bine-cuventarea vostră ;
Da, cu adevărată o voiu blăstema,
Fiindu-că nu luaţi îndemnulu meu la animă.
3 ficcă voiii afurisi semînţa vostră,
Şi vî voiii presăra noroiu în faţă,
Ca noroîulu sacrificîelorii vostre la serbă* Acesta va fi onorea vostră !
[torî ;
4 Şi veţi cunosce, că eii v'amii trămesii acestu
îndemnu,
Ca să rămână legămentulu meu încheiaţii cu
Levi,
Dice lehova, Dumnedeulu oştiriloru.
5 " Legămentulu meu de vieţă şi de pace era
cu d'însulu ;
Şi i-lu dădusemii,
^Pentru temerea, cu care se temea de mine,
Şi pentru plecarea, cu care se pleca înaintea
numelui meu.
M 1 Cor. 9. U. | q loan 4. »1, ii. \ v Veri. 8.
Doat. t8. 15.
1 Tim. t. 8. z P». 47. ».
ii Rog. 14. 10.
n Iu. 1. ÎL
1 Tlm. 6. 15. '• c Num 15. 1».
r Apoc. 8. 3.
Ier. «, M.
—
An,., i 5. SI.
< Iu. 66. 19, iO.
!-',.';. 34. 15.
''«pul* 1.
t Verg. 7.
o P». 113. 3.
* 37. 16.
u Luv. 82. K, a Lev. 16. 14. d Deut 33. 8, 9.
Iu. 59. 19.
p Iu. 60. 3, 5.
ete.
ete.
„ Oent. 33. 10.
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' Legea adevărului era în gura luî,
Şi fără-de-lege nu se afla pe buzele luî;
In pace şi neprihănire a âmblatu cu mine,
Şi /pro mulţi î-a întorşii de la fără-de-lege.
• Căcî buzele preutuluî trebue să păzescă
cunoscinţă,
Şi din gura luî să se caute învăţătura ;
* Căcî elu este trămesulu luî lehova, Dumne
devlă oştiriloru.
Dară voî v'aţî abătuţii din cale,
Şi 'pre mulţi aţi făcuţii să se împedice în
lege ;
•J'Aţî stricata legămentulu încheiată cu Levi,
Dice lehova, Dumnedeulu oştiriloru.
De aceea * vă voiu face să fiţi despreţuiţî
Şi înjosiţi, înaintea poporului toţii;
După cuinii nu aţi pa/.itri căile mele,
Ci în lege căutaţi la faţă.

6

7

8

9

încuscririle cu idololatri şi despărţeniele cele îm
potriva legei se mustra.

1 Aii nu toţii unii părinte avemii ?
™ Aii nu ne-a făcuta acela-şî Dumnedeii ?
De ce dară suntemu necredincioşi unulu al
tuia,
Profănându legămentulu părinţiloru noştri ?
Iuda este necredincioşii ;
în Israelu şi în Ierusalimu se facii urîcîunî ;
Căcî luda profană sanctuarulu luî lehova,
Pre care-lu îubesce,
" Şi îea în căsătoria pre fiica unui deu stră
ina.
lehova va sterpi bărbatulu, care face acestea,
Pre celu ce chîamă şi pre celii ce-i reDin cortulu luî lacobu,
[spunde,
0 Şi pre celu ce aduce daruri luî lehova, Dum
nedeulu oştiriloru.
i alu duoilea maî faceţi acesta:
'oi faceţi ca altarulu luî lehova să fie acoperitu cu lacrimi,
Cu plângeri şi oftări,
Aşa că leliova nu mai caută la darii,
Şi nu-/rî maî primesce ca plăcere din ma
nele vostre.
Şi totu voî diceţî: De ce?
Pentru-că lehova este mărturii intre tine şi
intre v femea tenereţeî tale,
Cătră care escî necredincioşii,
7 De şi este soţia ta, şi femea cu care ai în
cheiată legămentu.
r Nici unulu nu aru face acesta,
De arii maî fi rămaşii în elu macaru unii
picii de plecare ;
/ Ier. 13. H.
Iac. 5. 10.
g l,,-v. 10. 11.
Deat. 17. 9,
10. & 14. 8.
Gzra 7. 10.

Iar. 18. 8.
Hig.l.tl. 11.
A Gal. 4. 14.
i 1 s ,,,, 1. 17.
Ier 18. 15.
; Ne«m. 13.»9.
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14

15

t 1 HUI 1. 30. 1 Neem. 13. 13( 1 Cor. 8. 6.
o Neem. 13. 18>
K f,-,. 4. 6.
19
m Iov. 31. 15.
p Prov. 5. 18
n Ezra 9. 1. & q PrOT. S. 17.
10. 1.
r Mat. 19. 4, 5.
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Căci ce voiesce unulu ca acesta?
Elii cere o 'semînţă dumnedeescă;
Pentru aceea păziţi spiritulu vostru,
Ca să nu fiţi necredincioşi femeeî tenereţeî
vostre !
16 Căci ' eu urescu despărţenia, dice lehova,
Dumnedeulu lui Israelu,
,
Şi pre cela ce acopere silnicia cu vestmentulu seu,
Dice lehova, Dumnedeulu oştiriloru ;
Deci păziţi spiritulu vostru,
Şi nu fiţi necredincioşi l
Mustrări împotriva celorii ce murmură şi celorii
neascultători; îndemnări la îndreptare, şi făgăduinfi de indurare celorii umiliţi ţi cuviofî, fi pro
feţia despre venirea de grabă a lui Mesia, ca Curăţitorulu şi Mentuitorulu poporului şeii.

17 "Voi osteniţi pre lehova cu vorbele vostre ;
Şi mai diceţî: Cu ce l'amu ostenită?
In aceea, că diceţî: Fie-care ce face reu
Este plăcuţii în ochii lui lehova,
ti că elu de d'înşiî are plăcere ;
eu: „Unde este Dumnedeulu judecatei"?
ACCE, ° eu trămetu pre solulii meu,
Ca 6 să gătescă calea înaintea mea ;
Şi de odată va întră în templulii seu Domnulii, pre care-lii căutaţi,
c Şolulu legământului, pre care-lii doriţi ;
fiece d vine l dice lehova, Dumnedeulu oştiri
loru.
2 Dară cine va pute suferi ' diiia venireî lui,
Şi /'cine va pute sta, cându se va areta?
Căci 9 elu este ca foculu topitoruluî, şi ca leşia albitoruluî;
3 Cumii * şede acela, fi topesceşilămuresceargintulu,
Aşa va lămuri elii pre fiii lui Levi,
Şi ca mirulii şi argintulii 'i va curaţi,
Aşa că voru 'aduce lui lehova daruri în
dreptate.
4 Şi eră-şî i va fi plăcuţii lui lehova
Darulii lui luda şi alu Ierusalimului,
Ca în dilele din vechiu,
Ca în anii de mai 'nainte.
5 Me voiii apropia de voi la judecată,
Şi voiu fi martorii iute pentru fermecători,
Pentru adulteri, * şi pentru acei ce jură minciunosu,
Şi pentru cei ce oprescu plata năimiţiloru,
A veduvelorii şi a orfaniloru,
Şi cari sucescu dreptulu străinului;
Dară nu se ternii de mine, dice lehova, Dum
nedeulu oştiriloru.
• r./ra 9. 2.
l Cor. 7. 14.
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u Iu. 43. 24.
Amos 2. 13.
Cap. 3. 13, 14,

Capulii 3.
i Mat. 11. 10.
Mtro. 1. 2.
Lur. 1. 76.
7. 27.
> Iia 40. 3.
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Isa. 63. 9.
Hag. 2. 7.
Cap. 4. 1.
Apoc. 6. 17.
Ve# lua. 4. 4.
Mat. S. 10, 11,
11.
h Iu. 1. K.
Zech. 13. 9.

i l Pet. ». 6.
j Oap. 1. 11.
* Zech. S. 4.
Iac. 5. 4, 12.
I Num. 23. 19.
Rom. 11. 29.
Iac. 1. 17.
m Plan. 3. 22.
n Fapt 7. fii.

Căci cu lehova l nu mă schimba,
'" De aceea voi, fii ai lui lacobu, nu aţi foştii
Din dilele " părinţiloru voştri
perduţî.
V'aţî abătuţii de la aşedâmintele mele, şi
nu le-aţî păzitâ.
Intorceţi-ve cătrii mine, şi eu me voiu întorce cătră voi,
Dice lehova, Dumnedeulu oştiriloru.
f Dară diceţî : In ce să ne întorcemu ?
Au încela-va omulu pre Dumnedeu ?
De căutaţi să me îucelaţî.
Dară diceţî: In ce te încelâmuî
* In decimî şi daruri.
Sunteţi blăstemaţî cu blăstemu;
Căci căutaţi să me încelaţi, unu poporu în
tregii I
r Aduceţi tată decimea în ' casa tesauruluî,
Ca să fie bucate în casa mea,
Şi cercaţi-me cu acesta, dice lehova, Dum
nedeulu oştiriloru,
Dacă nu vî voiu deschide ' ferestrele ceriului,
Şi de nu " voiu versa preste voi bine-cuventarea preste îndestula;
Şi de nu voiii infrena pre " celu mâncău pentru voi,
Ca să nu vî strice fruptulu pământului vostru,
Ca să nu mai fie neroditore viţa vostră în
câmpii,
Dice lehova, Dumnedeulu oştiriloru.
Şi v6 voru ferici tote poporele;
Căci voi veţi fi x pămentu doriţii, dice lehova,
Dumnedeulu oştiriloru.
» Cuvintele vostre s'aii înaspritii asupră-ml,
dice lehova;
Şi toţii diceţî: Ce amu vorbiţii asupra ta?
* Diceţî: „Deşerţii este a servi pre Dumnedeu,
„Şi ce ceştigu este, că pu/.imu cele de păxitii ale lui,
„Şi că âmblămu cu umilinţă înaintea lui le
hova, Dumnedeulu oştiriloru " ?
'i acumii ° fericimu pre cei mândri,
•i făcătorii de rele se înavuţescii,
li, deşi * blăstemă pre Dumnedeu, scapă.
b<u-;i, cându ceî cce se temu de lehova
vorbescu unulii altuia,
lehova d ascultă, şi-î aude,
Şi se scrie '• carte de amintire înaintea luî
Pentru ceî ce se ternii de lehova,
Şi gândescu la numele lui.
$i ' voru fi aceştia, dice lehova, Dumnedevlu
oştiriloru,
* Tesaurulii meu în diiia, pre care o pre* Şi-I voiii cruţa,
[gătescii ;
o Zech. 1. 3.
p Cap. 1. 6.
q Neem. 13. 10,
12.
T ProT. S. 9, 10.
« l Cron. 26. gO.
2 Cron.Sl.il.
Neem 10. S8.
b 13. 13.

( Fao. 7. 11.
2 Reg. 7. S.
u S Cron. 31.
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v Amos 4. 9.
z Dan. 8. 9.
y Oap. 2. 17.
i Iov 21. 14, 15.
i 22. 17.

ft. 73. 13.
Zff. 1. It.
a Pa. 73. 12.
Cap 2. 17.
b Pi. 95. 9.
a Pi. 66. 16.
Cap. 4. S.
d Ebr. S. 13.
t ft. 66. 8.
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l Pet. 1. 9.
a Iu. 61. 3.
h Pi. 103. 13.

CAP. 3, 4.
Precumii cruţă bărbatulu pre fiîulu şeii, care-î servesce.
18 'Şi vă veţi întorce, şi veţi vede ce deosebire
este intre celii drepţii şi celii nelegiuiţii,
Intre celii ce servesce luî Dumnedeii, şi celii
ce nu-î servesce.
ACI ecce, ° vine diua, care va arde ca unu
_ cuptoru,
Şi toţi * cei mândri şi toţi făcătorii de rele
voru fi ca c mirescea ;
Diua ce vine 'î va aprinde,
Dice lehova, Dumnedeutu oştiriloru,
Şi nu li va d lăsa nicî rădăcină nici ramură.
Dară pentru voi, cari ' vă temeţi de nu
mele meu,
Va resări f sprele dreptăţeî, şi vindecarea va
ji supţii aripele sale,
> l'a. 58. H.

Capu/u 4.
a l.wl ». 31.

Cap. S. !.
i Pet. S 1.
b Cap. S. 18.
c O hâd. 18.

d Amns S. 9.
e Cap. S. 16.
/ Lac. 1. 78.
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* Şi veţi eşi, şi vă veţi îngraşă ca viţeii ceî înŞi veţi călca pre ceî nelegiuiţi ; grăşaţî ;
Căci ei voru fi ca cenuşă supţii picîorele
vostre în diua,
Pre care o pregătescii, dice lehova, Dumnedeulu oştirilorii.
Aduceţi-vî aminte de h legea luî Moisi, servulii meii,
Pre care amu dat'o * în Horebii pentru toţii
De •>' aşedăminte şi judecăţi.
[Israelulu,
ficcS, eu vî trămetu pre profetulii *Ilie,
' înainte de ce va veni diua luî lehova cea
mare şi înfricoşată ;
Şi elii va întorce ânimele părinţiloru cătră fii,
Şi ânimele fiiloru catră părinţi,
Ca să nu vinii să '" lovescu piimentulu cu
n blăstemii.
Zecii. 10. b. l j Pi. 174. 19.
h K.Hort. 20. 3, k Mat 11. U.
ele.
& 17. 11.
i Deut. 1. 10.

Marc. 9. 11.
Lue. 1. 17.
I loel t. 31.

o Zech 14. ÎS.
n Zech. 5. 3.
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SANTA EVANGEL1A DUPRE MATTEIU.
Generafiunea lui lisusit Christosu.

1 /CARTEA • generaţiuneî lui lisusu Christosu,
\^j b fiiulu luî Davidu, "tiîulu luî Abraamu.
2
d Abraamu a născută pre Isaacu ; erii e Isajicii a născuta pre lacobu; 'orii lacobu a
3 născuţii pre Iuda şi pre fraţii luî;
firii
5 Iuda a născuţii pre Faresii şi pre Zara din
Tamara; erii * Faresu a născuţii pre Esromii ;
4 eru Esromii a născuţii pre Arămii; Erii
Arămii a născuţii pre Aminadabii ; eru Aminadabu a născuţii pre Naasonii ; eru Naasonii
5 a născută pre Salmonu; Erii Salmonii a
născuţii pre Boozu din Rahaba; erii Boozu
a născuţii pre Obcdii din Ruta; erii Obcdii
6 a născuţii pre lesse ; Eru ' lesse a născuţii
pre Davidu, regele;
Erii J Davidu, regele, a născuţii pre Solomonii din femea, care a fostă a luî Uriaşii ;
7 Eru * Solomonii a născuţii pre Roboamii ; erii
Roboamu a născuţii pre Abia; erii Abia a
8 născuta pre Aşa; Erii Aşa a născuta pre
losafatu ; eru losafatii a născuta pre loramu ;
9 erii loramu a născută pre Oziasu ; Eru 0ziasii a născuţii pre lotamu; erii lotamu a
născuţii pre Ahazii; erii Aha/ii a născuta
10 pre Ezechia; Erii ' Ezechia a născuţii pre
Manasse; erii Manasse a născuţii pre Amouii; Erii Amonu a născuţii pre losia;
1 1 Eru * losia a născuţii pre leconia şi pre fra
ţii seî, la timpulu " strămutăreî în Babilonii.
12
Erii după strămutarea în Babilonii ° le
conia a născuţii pre Salatielu ; erii Salatielâ
13 a născuţii pre * Zorobabelii ; Eru Zorobabelii
a născută pre Abiudu; erii Abiuclti a năs
cuţii pre Eliakimu ; eru Eliakimii a născutu
14 pre Azorii; Eru Azorii a născutu pre Sadoku; erii Sadokii a născutu pre A chimii;
15 erii Achimii a născutu pre Eliudu; Erii
Eliudii a născutu pre Eliazarii; erii Eliazarii a născutu pre Mattanii ; eru Mattanii
16 a născutu pre lacobu; Eru lacobu a năs
cutu pre losefii, bărbatulu Măriei, din care
s'a născutu lisusu, ce se dice Christosu.
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Deci tote generaţiunile de la Abraamu pa- 17
na la Davidu sunt patru-spre-dece generaţiunî; şi de la Davidu până la strămutarea
în Babilonii sunt patru-spre-dece generaţiunî; şi de la strămutarea în Babilonii până
la Christosu sunt patru-spre-dece generaţiunî.
Nascerea lui lisusă.

Eru '' nascerea luî Ii susu Christosu aşa a
foştii : că fiindii logodită muma lui, Măria,
cu losel'ii, mai 'nainte de a fi eî împreună,
s'a aliaţii avendii în pântece ' din Spiritulu
Sânţii. Dară losefu, bărbatulu eî, finul ii
drepţii, şi nevrendii ' să o vădesc;!, a vruţii
să o lase pe ascunsa. Şi cugetândii elu
la acesta, ecce, ângerulu Domnului i s'a aretatu în visu, dicendii : losefe l fiiulii luî
Davidu, nu te teme de a-ţî lua pre Măria,
femea ta ; ' că ce s'a conceputa într'însa este
din Spiritulu Sânţii. " Şi ea va nasce fiiii,
şi veî chîăma numele luî : lisusu ; căci " elu
va mentui pre poporulu seu de păcatele lorii.
Erii aceste tote s'aii făcuta, ca să se
împlinescă ceea ce s'a disu de Domnulu prin
profetulu, ce dice : * Ecce, fecîora va concepe, şi va nasce fiiii, si vorii chîăma nu
mele luî, Einanuelu, ce msemneză: Cu noî
Dumnedeu.
Şi sculându-se losefu din somnii, a făcutii precumii î-a ordinalii ângerulu Dom
nului, şi şî-a luaţii pre femea sa. Şi elu
nu o cunoscu, până ce a născutu pre '-' tiiulu
seu colii ânteiu-născutii ; şi a chîămatu nu
mele luî: lisusu.
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Venirea Mugiloril la lerusalimti. ErodX. Ususit
ChristosH in Egiptu.

E ARC dacă °s'a născutu lisusu în Betlehe- 2
mulu ludeeî, în dilele regelui Erodu,
ecce, magii * de la resăritu aii venitu la lerusalimu, Dicendu : c Unde este născutulii rege 2
alu ludeilorii ? că noî amu vedutu "'steua luî
la resăritu, şi amii venitu să ne închinămu luî.
16.
n 8 R«g. ai. 14,
15, 16, fe 25.
11.2CroD.36.
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Ier. 17. 20, A
39. 9. & 62.
11,15, 28,29,
M.

Dan. i. ».
a 1 Cron. 3. 17,
19.
pEzra 3. 2. Ic
5.2.
Neem. 12. 1.
Hag. 1. 1.
7 l.uc. 1. S7.
r Lac. 1. 35.

i
t
u
v

Deut. 24. 1.
Luc. 1. 35.
Luc. 1. 31.
Fapt. 4. 12. &
5. 31, * 13. 23,
38.
z Iu. 7. 14.
y Esod. 13. 2.

LUC. s. i, n.

OaptUS I.
a Luo. 2. 4, 6,
b Fac. 10. 30.
ft lift. 9.
1 Reg. 4. 30.
e Lac. 2. 11.
d Num. 24. 17.
laa. 60. S.

782

MATTEltf.

3
Aceste audindă regele Erodu, s'a tur4 burată, şi totu Ierusalimulu cu d'însulă. Şi
adunândă pre toţi • archiereiî şi f cărturarii
poporului, • a întrebaţii pre eî, unde este să
5 se nască Christosă. Eră eî dis'au lui: în
Betlehemulă ludeeî; că aşa s'a scrisă prin
6 profetulă: * Şi tu, Betleheme, mpămentulă
ludeeî, nici de cumu nu escî mai micii intre
domniî luî Iuda ; că din tine va eşi conducă toni, ' care va pasce pre poporulii meu Israelă.
7
Atuncea Erodu, chîămândă pre magi intr' ascunşii, a cercetaţii cu de a mănuntulă
de la d'înşiî despre timpulă, în care s'a a8 ratată steua. Şi trămeţendu-i la P.etlchemu,
a disu : Mergeţi, şi cercetaţi cu de a me
nuntulu despre pruncii; şi dacă Vw veţi afla,
spuneţi-mî, ca şi eu să morgii să mă în9 chină luî. Eru eî ascultândii pre rege,
s'au duşii: şi ecce, steiia, pre care o văduseră la resărită, mergea înaintea lorii, până
ce a veniţii şi s'a opriţii asupra locului unde
10 era prunculu. Şi vedendu steua, s'au bucuratii cu bucuria mare forte.
11
Şi întrândă în casă, aii vedutu prunculu
cu Măria, muma luî; şi proşternendu-se s'au
închinata luî; şi deschidendu-şî tesaurele
lorii, •>' aii adusului daruri: aurii şi tămăiă
12 şi smirnă. Şi luanda scire * prin visii, ca să
nu se întorcă la Erodu, prin altă cale s'aii
duşii în ţera lorii.
13
Eru după ce s'aii duşii, ecce, tingerulu
Domnului s'a arătaţii luî losefă în visă, dicendu : Scolă-te, şi îe prunculu şi pre muma
luî, şi fugi în Egiptu, şi reinăî acolo până
'ţi voia dice ; căci Erodu va să caute prun14 culii, ca să-lii perdă. Deci losefu sculându-se, a luaţii prunculu şi pre muma. luî
15 noptea, şi s'a duşii în Egiptă; Şi a ră
maşii acolo până la mortea luî Erodu; ca
să se împlinescă ceea ce s'a disă de Domnulii prin profetulii, ce dice : l Din Egiptu
amu chitim aţii pre tiîulă meii.
16
Atuncea Erodii, vedendu că s'a batjo
coriţii de cătră magi, s'a mâniată forte, şi
a trămesii să se omore toţi pruncii, cari erau
în Betlehemii şi în tote hotarele luî, de dăoî
ani şi mai joşii, dupre timpulu, pre care l'a
17 întrebaţii de la magi. Atuncea s'a împli
nită ceea ce s'a disu prin " profetulă lere18 mia, ce dice: Voce în Kama s'a audită,
plângere şi tânguire şi bocetă mulţii, Rahela plângândă pre copiii seî; şi ea nu vrea
să se mângâia, pentru că nu sunt.
e i Cron. 36. 14. k Cap. 1. 10.
10.7.
Capulu S.
/ 1 Cron. M. 13. I Oiea 11. 1.
d I«a. !(i. 3.
g Mul. i. 1.
m Ier. 31. 15.
a. Marc. 1. 4, 15.
Marc. 1. 3.
h Mic 5. ».
n Oap. 3. 13.
Lac. 3. 1, 3.
Lac. 3. 4.
Ii.an 7. 4».
Luc. ». 39.
loan 1. m.
loan 1. 33.
i Apoc. X. 87.
o loan 1. 45.
b lot. 14. 10.
c Luc. 1. 76.
j IV 7*. 10.
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c Dan. S. 44. / Marc. 1. 6.
Ua 60. 6.
1 Şam. 1. 11.
Oap. 4. 17. & g 9 Keg. 1. 8.

Eră după ce a murită Eroda, ecce, angerulă Domnului s'a arătată în visă luî lo
sefă în Egiptu, Şi t-a disu: Scolă-te, şi îe
pruncuţă şi pre muma luî, şi du-te în pămentulu luî Israelu, că aă murită cei ce
căutau vîeţa pruncului. Atuncea s'a sculată,
şi a luată prunculă şi pre muma luî, şi a
venită în pămentulă lui Israelă. Dară audindă, că Arhelau domnesce în ludea în lo
cuia luî Eroda, părintele şeii, s'a temută să
mergă acolo; eră luându scire în visu, s'a
dusă " în părţile Galileeî. Şi venindă a Iocuită în cetatea ce se numesce ° Nazaretă ;
ca să se împlinescă * ceea ce s'a disu prin
profeţi: Nazarinenă se va chîăma.
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htunit Botezătorula predică în puKtitii.

IN dilele acele a venită "Ioană Botezătorulu,
şi a predicată l în pustiîulu ludeeî, Dicendă : Pocăiţi-ve ; că s'a apropiată c împă
răţia cerîuriloră. Căci acesta este cela predisu de profetulă Isaia, ce dice : d Vocea ce
lui ce strigă în pustiiă, faendu : ' Gătiţi ca
lea Domnului, drepte faceţi cărările luî.
Eră J acesta Ioană ? avea îmbrăcămintea luî
de peri de cămilă, şi cingătore de cure
împrejurulă copseloră lui ; eră hrana luî era
''locuste şi 'miere sălbatică.
J Atuncea eşia la d'însulă Ierusalimulu şi
toţii ludea şi tote împrejurimile Iordanului ;
* Şi se botezaă de d'însulă în lordană, mărturisindu-şî păcatele lorii.
Etu vedendu pre mulţi din Farisei şi din
Sadukeî venindă la botezulă luî, dise loră :
' Puî de viperă l cine v'a prevenită, ca să fu
giţi de "mânia ce va să fie? Deci faceţi
frupte vrednice de pocăinţă; Şi nu gândiţî, nici diceţî în voi înşi-vă : n Părinte avemă pre Abraamă ; că dică voăî, că Dumnedeă pote şi din petrele aceste să rădice
fii luî Abraamă. Securea şi este pusă la
rădăcina pomiloră; ° deci totă pomulă, care
nu face fruptă bună, se taîă, şi se aruncă
în focă. *Eu vă boteză numai cu apă spre
pocăinţă; dară cela ce vine după mine este
mai puternică de câtă mine, ale cărui în
călţăminte ea nu sunt vrednică a le purta ;
q acesta vă va boteza cu Spirită Sântă şi cu
focă. T Elu are venturătorea sa în manele
luî, şi va curaţi aria sa, şi va aduna grâulă în grânarulă şeii; dară plevele 'le va
arde cu focă nestinsă.
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CAP. 3, 4, 6.
Botezulil şi ispitirea lui lisusu.
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'Atunci a veniţii lisusu "din Galilea la
lordanu cătră loanu, ca să se boteze de
d'însulu; firii loanu 'Iii oprîa, dicendu:
Eu amu trebuinţă a mă boteza de tine, şi
tu vii la mine ! Şi respundendii lisusu, î-a
disii : Lasă acumu ; că aşa se cade nouî să
împlinimu tată dreptatea. Atuncea l'a lăsatu.
"Şi botezându-se lisusu, îndată a eşitii
din apă, şi ecce, i s'au deschişii cerîurile,
şi a vedutu pre z Spiritulu lui Dumnedeu pogorîndu-se ca unu porumba, şi venindu
preste d'însulu. y Şi ecce o voce din cerîurî,
dicendu : ' Acesta este fiîulu meu celu iubiţii,
în carele amii bine-voitii.
A TUNCEA « lisusu a foştii duşii de 6 spiJ\_ ritu in pustiiii, ca să se ispitescă de
diabolulu. Şi după ce a postitii patru-decî
de dile şi patru-decî de nopţi, a flămânditu.
Şi s'a apropiata de d'însulu ispititorulii, şi
a disii: De escî tu fiîulu luî Dumnedeu, di
ca petrele aceste să se facă pânî. Eru respundendii lisusv, & disii : Scrisii este : ° Nu
numai cu pane va trăi ouiulii, ci cu toţii
cuventulu ce ese din gura luî Dumnedeu.
Atuncea l'a duşii diabolulu '' în sânta ceţaţe, şi l'a pusii pe aripa templului ; Şi
disu-i-a: De escî tu fiîulu luî Dumnedeu,
aruncă-te joşii; că scrisii este: 'Ângeriloru
seî va ordina despre tine, şi te voru purta
pe mânî, ca nu cumii-va să lovescî de petră
picîorulu teu. Disu-i-a lisusu: Scrisii este
eră-şî : f Să nu ispitesc! pre Domuulii, Dumnedeulu teii.
Apoi l'a duşii diabolulu într'unii munte
înaltă forte, şi î-a arătată tote împerăţiele
lumeî şi gloria lorii ; Şi î-a disii : Aceste
tote ţi le voiii da, de te vei prosterne şi
te vei închina mie. Atunci î-a disii lisusu :
Lipsesce, Satano ! că scrisu este : Domnului,
* Dumnezeului teii, să te închini, şi luî sin
gurii să servessî.
Atuncea l'a lăsatu diabolulu ; şi ecce, * ângerî s'aii apropiaţii, şi-î servîau.
CKiămarea lui Petru, a lui Andreiu, a lui lacobit
şi a lin Inimii.

12
' Şiaudindii lisusu, că loanu s'a pusii în
13 închisore, s'a retraşii în Galilea. Şi lăsându
Nazaretulii, s'a dusu să locuescă în Capernaumu, o cetate lungă mare, în hotarele
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luî Zabulonii şi ale luî Neftali: Ca să
se împlinescă ceea ce s'a disii prin profetulii Isaia, ce dice: ^Pămentulu luî ZabuIonii şi pămentulu luî Neftali, pe calea măreî de dincolo de lordanu, Galilea Ginţiloru ;
* Poporulii celu ce şedea în întunerecii a vădutu lumină mare; şi celor ii ce şedeau în
loculii şi în umbra morţeî lî-a resăritu lu
mină. 'De 'atunci a începută lisusu a predica şi a dice : ™ Pocăiţi-ve ; că s'a apropiaţii
împărăţia cerîuriloru.
"Şi lisusu âtnblândii pe lungă marea Galileeî, a vedutu pre diioî fraţi : pre Simonu,
0 ce se numesce Petru, şi pre Andreiu, fra
tele luî, aruncându-şî mreja în mare; că erăii pescari. Şi lî-a disii: Urmaţi-mî, şi p ve
voiii face pescari de omeni. « Şi eî îndată
aii lăsatu mrejele loru, şi î-aii urmaţii. rŞi
mergendii de acolo mai 'nainte, a vedutu
pre alţi diioî fraţi, pre lacobu alu lui Zebedeiii, şi pre loanii, fratele luî, în corabia
cu Zebedeiu, părintele lorii, întocmindu mre
jele lorii; şi i-achîămatu. Şi eî îndată lasandu corabia şi pre părintele lorii, î-aii
urmaţii.
Şi a străbătută lisusu totă Galilea, 'înveţându în sinagogele lorii, şi predicândii
' evangelia împărăţiei, " şi vindecândii orîce boia şi orî-ce neputinţă în poporii. Şi
a eşitii scirea despre d'însulu în totă Si
ria; şi-î aduceau pre toţi cei ce se aflau
în suferinţî, cuprinşi de diferite bole şi chi
nuri, şi pre ceî demonisaţî, şi pre cei lu
natici, şi pre ceî paralitici ; şi elu 'i vindeca.
" Şi a urmaţii luî mulţime mate de poporii
din Galilea şi din Decapole, din Ierusalimu
şi din ludea, şi de dincolo de lordanu.
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Predica de pe munte—sânfenia este fericire.

EARtJ lisusu vedendu mulţimea, ° s'a suiţii 5
pe unii munte, şi şedendu acolo, aii ve
niţii la d'însulu discipuliî seî. Şi dischi- 2
dendu-şî gura, 'i învăţa, dicendu:
6 Fericiţi sunt ceî săraci cu spiritulu ; că 3
a loru este împărăţia ceriurilorii.
c Fericiţi sunt ceî ce plângu ; că aceia se 4
vorii mângăîa.
d Fericiţi sunt ceî blândî ; că • aceia vorii 5
mosceni pămentulu.
Fericiţi sunt ceî ce flămândescii şi înse- 6
teză de dreptate; /că aceia se vorii sătura.
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8

9
10
11
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Fericiţi sunt ceî milostivii; * că aceia se
vorii milui.
* Fericiţi sunt cei curaţi cu anima ; că
' aceia vorii vede pre Dumnedeu.
Fericiţi sunt făcătorii de pace ; că aceia fiii lui Dumnedeu se vorii chiăma.
i Fericiţi sunt ceî persecutaţi pentru drep
tate, că a lorii este împărăţia cerîuriloru.
* Fericiţi veţi fi, cându pentru mine vă
vorii înjura, şi ve voru persecuta, şi voru
dice orî-ce ' cuventu răii, minţindu, în contra
vostră. M Bucuraţi-vă şi vă veseliţi ! că mare
este plata vostră în cerîurî ; căci " aşa au per
secutaţii ei pre profeţii cei inai 'nainte de voi.
Predica de pe munte,—escelenfa sănţeniei chriştine.
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Voi sunteţi sarea pământului ; ° eru sarea,
dacă se va strica, cu ce se va săra ? la ni
micii nu mai este bună, fără numai să se arunce afară, şi să se culce de omeni. 'Voi
sunteţi lumina lumei; cetatea stându pe munte nu potea se ascunde. Nici nu * se aprin
de lumină, şi se pune supţii obrocu, ci în
sfecinicu; şi lumineză tuturora colorii ce
sunt în casă. Aşa să lumineze lumina vos
tră înaintea omeniloru, r ca ei să vedă fap
tele vostre cele bune, şi • să mărescă pre Pă
rintele vostru celii din cerîurî.
' Să nu gândiţi că amu veniţii să desfi
inţezi! legea şeii profeţii ; nu amu veniţii să
desfiinţezi], ci să îudeplinescii. Că adeverii
dicu vouî : u Până ce nu va trece cerîulii şi
pămentulu, nici o iotă seu nici o cirtă nu
se va perde din lege, până ce nu se voru
întâmpla tote*. • Deci celii ce va desfiinţa
una din aceste ordini mai mici, şi va în
văţa astii-feliu pre omeni, se va chiăma mai
micu în împărăţia cerîuriloru ; dară celii ce
va învăţa şi va face, acela mare se va chîămu în împărăţia ceriuriloru. Că dicu vouî:
De nu va întrece dreptatea vostră cu mulţii
zpre acea a cărturarilorii şi a Fariseilorii,
nu veţi întră în împărăţia cerîuriloru.
Aţi audiţii că s'a disu colorii de dcmultii :
y- Să nu ucidi ; şi cine va ucide, vinovaţii va
fi judecatei. firii eu dicu vouî, că 'toţii celu
ce se mania asupra fratelui şeii fără causă,
vinovaţii va fi j udecăţeî ; şi cine va dice
fratelui şeii : ° Kaca, vinovaţii va fi sinedru-
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I 1 l'.it. 4. 14.
Cap. 6. 14.
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lui ; dară cine va dice : Nebunule, vinovaţii
va fi focului gbeenneî. Deci * de-ţî vei adu- 23
ce darulu teu la altarii, şi acolo 'ţi vei aduce aminte, că fratele teu are ce-va contra
ta; c Lasă acolo darulu teii înaintea altarului, 24
şi du-te mai ântăiu de te împacă cu fratele
teii, şi atuncea vino, şi adă darulu teu.
d învoesce-te cu pârâşulu teu curendu, 25
' până escî pe cale cu d'însulu; ca nu cumu-va
pârâşulu să te dee judecătorului, şi judecătorulu să te dee servitorului, şi să te arunci
în închisore. Adeverii dicu ţie, că nu vei 26
eşi de acolo, până nu vei plăti bauulu celii
mai de pe urmă.
Aţi audiţii, că s'a disu colorii de de- 27
mulţii: ^Să nu sevârşescî adulteriu. firii eu 28
dicu vouî, că toţii celii ce * caută la femeă,
poftind'o, a sevârşitii deja adulteriu cu d'însa întru anima sa. ''Dacii ochîulu teu 29
celu dreptu 'ţi va fi de pedică, ' scote-lu,
şi-lii lepădă de la tine; că mai de folosii
'ţi este, ca să peră unulii din membrii tei,
de câtu toţii corpulu teii să se arunce în
gheennă. Şi dacă mâna ta cea dreptă 'ţi 30
va fi de pedică, taiă-o, şi o lepădă de la
tine; că mai de folosii 'ţi este, ca să peră
unulii din membrii tei, de câtu toţii corpulu
teu să se arunce în gheennă.
S'a mai disu : i Celu ce va lăsa pre fe- 3 1
mea sa, să -i dee carte de despărţire, firii 32
eii dicu vouî, că * toţii celii ce va lăsa pre
femea sa, afară de cuventulu de desfrenare,
o face să sevârşescă adulteriu; şi celii ce
va lua pre cea lăsată, sevârşesce adulteriu.
firă-şî aţi audiţii, ' că s'a disu colorii de 33
dcmultii : "Să nu juri strîmbu, ci " să împlincsci Domnului jurămintele tale. firii eu 3 i
dicu vouî : ° Nu te jura nici de cumu ; nici
pe ceriu, că este -*' tronulu lui Dumnedeu ;
Nici pe pământii, că este aşternut ulii picio- 35
reloru lui ; nici pe Ierusalimu, că este » ce
tatea marelui rege ; Nici pe capul ii teu nu 36
jura, că nu poţi să faci unii perii albii seu
negru. r Ci fie cuventulu vostru: Da, da; 37
nu, nu ; că ceea ce este mai mulţii de câtu
aceste este de la celii răii.
Aţi audiţii, că s'a disu : * Ochiîi pentru 38
ocinii, şi dinte pentru dinte, firii eu dicu 39
vouî : ' Nu vă opuneţi celui rău ; " ci de te va
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lovi cine-va preste falca cea drepta, întor40 ce-î şi pre cea-1-altâ. Şi celui ce voîesce
să se judece cu tine, şi să-ţî îee mantia ta,
41 lasâ-î şi vestmentulu. Şi celii ce "te va sili
să mergi o milă, mergi cu d'însulu duoă.
4'2 Celuî ce cere de la tine, dă-i; şi "nu re
spinge pre celu ce voîesce să se împrumute
de la tine.
43
Aţi audiţii, că s'a disu : » Să îubescî pre
apropele teu, Jşi să urescî pre neamiculu teu.
44 firii eu dicu vouî : " Iubiţi pre neamiciî voştri,
bine-cuventaţî pre cei ce vă blastemă ; fa
ceţi bine celoru ce vă urăscu; şi vă rugaţi
45 * pentru cei ce vă vetămă şi vă persecută ;
Ca să fiţi fii ai Părintelui vostru celuî din
cerîurî ; că " elu resare sorele seu prel£e~"ceî
reî~şPpre8te cei buni, şi plouă preste cei
46 drepţi şi preste cei nedrepţi. d Că de iubiţi
pre cei ce vă iubesc fi, ce plată veţî ave ?
47 Au nu făcu şi vameşii aceeaşi? Şi de sa
lutaţi numai pre fraţii voştri, ce faceţi mai
48 multu ? Au nu făcu şi vameşii aşa ? ' Fiţi
deci desevârşiţî, ^precumu Părintele vostru
celu din cerîurî este desăvârşiţii.
6 T UAŢl-amiute să nu faceţi milostenia vosJ_j trâ înaintea omeniloru, ca să fiţi văduţî
de d'înşiî ; altmintrelea nu veţî ave plată de
2 la Părintele vostru celii din cerîurî. Decî
" cându faci milostenia, să nu trîmbiţezî îna
intea ta, precumu făcu făţarnicii în sina
gogi şi în uliţî, spre a fi lăudaţi de omeni.
Adevăru dicu vouî, că 'şî îeu plata lorii.
3 firu tu, cându faci milostenia, să nu sciă
4 stânga ta ce face drepta ta ; Ca să fie mi
lostenia ta într'ascunsu : şi Părintele teii celu
ce vede într'ascunsu *'ţî va resplăti la arătare.
5
Şi cândii te rogî, nu fii ca făţarnicii ;
căci li place să se roge stându în sinagogi
şi în unghiurile uliţeloru, ca să fie veduţî
de omeni. Adevăru dicu vouî, că 'şî îeu
6 plata lorii, firii tu, cândii te rogî, c întră în
cămara ta, şi închidendu uşa ta, rogă-te
Părintelui teu celuî Jntr'ascunsJL; şi Părin
tele teu, celii ce vede într'ascunsu, 'ţi va
resplăti lâTărelareT
7
Dară cându vă rugaţi, d nu bolborosiţi, ca
păgâniî ; ' că eî gândescu, că voru fi audiţî
8 pentru multa loru vorbire. Decî nu vă asemănaţî lorii, că scie Părintele vostru de
ce aveţi trebuinţă, mai 'munte de a cere
TOÎ de la d'insulu.

Decî astu-feliii să ve rugaţi voî: f Părintele
nostru, carele escî în cerîurî, sânţescă-se
numele teu ; Via împărăţia ta ; » Fie voia ta,
h precumu în ceriu, şi pe pământii ; * Pânea
nostră cea de ţâţe filele dă-ni-o astă-dî. Şi
' ni iertă dătoriele nostre, precumu şi noi
îertămii detorniciloru noştri ; *Şi nu ne duce
în ispită ; ci ' ne scapă de celu rău ; m Că a
ta este împărăţia şi puterea şi mărirea în
eternii. Aminu. Că n de veţi ierta omeniloru greşelele loru, va ierta şi vouî Pă
rintele vostru celii cerescii ; Dară ° de nu
veţi ierta omeniloru greşelele lorii, nici Pă
rintele vostru nu va ierta vouî greşelele
vostre.
Şi p cându postiţi, nu fiţi ca făţarnicii,
posomoriţi; că eî desfigureză feţele lorii,
ca să se arete omeniloru că postescii. Adeveru dicu vouî, ca-şî îeu plata loru. Dară
tu, cândii postescî, « unge-ţî capulu teu, şi
spală faţa ta ; Ca să nu te areţî omeniloru că postescî, ci Părintelui teu celuî într'ascunsu ; şi Părintele teu, celu IjeTvecTe
înt?ascunsu, 'ţi va resplăti la âfeTare. *
r Nu vî adunaţi tesaure pe pămentu, unde
molia şi rugina le strică, şi unde furii ie
sepă şi le fură. ' Ci vî adunaţi tesaure în
ceriii, unde nici molia nici rugina nu le
strică, şi unde furii nu le sepă nici le fură.
Că unde este tesaurulu vostru, acolo va fi
şi anima vostră. ' Luminătorulu corpului este
ochîulu ; deci de va fi ochîulu teu curaţii,
toţii corpulu teu va fi luminaţii. Dară de
va fi ochîulu teu răii, totu corpulu teu va
fi întunecata. Decî dacă lumina, care este
în tine, este întunerecii, întunereculu ore
câtii de mare va fi !
"Nimene nu pote servi la duoî domni; că
seu pre unulii va urî, si pre altulu va iubi ;
seu de unulii se va alipi, şi pre altulu va
despreţui : * nu puteţi servi lui Dumnedeu şi
lui Mammonu.
Drepţii aceea eii dicu vouî: zNu vă îngrijiţî de vîeţa vostră, ce veţi mânca şi
ce veţî be ; nici de corpulu vostru, cu ce
vă veţi îmbrăca. Au nu vîeţa este mai mare
de câtii hrana, şi corpulu de câtii haina?
y Căutaţi la paserile ceriului ! că nici semăna,
nici seceră, nici adună în grânarie ; şi Pă
rintele vostru celii cerescu le nutresce. Au
nu sunteţi voî maî multu de cutii acestea?
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27 Şi cine din voî prin grija sa pote să-şî a28 daugă unu cotu la statura sa. Şi de haină
ce vă îngrijiţi ? Priviţi crinii câmpului, cumii
29 crescu : eî nu se osteuescu, nici torcu ; firii
dicii vouî, că nici Solomonu în totă mărirea
sa nu s'a îmbrăcaţii ca unulii dintr'acestia.
30 Decî dacă Dumnedeii aşa îmbracă erba câm
pului, care este astă-dî, şi mâne se aruncă
îu cuptorii, aii nu cu mulţii mai vîrtosu pre
31 voî, puţinii- credincioşilorii ! Decî nu vă
îngrijiţi, dicendu: Ce vomă mânca V seu
ce vomii be? seu cu ce ne vomii îm32 brăca? Căci aceste tote le cautu păgânii;
şi scie Părintele vostru celii cerescu, că
33 aveţi trebuinţă de tote acestea. Ci z cău
taţi mai ântăiii împărăţia lui Dumnedeu
şi dreptatea lui; şi tote acestea se voru
34 adăugi vouî. Drepţii aceea nu vă îngri
jiţi de diua de mâne ; că diua de mâne se
va îngriji de sine. Ajunge dileî răuta
tea eî.
7 " 1VJU judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi. Că
1^1 cu judecata cu care veţi judeca, veţi
fi judecaţi ; b şi cu măsura cu care veţi me3 sura, se va măsura şi vouî. cŞi pentru ce
vedl paiulii ce este în ochîulii fratelui teu,
eru bîrna, care este în ochîulii teii, nu o
4 bagi în semă ? Şeii cumii dicî fratelui teii :
Lasă să scoţii paiulii din ochîulii teu, şi
5 eccă, bîrna este în ochîulii teii. Făţarnice !
scote ântăiii bîrna din ochîulii teii, şi atuncea vei vede lămurită să scoţi paîulu din
ochîulii fratelui teu.
6
d Nu daţi cele sânte cânilorii, nici arun
caţi mărgăritariî voştri înaintea porcilorii;
ca nu cumu-va să-î calce cu picîorele lorii,
şi întorcendu-se să vă sfâşcîe.
7
• Cereţi, şi vi se va da ; căutaţi, şi veţi
8 afla ; bateţi, şi vi se va deschide. Că f toţii
celii ce cere, îea ; şi celii ce caută, află ; şi
9 celui ce bate, i se va deschide. »Seu care
este omulu d'intre voî, de la care va cere
I O fiîulii lui pane, şi-î va da petră ? Şeii de va
I 1 cere pesce, 'î va da şerpe ? Decî, dacă voî,
* fiindu reî, sciţi să daţi daruri bune copiilorii voştri, cu câtîi mai mulţii Părintele
vostru cela din cerîurî va da cele bune celorii ce cerii de la d'îtisulu?
12
Decî tote ' câte voiţi să vî facă omenii,
faceţi şi voî lorii asemenea ; că i acesta este
legea şi profeţii.
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Predica de pe munte — îndemnările şi desceptările
cele din urmă.

* întraţî prin porta cea strimtă ; că largă
este porta, şi lată este calea, ce duce spre
perdare ; şi mulţi sunt ceî ce întră printr'însa ;
Că strimtă este porta., şi augustă calea, care
aduce la vîeţă ; şi puţini sunt ceî ce o află.
1 Păziţi-ve de profeţii ceî mincîunoşî,
™ cari vinii la voî în vestminte de oî, dară pe
din lă-întru sunt "lupi răpitori. "Din fruptele lorii 'î veţi cunosce. p Se culegii ore stru
guri din spini, şeii smochine din ciulini ?
Aşa « toţii pomulu bunii pome bune face, eru
pomulu putredu pome rele face. Nu pote
pomulu bunu să facă pome rele, nici pomulii putredu să facă pome bune. rTotii pomulu, care nu face pome bune, se tăia, şi
se aruncă în focii. Drepţii aceea din
fruptulu lorii 'î veţi cunosce.
Nu toţii celii ce-mi dice : s Domne ! Domne ! va întră în împărăţia cerîuriloru ; ci acela ce face voia Părintelui meii, care este
în cerîurî. Mulţi 'mi voru dice în diua aceea ! Domne ! Domne ! Au ' nu amii profe
ţită în numele teii ? şi nu amii scoşii de
moni în numele teii ? şi nu amii făcută mul
te lucruri minunate iu numele teu ? Şi "atuncî li voia mărturisi : Nici odată nu v'amu
cunoscută ; " depărtaţi-vă de la mine, voî ceî
ce lucraţi fără-de-legeal
Decî x totu celii ce aude aceste cuvinte
ale uiele, şi le face, 'Iu voia asemăna băr
batului înţelepţii, care şî-a zidiţii casa sa
pe petră; Şi a plouatu, şi au veniţii rîurile, şi au suflată vcuturile, şi au lovită îu
casa aceea ; şi nu a cădutu : că era înte
meiată pe petră. Şi totu celu ce aude aceste cuvinte ale mele, şi nu le face, se va ase
măna bărbatului nebunii, care şî-a zidită casa
sapenosipii; Şi aplouatu, şi au venită rîurile, şi aii suflată vânturile, şi au lovită îu casa
aceea ; şi a cădutu, şi mare era căderea eî.
Şi a foştii, dacă a sfârşiţii lisusu aceste cuvinte, y că se mira mulţimea de învăţă
tura lui ; * Că elu 'î învăţa ca celii ce are
autoritate, erii nu ca cărturarii.
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lisitsu vindecă pre unit leproşii, pre servulă unui
sutaşil, pre sacra lui Petru, şi pre mulţi alţi.

SI pogorîndu-se lisusu din munte, a ur- 8
mată lui poporu multă.
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"Şi eccă, unii leproşii a veniţii, şi se în
china luî, dicendu : Domne l de veî voi, poţi
să mă curăţescî. Şi tindendă lisusă mâna,
s'a atinsă de d'însulă, dicendă : Voîescă, fii
curăţita. Şi îndată s'a curăţiţii lepra sa.
Şi a disă lisusu luî : 6 Vedî să nu spuî ni
mănui ; ci mergi de te aretă preutuluî, şi
adă darulu, ' care l'a ordinată Moisi, întru
mărturia lorii.
d Eră întrându lisusu în Capernaumii, s'a
apropiată de d'însulu unu sutaşu, rugându-lu, Şi dicendu : Domne ! servulă meu jace în casă paralitică, cumplită chinuinduse. Şi a disă lisusu luî : Ea voia veni, şi-lu
voia vindeca. Şi respundendă sutaşulă, a
disu : Domne ! • eu nu sunt vrednică ca să
întrî suptă acoperimentulă mea, ci /di nu
mai una cuventă, şi se va vindeca servulu
meu. Că şi eu sunt omă suptă autoritate,
avendu suptă mine ostaşi ; şi dică acestuia:
Du-te, şi se duce ; şi altuia : Vino, şi vine ;
şi servului meu : Fă acesta, şi face. foii
lisusu audindă acestea, s'a minunată, şi a
disu celoră ce-î urmaă : Adevără, dică vouî,
nici în Israelă nu ama aflată atâta credinţa. Şi dică vouî, că » mulţi voră veni de la
resărită şi de la apusă, şi voră şede cu Abraamă şi cu Isaacă şi cu lacobă în împeraţia ceriuriloră. Dară * fiii împărăţiei ''voru
fi aruncaţi în întunereculă cela mai din afară ; acolo va fi plângere şi scrâşnirea dinţiloră. Şi a disu lisusă sutaşuluî : Du-te;
si precumă ai credută, facă-se ţie. Şi s'a
vindecată servulu luî într'acea oră.
J' Apoi venindă lisusă în casa luî Petru, a
vedută pre * socra luî jăcendă şi bolnavă de
friguri.
Şi s'a atinsă de mâna eî, şi aă
lăsat'o frigurile ; şi s'a sculată, şi servîa
loră.
' firii făcendu-se seră, aă adusă la d'însulă pre mulţi demonisaţi ; şi a scosu spi
ritele cu una cuventu, şi a vindecată pre
toţi bolnavii ; Ca să se împlinescă ceea ce
s'a disă prin profetulă Isaia, carele dice :
m Acesta a luată neputinţele nostre, şi a pur
tată,-Rolele nostre.

i lisusu respunde la__dttoe întrebări; potolesce o
furtună pe mare; vindecă duot Gherghesenî demo
nisaţi; siserei..t6rce la Capernaumii, unde vindecă
pre unii paraliticii.
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Şi vedândă lisusă multă poporă împrejurulă seă, a ordinată să trecă de ceea
parte.
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" Atuncea s'a apropiată unu cărturariă,
şi a disă luî : învăţătorule l voia urma ţie
orî-unde veî merge. Dară lisusă a disă luî:
Vulpile aă vizunii, şi paserile ceriului cui
buri ; dară fiîulu omului nu are unde să-şî
plece capulă.
0 Eră altuia din discipuliî şei a disă luî :
Domne l p dă-mî voia mai ântăiă să me ducă
să îmmormenteză pre părintele meu. Dară
lisusu a disă luî : Urmeză mie, şi lasă mor
ţii să-şî îmmormenteze pre morţii loră.
Şi întrândă în corabia, aă urmată luî
discipuliî seî ; » Şi ecce, s'a rădicată o fortuna mare pe mare, de se acoperîa cora
bia de valuri; e"ră elă dormîa. Şi venindă
discipuliî luî, l'aă desceptatu, dicendu-î :
Domne ! mentui-ne, că perima. Şi lî-a disă:
Pentru ce sunteţi fricoşi, puc.ină-credincîoşiloră l Atuncea, r sculându-se, a certată
venturile şi marea, şi s'a făcută linisce
mare. Eră omenii se mirau, dicendu: Ce
omă este acesta ! că şi venturile şi marea 'la
ascultă.
' Cândă a ajunsă de ceea parte, în laturea Ghergheseniloră, l'aă întimpinată dăoî
demonisaţî, eşindu din morminte, forte cum
pliţi; în câtă nimenea nu putea să trecă pe
calea aceea. Şi ecce, au strigată, dicândă:
Ce este nouî cu tine, lisuse, fiîulu luî Dumnedeu ? venit'aî aicea să ne chinuescî maî
'nainte de timpă? Şi era departe de d'înşiî o turmă de porci mulţi, păscendă. Eră
demonii 'la rugaă, dicendă: De ne scoţi,
dă-ni voia să ne ducemă în turma de porci.
Şi a disu loră: Duceţi-vă. Eră eî eşindu,
s'aă dusă în turma de porci ; şi ecce, totă
turma de porci s'a aruncată din înălţime în
mare, şi a murită în ape. firii păstorii au
fugită, şi venindă în cetate, aă spusă tote,
şi cele despre demonisaţî. Şi ecce, totă cetatea a eşită întru întimpinarea lui lisusu;
şi vedendu-lă, ' l'aă rugată, ca să trecâ din
laturea loră.
EARtl lisusă întrândă în corabia, a trecuta,
"şi a venită în cetatea sa.
6 Şi ecce, aă adusă la d'însulu pre unu paralitică, care jăcea în pată; "şi vădendă lisusu
credinţa loră, a disă paraliticului: îndrăznesce, fiîule ! îertă-ţi-se păcatele tale ! Şi ecce,
uniîa din cărturari aă disă în sine : Acesta
blastemă l Dară lisusă d cunoscendă gândurile lorii, a disă : Pentru ce gândiţi rele în
ânimele vostre ? Că ce este maî lesne — a
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l Marc. 1. 32,
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dice : îertă-ţi-se picatele tale, seu a face :
6 Scolă-te şi âmblă V Ci ca să sciţi, că Fiîulu
omului are putere pe pămentu a ierta pe7 căţele, (atunci a disu paraliticului); Scolăte, rădică-ţî patulu teu, şi du-te la casa ta.
8 Şi sculându-se s'a duşii la casa sa. firii
mulţimea, vedendii acesta, se mira, şi măria
pre Dumnedeu, care a daţii o putere ca acesta omeniloru.
Chiămarea lui Matteiu, şi ospefulu la casa sa;
vorba despre postit.
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'Şi trecendu lisusu de acolo, a vedutu
pre unii omii, ce se numîa Matteiu, şedendii
la vamă, şi a disu luî : Urmeză-mî. Şi scu
lându-se, î-a urmatu.
•'Şi a foştii, cândii elu şedea la mesă în
casă, ecce, mulţi vameşi şi pecătoşî au ve
nita, şi au şedutu cu elu şi cu discipuliî seî.
Dară Fariseii, vedendu acesta, au di&ii discipuliloriî luî : Pentru ce înveţătorulu vo
stru mănâncă cu o vameşi şi cu * pecătoşî ?
firii lisusu audindu acesta, lî-a disu: Nu aii
trebuinţă de medicii cei sănătoşi, ci cei bolnavî. Mergeţi dară de învăţaţi ce însemneză acesta: 'Milă voîescu, eră nu sacrificiu;
că nu amii veniţii să chîămu la pocăinţă
pre cei drepţi, J ci pre cei pecătoşî.
Atunci aii venitu la d'însulu discipuliî
luî loanu, dicendu : k Pentru ce noi şi Fari
seii postumi mulţii, dară discipuliî tei nu
postescu? Şi lisusu lî-a disii: Au doră potii
'nuntaşii să bocescă, pe câtu timpii mirele
este cu d'înşiî? inse voru veni dile, cându
se va lua mirele de la d'înşiî, şi "' atuncea
voru posti. Nimene nu pune petecii de pan
sa nouă la unii vestmentii vechiu; că peteculu trage din vestmentii, şi ruptura se face mai rea. Nici nu pun u vinii noii în foi
vechi; eru de nu, se spargii foii, şi vinulii
se versă, şi foii se perdu ; ci punu vinii noii
în foi noi, şi amînduoe se conservă.
Inviarea fiicei lui lairu ; vindecarea unei femei cu
curgerea sângelui, Q dăoî.erM ţi ojtnut demonisatu muţii.
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"Aceste elu vorbindu-li, ecce, unii diregetoru a veniţii, şi i s'a închinata, dicendu :
Fiica mea a muritu de curendii ; vino dară,
şi pune mâna ta preste d'însa, şi va învia.
19 Şi sculându-se lisusu, î-a urmatu cu disci
puliî seî.
20
° Şi ecce o femeă, avendii curgerea sân
gelui de duoî-spre-dece ani, venindu din at Marc, 1. 14. i Oiea. 6. 6.
trac. S. 27.
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/ Marc. t. 15,
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poî, s'a atinsa de pola vestmântului seu ;
Că dicea în sine : Numai de mă voiu atinge
de vestmentulu luî, me voiu montul. Dară
lisusu întorcendu-se, şi vedend'o, î-a disu :
Indrăznesce, fiică ! ' credinţa ta te-a mân
tuiţii ; şi s'a vindecată femea din acea oră.
' Şi venindu lisusu în casa diregetoruluî,
şi vedându r fluerătoriî şi mulţimea gâlcevindu, Li-a disii : • Plecaţi : copila nu a muritii, ci dorme. Şi-şî rideaîi de d'însulu.
l'.ni cându s'a scosu afară mulţimea, a întratu, şi a apucat'o do mână, şi s'a rădicaţii
copila. Şi s'a respânditii scirea despre acesta preste toţii păme'ntulu acela.
Şi trecândii lisusu de acolo, aii urmatu
luî diioî orbi, strigându şi dicendu : ' Fiîulu
luî Davidîi ! miluesce-ne. Erii după ce a
veniţii în casă, s'a apropiata cătrâ d'însulu
orbii ; şi lî-a disii lisusii : Credeţi, că potu
să facii eii acesta ? Ei î-aii disu : Da, Dom
ne ! Atuncea s'a atinsii de ochii lorii, dicendii: Dupre credinţa vostră facă-se vouî.
Şi s'au deschişii ochii loru ; şi a ordinatu
loru, dicendu : " Vedeţî, nimene se nu sciă.
"firii eî eşindu, «aii respânditii faima luî în
toţii pămentulii acela.
zŞi eşindu eî, ecce, aii adusii la d'însulu
pre unii omu surdo-mutu, demonisatii. Şi
după ce demonulii s'a scoşii, mutulii a vor
biţii ; şi s'a miraţii mulţimea, dicendu : Nici
odată nu s'a vedutu asemene în Israelu.
firu Fariseii diceaii : » Elu scote pre demoni
prin domnulii demoniloru.

21
22

23
24
25
26
27
28

29
30
31
32
33

34

Călătoria a treia a lui lisusit prin 'lulili-u ; mila
sa cătră poporă; trănieterea celoră dtiai-spre(ţece apostoli.

* Şi străbătea lisusu tot e cetăţile şi sa- 35
tele, ° înveţândii în sinagogele lorii, şi predicândii evangelia împărăţiei, şi vindecândii
orî-ce boia şi orî-ce neputinţă în poporu.
* firu vedendu du mulţimea, i s'a făcutumilă 36
de d'înşiî ; că erau lângediţî şi împrăscîaţî,
• ca oile ce nu aii păstorii. Atunci a i.lisii 37
discipuliloru luî : d Secerişulii este mulţii, dară
lucrătorii sunt puţini ; " Deci rugaţi pre Dom- 38
nulii secerişului, ca să scotă lucrători la secerişulu şed.
S~I " chiăraându lisusu pre cei duoî-spre- 10
dece discipulî ai seî, lî-a datu putere
asupra spiriteloru necurate, ca să le scota,
şi să vindece orî-ce boia şi orî-ce nepu
tinţă.
c 2 Te*. 3. 1.
Marc. 10. 47, x VedI Cap. 12. a Cap. 4. M.
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loan 4. 35.
v Marc. 7. 36.

CAP.

2

firu numile celorii duoî-spre-dece apos
toli sunt acestea: Celii d'ânteiu, Simouii, * ce
se dice Petru, şi Andreiu, fratele lui; lacobu alu lui Zebedeiu, şi loanu, fratele luî ;
3 Filipu şi Bartolomeiu ; Toma şi Matteiu,
vameşulu; lacobii alu luî Alfeiu, şi Lebbi ce
4 s'a supranumita Taddeiu ; c Simonu, Cananeulu, şi Iuda, dlscariotulu, carele l'a şi vendutu.
5
Pre aceşti duoî-spre-dece î-a trămesu
lisusu, şi lî-a ordinatu, dicendii: 'Să nu mer
geţi pe calea Ginţiloru, şi să nu intraţi în
6 vre-o cetate a f Samariteniloru ; » Ci mai bine
mergeţi la h oile cele perdute ale casei luî
7 Israelu. ' Şi mergendu predicaţi, dicendu :
8 S'a apropiaţii i împărăţia cerîuriloru. Vin
decaţi pre bolnavi, curăţiţi pre leproşi, în
viaţi pre morţi, scoteţî pre demoni ; *în darii
9 aţi luaţii, în darii daţi. ' Nu ceştigaţî aurii,
nici argintii, nici ™ aramă pentru cingătorile
10 vostre ; Nici traistă în cale, nici duoe vest
minte, nici încălţăminte, nici toegî ; ™ că vred
nicii este lucrătorulu de hrana sa.
11
"Şi ori în care cetate seu satii veţi în
tră, cercetaţi cine într'însulu este vrednica ;
12 şi acolo să petreceţî, până ce veţi eşi. Şi
cându veţi întră în casă, salutaţi-o. ' Şi de
13 va fi casa aceea vrednică, pacea vostră să
vină preste d'îusa ; * dară de nu va fi vred14 nică, pacea vostră să se întorcă la voi. rŞi
orî-cine nu vă va primi, nici vî va asculta
cuvintele vostre, eşindu din casa seu din
cetatea aceea, ' scuturaţi pulberea de pe pi15 cîorele vostre. Adeverii dicii vouî, că l mai
uşorii va fi pământului Sodomeî şi alu Gomorreî în diua judecatei de câtii cetăţeî aceleîa.
16
" fiece, eii ve trămetu ca oi în mediloculii
lupilorii ; • deci fiţi înţelepţi ca şerpii, şi x ne17 vinovaţi ca porumbii. Dară feriţi- ve de 6meni; că yve voru da la tribunale, şi "ve voru
1 8 biciui în sinagogele loru ; Şi ° veţi fi duşi
înaintea guvernătoriloru şi regiloru pentru
1 9 mine, întru mărturia lorii şi Ginţiloru. * Dară
cându ve voru da, nu ve îngrijiţi cuinii seu
ce să vorbiţi ; că c vi se va da într'acea oră ce
20 să vorbiţi ; d Că nu voî sunteţi ceî ce vorbiţi,
ci Spiritulu Părintelui vostru, care vorbesce
21 în voî. ' Şi va da frate pre frate la morte,
şi părinte pre fiiii : şi se voru scula copii
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în contra pârinţilorii, şi-î voru omorî; Şi
''veţi fi urîţî de toţi pentru numele meu; "eru
colii ce va răbda până în sfârşita, acela se
va mentui. AŞi cându ve vorii alunga din
vre-o cetate, fugiţi în altă; că adeverii, dicii
vouî, nu veţi fi trecuţii cetăţile luî Is
raelu, * până ce va veni Fiîulu omului.
-1 Nu este discipulu mai pe susu de învăţătorii, nici servii mai pe susu de stăpânulu şeii :
Ajunge discipululuî să se facă ca înveţătorulu seu, şi servului ca stăpânulii seu. Dacă
4 pre stepânulii casei l' au numiţii Beelzebulii,
cu câtii mai mulţii pre casnicii şei. Deci
nu ve temeţi de d'înşiî; l că nimicii nu este
acoperita, care să nu se descopere, nici as
cunşii, care să nu se cunoscă. Ceea ce vî
dicii în întunerecii, spuneţi-o la lumină; şi
ceea ce undiţi la urechiă, predicaţi de pe case.
771 Şi nu ve temeţi de ceî ce ucidii corpulii, dară sufietulii nu potu sil-lii ucidă;
ci temeţi-ve mai bine de celii ce pote să
perdă şi sufletulu şi corpulu în gheennă.
Au dorâ nu se vendu duoe vrăbii pentru
unu banii ? şi nici una dintr'însele nu cade
pe pământii fără voia Părintelui vostru, "firii
câtii pentru voî, şi perii capului vî sunt
toţi numeraţî. Drepţii aceea nu ve temeţi:
că voî sunteţi de mai mulţii preţu de câtu
multe vrăbii. "Deci toţii celu ce mă va mărturisi înaintea omeniloru, f şi eii voiii măr
turisi pentru d'însulu înaintea Părintelui
meii, care este în ceriuri. * firu celu ce se
va lepăda de mine înaintea omeniloru, mă
voiii lepăda şi eu de d'însulu înaintea Pă
rintelui meii, care este în cerîurî.
r Nu gândiţi că am ii veniţii să aducu pace
pe pămentu ; nu amu veniţii sa aducu pace,
ci sabia; Că amu veniţii să desbinu pre omfi
* de părintele seu, şi pre fiică de muma sa,
şi pre noră de socra sa. Şi ' neamiciî omuluî voru fi casnicii luî. " Celii ce îubesce pre
părinte seu pre mumă mai mulţii de câtu
pre mine, nu este vrednicii de mine ; şi celu
ce iubesce pre fiiii şeii fiică mai mulţii de
câtii pre mine, nu este vrednicii de mine.
" Şi celii ce nu îea crucea sa, şi nu urmeză
după mine, nu este vrednicii de mine. * Celii
ce şî-a aliaţii vîeţa sa, o va perde ; şi celu ce
şî-a perdutu vîeţa sa pentru mine, o va afla.
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» Cela ce vă primesce, me primesce pre
mine ; şi celu ce me primesce, primesce pre
41 celu ce m'a trămesă pre mine. ' Celu ce pri
mesce profeţii în nume de profeţii va primi
plata profetului ; şi celu ce primesce pre
drepţii în nume de drepţii va primi plata
42 dreptului. ° Şi celii ce va adapă pre unuia
dintr'acestî mici numai cu unu paharu de
apă rece, în nume de discipulă, adeverii, dică
voăî, nu-şî va perde plata sa.
11 Ol după ce a sfârşiţii lisusă de ordinată
^J celorii dăoî-spre-dece discipulî aî seî,
a trecută de acolo, ca să înveţe şi să pre
dice în cetăţile lorii.
Ioana Boteeătorulu întrebă prin soli despre per
sana Iul Jisusit; respunsulU domnului nostru.

2
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6
7
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9
10
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12
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sedii în pîeţă, si strigă cătră soţii lorii,
Şi dicu: V'ainii (lucraţii, şi nu aţi danţatu ; 17
v' am ii cantata de jale, şi nu aţi plânsu. Că 18
loanu a veniţii nici mâncândă nici bandă,
şi eî dicii: Are demonii. A veniţii Fiîulii 19
omului mâncându şi bendu, şi eî dicu : ficcă
omu mâncătorii şi băutorii de vină, p amicii
alu vameşiloru, şi ala păcătoşiloră. «firii
înţelepciunea s'a îndreptată de la fiii şei.
Mustrări, mulţumiri şi chmmărt.

" Atunci a începutu lisusu a mustra cetaţile, în cari se făcuseră cele maî multe
minuni ale sale, pentru că nu s'aă pocăită:
Vai ţie, Chorazine! vaî ţie, Bethsaido! că
de s'aru ă făcută în Tiră şi în Sidonă mi
nunile, cari s'aă făcută intre voî, de demultu s'aru fi pocăită ' în saca şi în cenuşă,
înse dicu voăî, că 'va â Tirului şi Sidonului mai uşoru în diăa judecatei de câtă voăî.
Şi tu, Capernaume ! " carele te-aî înălţată
până la ceriu, te vei pogorî până la iadă ;
că de s'aru fi făcută în Sodoma minunile,
ce s'aă făcută întru tine, ară fi rămasă până
în diăa de astă-dî. înse dică vouî, '-' că paMicuţului Sodomeî va fi maî uşoră în diăa
judecatei de câtă ţie.
* In acela timpii lisusu luanda cuventulă,
a disă: Mulţumescă ţie, Părinte! Domne
ala ceriului şi ala pământului, că * aî as
cunsă acestea de cei înţelepţi şi pricepuţi,
* şi le-aî descoperită prunciloră. Da, Părinte!
aşa a fostă bună-voinţa înaintea ta. " Tote
'mi sunt date de la Părintele meu; şi ni
menea nu cunosce pre Fiiă, de câtă nu
mai Părintele ; * şi nimenea nu cunosce pre
Părinte, de câtă numai Fiîulă, şi acela că
ruia voîesce Fiîulă &&-lu descopere. Veniţi
cătră mine, toţi voî ceî osteniţi şi însărci
naţi, şi eu vî voia da repausu. Luaţi jugulă mea presto voî, ° şi vă învăţaţi de la
mine, că sunt blândă şi d umilă cu anima ; 'şi
veţi afla repausu pentru sufletele vostre.
''Că jugulă mea este bună, şi sarcina mea este
uşoră.

" firii Ioană audindă 6 în închisore de fap
tele lui Christosu, a trămesu pre diioî din discipuliîseî; Şiî-adisă: Tu escî c celii ce vine,
şeii să asceptămă pre nitul ii V Respundendu
lisusu, lî-a disă : Duceţi-vă, şi spuneţi lui
loanu cele ce auditî şi vedeţi : d Orbi vadă,
şi şchiopi âmblă, leproşi se curăţescii, surdî
audă, morţi învieză, şi • saraciloru se predicii evangelia ; Şi fericita este celu ce nu
fse va scandalisa de mine.
»Şi ducendu-se aceia, a începutu lisusu
a vorbi cătră mulţime de loanu: Ce aţi eşitii în pu şti i d să vedeţi ? Au * trestia clătită
de ventă ? Dară ce aţi eşitii să vedeţi ? Omă
îmbrăcaţii în vestminte moi ? eccă, cei ce
porţii vestminte moi sunt în casele regiloru.
Dară ce aţi eşită să vedeţi ? Profeţii ? Da,
dicii vouî, •' şi maî mulţii de câtii profeţii.
Că acesta este celii despre care este scrisii:
i fiece eu trămetu pre ângerulu meu înaintea
feţei tale, care va pregăti calea ta înaintea
ta. Adeverii, dicu vouî, intre cei năs
cuţi din femei nu s'a rădicaţii mai mare,
de câtii Ioană Botezătorulă ; dară celu maî
micii în împărăţia cerîuriloră este maî mare,
de câtii d' i n sul ii. *Şi din dilele lui loanu
Botezătorulu până acuma împărăţia ceriurilorii se silesce, şi silitorii o răpescii. ' Că
toţi profeţii şi legea au profeţită până la
Despre sâmbătă.
loanu. Şi de voiţi să primiţi, acesta este
"Ilie celu ce are să via. " Celu ce are urechi IN timpulă acela " s'a dusă lisusu sâmbăta
de audiţii, audă!
prin ogore ; eră discipulu lui aă flamân° Dară cuî voia asemăna acesta genera- dită, şi aă începută a smulge spice, şi a U
ţiune? Asemenea este copiilorii celorii ce mânca. Dară Fariseii, vădendă acesta, î-au
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disii: fiece discipuliî tei facii aceea ce nu
3 se cade a face sâmbăta. Dară elu lî-a disii:
Aii nu aţî cetitu * ce a făcutu Davidu, cându
a flămânditu elii şi cei ce erau cu d'însulu?
4 Cumu a intraţii în casa luî Dumnedeu, şi
a mâncată c pânile punereî-înainte, cari nu
i se cuvinea să le mânânce, nici celorii ce
5 erau cu d'însulu, d ci numai preuţiloru ? Seu
nu aţî cetitu în ' lege, cumu că sâmbăta preuţiî în templu calcă sâmbăta, şi sunt nevi6 novaţi? Dară eu dicu voiiî, că aici este /ce-va
7 mai mare de câtu templulu. firu de aţî fi
sciutu ce însemneză acesta : s Milă voîescii şi
nu sacrificiu, nu aţî fi osenditu pre cei ne8 vinovaţi. Că fiîulu omului este domnii şi
ulii sâmbăteî.
9
* Şi trecendii de acolo, a veniţii în sina10 goga lorii. Şi ecce, unii omu era acolo,
care avea mâna uscată. Şi eî l'au intrebatu,
dicendu : •' Se cuvine ore a vindeca sâmbăta ?
11 ca să-lu potă acusa. Dară elii lî-a disu:
Ce omii va fi intre voî, care arii ave o oîe,
şi i dacă aru cade acesta sâmbăta în gropă,
12 nu arii apuca-o şi scote-o ? Dară cu câtii
mai mulţii este unii omu de câtii o oîe?
13 Deci se cuvine a face bine sâmbăta. Atuncî
a disii omului : întinde mâna ta : şi elu a
întins'o ; şi s'a făcuţii sânătosă ca şi cea1-altâ.
14
Apoi * Fariseii eşindii afară, au ţinuţii
15 sfatii asupra luî, ca să-lii perdă. firu Iisusu cunoscendii acesta, l s'a duşii de acolo ;
m şi î-a urmaţii mulţime mare, şi elii î-a vin16 decatu pre toţi. Şi n a ordinată lorii, ca să
17 nu-lii facă cunoscuta; Ca sii, se împlinescă
ceea ce s'a disu ^rin profetulii Isaia, ce dice;
18 ° fiece servulu meii, pre care amu aleşii,
îubitulu meu, p în care sufietulu meu a bine
voita; eii voiii pune spiri tulii meu preste
d'însulu, şi elii va anunţa judecată naţiu19 uilorii. Elu nu va certa, nici va striga, nici
20 va audi cine-va vocea luî în uliţî; Trestia
sdrobită nu va frânge, şi mucii fumegându
nu va stinge, până ce nu va scote judecată
21 spre biruinţă; Şi în numele luî voru spera
naţiunile.

dea. Şi se mira totă mulţimea, şi dicea :
Nu cumu-va acesta este Fiîulu luî Davidu ?
r firii Fariseii audindu, diceaii : Acesta nu scote
demoni de câtii numai prin Beelzebulu, domnulu demoniloru.
firii lisusii, Jcunoscendu gândurile lorii,
lî-a disii : Totă împărăţia ce se desbină in
tre sine, se pustiesce, şi totă cetatea seu
casa ce se desbină intre sine, nu va sta. Şi
dacă Satana scote pre Satana, s'a desbinatii intre sine ; deci cumii va sta împărăţia
luî. Şi dacă eii scoţii demoni prin Beelzebulii, prin cine 'î scoţii fiii voştri? pentru
acesta eî vî voru fi judecători, firu dacă
eu scoţii demoni prin Spiritulîi luî Dum
nedeu, ecce, a a junsii la voî ' împărăţia luî
Dumnedeu. " Seu cumii pote cine-va să între în casa celui tare, şi să prade vasele
lui, de nu va lega d'ântăiu pre celu tare?
şi atuncea va prăda casa luî. Celu ce nu
este cu mine, este contra mea; şi celii ce
nu adună cu mine, răsipesce.
Drepţii aceea vî dicu: "Toţii pecatulu şi
blăstemulii se va ierta omenilorii ; x dară blăstemulu contra Spiritului Sântu nu se va ierta
omenilorii. Şi ori-care "va dice unu cuvântu
contra Fiîuluî omului, z se va ierta luî ; erii
celii ce vorbesce în contra Spiritului Sântu,
nu i se va ierta, nici în secululu de acumu,
nici în celii ce va să fie.
Ori faceţi pomulii bunii, şi ° fruptulu luî
va fi bunii; orî faceţi pomulu putredu, şi
fruptulu luî va fi putredu ; că după fruptu
se cunosce pomulu. * Pui de viperă ! cumii
puteţi vorbi cele bune, fiindii înşi-vă răi ?
c că din abundanţa ânimeî vorbesce gura.
Omulu celii bunii scote cele bune din tesauriilii celii bunu alu ânimeî ; erii omulu celii
răii din tesaurulu celii rău scote cele rele.
Dară dicu voiiî, că pentru toţii cuventulu deşertu, care voru vorbi omenii, voru da semă
de d'însulu în diiia judecatei. Că din cuvintele tale te vei îndrepta, şi din cuvin
tele tale te vei osendi.
d Atuncî î-aurespunsiiuniîa din cărturari
şi din Farisei, dicendu: Inveţătorule, voimu să
vedemii semnii de la tine. firu elu respunVindecarea unui demonisatu. Pecatutâ contra dendii, lî-a disii : Nemii reii şi * adulterii!
Sântului Spiritit.
caută semnii, dară alţii semnii nu i se va
22
q Atuncî aii adusii la d'însulu pre unii de da, de câtii numai semnulu profetului lona.
monisatu, orbii şi muţii ; şi elu l'a vinde 'Că precumii lona a foştii trei dile şi treî
cata, în câtu orbulu şi mutulii vorbîa şi ve- nopţi în pântecele chitului, aşa va fi Fiîulu
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omului treî dile şi treî nopţi în sinulii pămen41 tuluî. » Bărbaţi din Niniva se voru scula la
judecată cu nemulu acesta, * şi-lu voru condemna ; ' că eî s'au pocăiţii la predicarea lui
lona ; şi ecce aici maî multu de câtii lona !
42 i Regina de la medă-di se va scula la jude
cată cu nemulu acesta, şi-lii va condemna;
că ea a veniţii de la marginile pământului,
să audă înţelepciunea luî Solomonu ; şi ecce
aicî maî multu de câtu Solomonu l
* Gândii spiritulu celii necuraţii a eşitii
43
din omu, l âmblă prin locuri seci, căutându
44 repausu, şi nu află; Âtunceadice: Mă voiu
întorce în casa mea, de unde amu eşitii ; şi
venindu, o află deşertă, măturată şi înfru45 museţată. Atuncea se duce, şi îea cu sine
alte şepte spirite maî rele de câtii sine, şi
întrându, locuescu acolo ; n şi se făcu cele de
pe urmă ale omului aceluia mai rele de
câtii cele d'ânteiu. Aşa va fi şi cu acestii
nemu reu.
Muma ţi fraţii lut lisusu caută a vorbi cu elit.

46
47
48
49
50

Şi încă vorbindu elii poporului, " ecce,
muma luî şi "fraţii luî stau afară, căutându
să vorbescă cu d'însulu. Şi î-a disii orecare : fiece, muma ta şi fraţii tei stau afară,
căutându să vorbescă cu tine. firii elu respundendii, a disii celuî ce î-a spusu: Cine
este muma mea ? şi cari sunt fraţii mei ?
Şi tindendu-şî mâna sa spre discipuliî şei,
a disii: fiece muma mea şi fraţii mei! Că
f orî-cine va face voia Părintelui meu celuî
din cerîuri, acela 'mi este frate şi soră şi
mumă.
Şepte parabole aretândă natura imperativi lui
Dumnezeii.

13 T N acea di lisusii eşindii din casă, "şedea
2 J_ lungă mare. * Şi s'a adunaţii la d'însulu
o mulţime mare ; drepţii aceea e se sui în co
rabia, şi a şedutu, şi toţii mulţimea sta pe
ţermu.
3
Si lî-a vorbiţii multe în parabole, dicendu :
fiece, a eşitu semenătorulii să semene;
4 Şi pre-cândii semăna, unele aii cădutu lun
gă cale, . şi aii veniţii paserile, şi le-ati mân5 catu. Eră altele aii cădutu pe locuri petrose, unde nu aveau pămentu multu ; şi în
dată aii resăritu, că nu aveaii pămentu a6 duncu ; Deci resărindu sorele, se păliră ; şi
g Lno. 11. 32.
loan a. 13. &
1 Iov 1. 7.
A Ve<li Ier. 3.
7. 3, 5.
1 Fet. 5. 8.
11.
Fapt. 1. 14.
n Ebr. 6. 4. &
Ezec. 16. 51,
10. K.
1 Oor. 9. 5.
5*.
ii Pot. 3. SO
Gal. 1. 19.
f VedI loan 15.
Rom. a. 87.
SI.
i Ion» 3. 5.
n M«rc. S. 31.
U/
Lin: 8. 19—
j 1 Reg. 10. 1.
Gal. 6. 6. k
1 Oron. 9. 1.
11.
«. 15.
Loc. 11. ai.
o Cap. U. 55.
Ool. S. 11.
k Lac. 11. M.
Mure. 6. 3.
Ebr. J. 11.

Capitlii 13,
a Marc. 4. 1.
h Iiuc. g. 4.
c Lnc. 5. 3.
(/ Luc. 8. 5.
e r..-. 2«. 12.
/ Oap. 11. 15.
Marc. 4. 9.
t Oap. 11. »5. k
16. 17.

pentru că nu aveaii rădăcină, s'aii uscaţii,
firii altele au cădutu în spini ; şi aii eres- 7
cutii spinii, şi le-aii înnecatii. firii altele 8
au cădutu pe pămentu bunii, şi aii făcută
fruptii : unele o ' sută, altele şese-decî, eră
altele treî-decî. * Celii ce are urechi de au- 9
ditu, să audă.
Şi apropiându-se discipulii, î-aii disu: 10
Pentru ce li vorbescî în parabole? Elu re- 11
spundândii, lî-a disu : Pentru că * voiiî s'a data
a sci misteriele împărăţiei cerîurilorii, erii
acelora nu s'a daţii. * Că celii ce are, i se 12
va da, şi-î va prisosi ; erii celii ce nu are,
şi ceea ce are se va lua de la d'însulu.
Drepţii aceea li vorbescu în parabole; pen- 13
tru că vădendii nu vădii, şi audindu nu
audu, nioî nu înţelegu. Aşa se împlinesce 14
cu d'înşiî profeţia luî Isaia, ce dice: ' Cu audulu veţi audi, dară nu veţi înţelege ; şi vă
dendii veţi vede, dară nu veţi pricepe. Că 15
anima poporului acestuia s'a îngroşata, şi
urechîele lorii i sunt grele la audu, şi ochii
şî-aii închişii ; ca nu cumu-va să vedă cu
ochii, şi să audă cu urechîele, şi să înţelegă cu anima, şi să se întorcă, şi eu să-î
vindeca. Dară * fericiţi sunt ochii voştri, că 16
vădii ; şi urechîele vostre, că audii ; Că a- 1 7
deveru, dicu voiiî, ' mulţi profeţi şi drepţi
au doriţii să vedă cele ce vedeţi voi, şi n'au
vedutii ; şi să audă cele ce audiţi voi, şi
n'au audiţii.
Deci "ascultaţi parabola semănătorului : 18
De aude cine-va cuventulu " împărăţiei şi 1 9
nn-lu înţelege, atuncea vine celu răii, şi răpesce ceea ce este semănata în anima lui.
Acesta este cea semănată lungă cale. firii 20
cea semănată pe locuri petrose, acesta este
celii ce aude cuventulu, şi îndată 'Iii pri
mesc e ° cu bucuria; Dară nu are rădăcină în 21
sine, ci este numai până la unii timpii ; erii
cândii se face strîmtorare şeii persecuţiune
pentru cuventii, îndată ' se scandaliseză. * firii 22
cea semănată T intre spini, acesta este celii
ce aude cuventulu ; dară grija lumeî aces
teia şi amăgirea bogăţiei înnecă cuventulu,
şi se face neroditoru. firii cea semănată în 23
pămentu l m nu, acesta este celii ce aude cu
ventulu şi-M înţelege ; care şi face fruptii,
şi produce unulii o sută, altulii şese-decî,
erii altulii treî-decî.
Pus'a lorii înainte şi altă parabolă, di- 24
cendu : împărăţia cerîurilorii este asemenea
Maro. 4. 11.
Lnc. 8. 10.
24.
n.
1 Oor. ». 10.
I loan i. 27.
h Oap. K. an.
Marc. 4. K,
Luc 8. 18. &
19. 26.
i IM. 6. 9.
Ezeo. 12. 1.
Marc. 4. K.

loan 12. 40.
loan 20. 29.
loan 5. J5.
Fapt. 28. 26, I Ebr. 11. 13.
p Cap. 11. f.
t
f ii:i 1. 15.
27.
1 Pet. 1. 10,
Rom. 11. 8.
11.
q Cap. 19. 13.
Marc. 10. 21.
2 Cor. 3. 14, m Marc. 4. 14.
Luc. 18. 24.
15.
Lnc. 8. 11.
i Ebr. 5. 11.
n Oap. 4. 23.
1 Ttm. C. 9.
* Cap. 16. 17.
2 Ttm. 4. IO.
o laa. 58. 1.
Lnc. 10. £3,
Esee. 13. 31, T Iar. 4. 3.
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CAP. 18, 14.
omului, care a semănaţii seminţii, bună în
25 ţerâna sa; ftrii pre-cându donnîau omenii,
a veniţii neamiculu, şi a semănaţi neghine
26 prin grâu, şi s' a duşii, firu cându a cres
cută erba şi a făcuţii irupţii, atuncea s'au
27 arătaţii şi neghinele. Atunci a veniţii ser
vii la stăpânulii casei, şi î-au disu : Domne,
aii nu ai semenatu seminţii bună în ţerâna
28 ta ? deci de unde are neghine ? Şi elii a
disu lorii : Unu neamicu a făcuţii acesta.
Servii î-aii disu : Voîescî dară să mergemii
29 şi să le plivimu ? firii elii a disu : Nu ; ca
nu cumii-va plivindii neghinele, să smulgeţi
30 şi grâulu împreună cu d' însele. Lăsaţi pre
amînduoe să crescă împreună până la secerişu; şi la timpulu secerişului voiii dice
secerătorilorii : Pliviţi ânteiii neghinele, şi
le legaţi snopi, spre a le arde ; erii * grâulu
adunaţi-lu în grănarulii meii.
31
Pus'a lorii înainte şi altă parabolă, dicendii : ' împărăţia cerîuriloru este asemenea
grăuntelui de mustării, pre care l'a luaţii
32 unu omu, şi a semenatu în ţerâna sa. Aces
ta este mai micii de ca ţii tote seminţele ;
erii cându cresce, este mai mare de câtii
tote legumele, şi se face arbore, că vinu
paserile ceriului, şi locuescu în ramurele lui.
33
u Dis'a lorii şi altă parabolă : împărăţia
cerîuriloru este asemenea aluatului, pre ca
re l'a luaţii o femeă, şi l'a ascunşii în treî
măsuri de făină, până ce s'a dospiţii toţii.
34
° Acestea tote a vorbiţii lisusii mulţime!
în parabole ; şi fără de parabolă nu li vor35 bîa; Ga să se împlinescă ceea ce s'a disu
prin profetulu, ce dice : x Eii voiii deschide
gura mea în parabole, » voiii spune cele as
cunse din începutulii lumeî.
36
Atuucea lisusii liisâmlu mulţimea, s'a
duşii în casă; şi s'a apropiata de d'însulu
discipuliî lui, dicendu : Spune-ni parabo37 la neghinelorii ţerâneî. Elu respundendu,
38 lî-a disu : Celu ce a semănata semînţa cea
bună este Fiîulu omului. * Ţerâna este lumea ;
semînţa cea bună sunt fiii împărăţiei ; erii
39 neghinele sunt " fiii celui rea ; Neamiculii
carele-a semenatu este diabolulu; &secerişulii
este sfârşitulii lumeî ; eru secerătoriî sunt
40 ângeriî. Deci precumii se adună neghinele,
şi se ardu cu focii, aşa va fi la sfârşitulii
41 lumeî acesteia. Fiîulu omului va trămete
pre ângeriî şei, " şi aceştia voru aduna din
împărăţia lui tote scandalele şi pre cei ce
42 făcu nelegiuiri ; ''Şi-î Toru arunca în cupto» Cap. S. 12.
! I<a. a. 1, 3.
Mic. 4. 1.
Marc. 4. 30,
etc.
Luc. 13. 18,
19.

u r.nc. 13. ao,
«te.

v Marc. 4. 33,

34.
x Ps. 78. 2.
y Rom. 16. K,
26.

1 Cor. ». 7.
EfoB. ». 9.
Col. 1. S6.
z Cap. 24. 14. &

!8. 19.
Marc. 16. 15,

20.
Lnc. 24. 47.
Rom. 10. 18.
CoL 1. 6.
a Fac. 3. 15.
loan 8. 44.
Fapt. 13. 10.

rulu de focii ; ' acolo va fi plângere şi scrîşnirea dinţiloru. f Atuncea drepţii voru strălu- 43
ci ca sorele în împărăţia Părintelui lorii.
t Celu ce are urechi de audiţii, să audă.
Eră-şî, împărăţia cerîuriloru este aseme- 44
nea cu unii tesaurii ascunşii în ţerâna, pre
care aflându-lu omulu, /'a ascunşii ; şi de
bucuria merge, şi * vinde tote câte are, şi
* cumpără ţerâna aceea.
Şi eră-şî, împărăţia cerîuriloru este ase- 45
menea neguţîătoruluî, ce caută mărgăritari
buni : Care, aflându J unu mărgăritaru de 46
preţii mare, a mersu, şi a vânduţii tote câ
te avea, şi l'a cumpărata.
Şi eră-şî, împărăţia cerîuriloru este ase- 47
menea năvodului, aruncaţii în mare, care a
* adunata toţii felîulii de pescî ; Care, după 48
ce s'a împlutii, 'Iu scoţii la ţermu ; şi şedendu, aducii pre cei buni în vase, erii pre
cei reî 'î aruncă afară. Aşa va fi la sfâr- 49
şitulii lumeî ; vorii eşi ângeriî, şi voru ' des
părţi pre cei reî din medîloculu celorii
drepţi ; * Şi-î vorii arunca în cuptorulu de 50
focii ; acolo va fi plângere şi scrîşnirea din
ţiloru.
Dis'a lorii lisusii: înţelegeţi tote aces- 51
tea ? Dis'aii lui : Da, Domne. Eru elii lî-a 52
disii : Pentru acesta toţii cărturarulu, sciutorii în împărăţia cerîuriloru, este asemenea
omului, stăpânii alii casei, care scote din
tesaurulu seu " noiie şi vechi.
lisusă învefă, şi este lepedatu la Nazaretti.

Şi sfârşindii lisusii aceste parabole, a
plecaţii de acolo. ° Şi venindu în patria sa,
învăţa pre d'înşiî în sinagoga lorii, de se
mirau, şi diceau: De unde are acestu omit
acesta înţelepciune şi aceste fapte minuna
te ? f Aii nu este acesta fiîulâ ţeslaruluî ? aii
nu se numesce muma lui, Măria ? şi » fraţii
luî, " lacobu şi lose şi Simonii şi Iuda ? Şi
surorile luî aii nu sunt tote la noi? dară
de unde are acesta tote acestea. Şi 'se
scandalisaii de d'însulu. Erii lisusii lî-a
disu : ' Nu este profetulu neonoratu, de câtu
numai în patria sa şi în casa sa. Şi " nu a
făcuţii acolo minuni multe pentru necredin
ţa lorii.
Istoria morţeî Im Ioană Botezătontlit.
N acelii timpii audit'a ° Brodii, Tetrarculu,
_ faima luî lisusii : Şi a disu servilorfi şei:
Acesta este loanu Botezătorulu ; elu s'a seu-

I
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Marc. 6 S.
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a Marc. «. 14.
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MATTKIO.

lată din morţi, şi d'aceea se făcu minuni
printr'însulă.
6 Că Eroda prindendu pre Ioană, l'a le
gaţii, şi l'& pusă în închisore, pentru Erodiada, femea lui Filipu, fratele şeii. Ca lo
anu 'î dicea : c Nu ţi se cade să aîbî pre
ea. Şi voindă să- Iu omore, s'a temuţii de
mulţime, d pentru că eî 'Iu aveau ca pre unu
profeţii. firă cândă se serba diua nascereî
lui Erodiî, a jucaţii fiica Erodiadeî înaintea
loră, şi a plăcuţii lui Erodii. Dreptu aceea
cu jurămentă a promisii, că-î va da orî-ce
va cere. Erii ea, d'inainte fiindii îndem
nată de muma sa, a disă: Dă-mî aici în
tipsia capulă lui loaiiii Botezătorulii. Şi re
gele s'a întristata; dară pentru jurămentă,
şi pentru cei ce şedeau la mesă cu elă, a
10 ordinată să se dea. Şi trămeţendu, a tă
11 iată capulu luî loanu în închisore. Şi s'a
adusă capulu luî în tipsia, şi s'a daţii fetei,
12 şi ea l'a dusă la muma sa. Atunci aii ve
niţii discipuliî luî, şi aii luaţii trupulă, şi l'aă
îmmormentată ; şi mergendu, au spus u luî
Eşuau.
lisusii dă de mâncare unei mulţimi; dă drumulu
discijiulilufit seî, şi vine la d'inşii âmblându
pe mare.

13

14
15

16
17
18 19

20
21
22

e Şi audindă lisusii acesta, s'a duşii de acolo cu corabia în locii deşertă deosebi.
Şi aflândă acesta mulţimea, urmatu-1'a pe
joşii din cetăţi.
Şi eşindii lisusu, a vedută mulţime mare
şi /i s'a făcuţii milă de eî, şi a vindecată
pre bolnavii lorii.
t Şi fâcendu-se seră, s'aii apropiaţii cătră
d'însulă discipuliî luî, dicendu : Locuia este
pustiiă, şi ora a trecuţii; demite mulţimea,
ca să se dacă în sate să-şî cumpere bucate.
firă lisusu lî-a disu: Eî nu trebue sămergă;
daţi-li voi să mănânce, firii eî î-aii disu :
Nu avemă aicea de câtă cinci pani şi duoi
pescî. Elii a disu: Aduceţi-mi-le aici. Şi
după ce a ordinatii mulţime! să seda pe
erbă, luanda cele cinci pani şi cei diioî
pescî, şi căutândii la ceriii, h le-u. bine-cuventatu; şi frângendu-/e, a daţii discipuliloră
pânile, eră discipuliî mulţimeî. Şi au mân
caţii toţi, şi s'aii săturaţii ; şi aii redicatu rămă
şiţele de fărâmături duoe-spre-dece paniere
pline. Eru cei ce mâncaseră eraii ca la
cinci mii de bărbaţi, afară de femei şi de
copii.
Si îndată a îndemnaţii lisusii pre dis
cipuliî seî să între în corabia, şi să mergă

b Marc. 6. 17.
ÎS. 15.
Luc. S. ni, 20.
Marc. 6. 81.
e l .. v. 18. 16. fe
i. i n- 9. 10.
W. SI.
loan 6. l, ».
d Oap. (1. !6. / Cap. 9. M.
Lue. 10. 6.
Marc. 6. 34.
e Cap. 10. 83. k g Marc. 6. 35.

h
t
.1
k
t

Luc. 9. ÎS.
loan 6. 5.
Cap. 15. 36.
Marc. 6. 46.
loan 6. 16.
IOT 9. 8.
l'a. 2. 7.

Cap. 16. 16. &
26. 63.
Marc. 1. 1.
Luc. 4. H.
loan 1. 49. &.
6. 69. & 11.
87.

maî 'nainte de elu dincolo, până ce va de
mite mulţimea. ' Şi după ce demise mulţimea, s'a suiţii pe munte deosebi să se roge,
J şi făce'ndu-se seră, era singurii acolo. Erii
corabia era deja în medîloculu măreî, învăluindu-so de valuri, că ventulu era împo
trivă.
Erii într'a patra strejă a nopţeî Iisusii a mersii la d'înşiî, âmblândă pe mare.
Şi vedendu-lă discipuliî * âmblându pe mare,
s'au turburata, dicendii : Este nălucă ; şi au
strigată de frică. Dară îndată lisusu lî-a
vorbiţii, dicendii : îndrăzniţi, eii sunt ! nu ve
temeţi ! Atuncea Petru luându cuventulu,
a disu : Domne de escî tu , di-mî să viii
la tine pe paă. Dis'a elii : Vino. Şi pogorîndu-se Petru din corabia, a mersă pe
apă, spre a veni la lisusu. Erii vedendu
ventulu tare, s'a temuţii ; şi încependu a se
afunda, a strigata, dicendii : Domne, mentui-me. Şi lismsă îndată întindendă mâna,
l'a apucaţii, şi î-a disu : Puţină-credincîosule ! pentru ce te-aî îndăoită ? Şi întrându
eî în corabia, a încetată ventulu. Eru
cei ce eraii în corabia au veniţii, si i s'aii
închinata, dicendii : Adeverii, l Fiîulu lui Dumnedeu escî.
m firii după ce aii trecuţii laculu, au venitii în pământulu Ghenezaretuluî. Şi cunoscendu-lu omenii locului acestuia, aii trămesii în tote împrejurimile acele, şi au adusu la d'însulii pre toţi bolnavii ; Şi-lu rugaii, ca numai să se atingă de polele vest
mântului luî ; şi " câţi s'aii atinsii de cthisulu
s'au vindecată.

23
24

25
26
27
28
29
30
31
32
33

34
35
36

lisusu condamnă tradiţiunea.

ATUNCI ° au venită la lisusă cărturarii şi
Fariseii de 4a Ierusalimă, şi au disă :
6 Pentru ce discipuliî tei calcă c tradiţiunea
betrâniloră? că nu-şî spală manele, cândă
mănâncă pane. firă elă respundendă, lî-a
disă : Pentru ce şi voi călcaţi ordinulă luî
Dumnedeă prin tradiţiunea vostră ? Că Dumnedeă a ordinată, dicendu : d Onoră pre pă
rintele tea şi pre muma ta\ şi: «Cela ce va
vorbi de rea pre părinte seu pre mumă, să
se omore. Dară voi diceţî: Cela ce ară ^ice
părintelui seu mumei: ^Dară este aceea cu
care te-aî pute ajuta de la mine, nu este
datorii ; Şi aşa nu va onora pre părintele
seu seu pre muma sa. Şi aşa aţî desfiin
ţată ordinulă luî Dumnedeă prin tradiţiunea
vostră. 9 Fâţarniciloru ! bine a profeţită IFapt. 8. 87.
Rom. 1. 4.
m Maro. 6. 63.
n Cap. 9. 20.
Marc. 3. 10.
Lnc. 6. 19.
Fapt. 19. li.

a
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e
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Capulu 15.
Marc. 7. 1.
Marc. 7. 5.
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CAP. 15, 16.
8 saia despre voi, dicându : h Acestu poporu se
apropia de mine cu gura lorii, şi mo onoră
cu buzele; eru anima lorii este departe de
9 mine. Dară în zii darii mă adoră, ' îuveţându
învăţături, ce sunt ordine omenescî.
10
J Şi chîâmându la sine mulţimea, li-a disu:
1 1 Ascultaţi şi înţelegeţi : * Nu ceea ce întră
în gură spurcă pre omu, ci ceea ce ese din
gură, aceea spurcă pre omu.
12
Atunci apropiându-se discipulii lui, i-aii
disu: Sciî, că Fariseii s'au scandalisatu,
13 cându au audiţii acestu cuventu? firii elu
respundendu, a disu : l Orî-ce plantă, pre care
nu a plantaţii Părintele meu celu ccrescu,
14 se va desrădecina. Lăsaţi pre d'înşiî ; m eî
sunt conducători orbi aî orbiloru. Şi de va
conduce orbii pre orbii, amînduoî voru cade
in gropă.
15
n Atuncea Petru respundendu, i-a disu :
16 Spune no uj acesta parabolă. firii lisusu
a disu : ° încă şi voi sunteţi nepricepuţi ?
17 Ore încă nu înţelegeţi, că p totu ce întră în
gură merge în pântece, şi se aruncă în u18 rinaru; firii q cele ce esii din gură, esu din
1 9 animă, şi acelea spurcă pre omu. r Că din
animă esu cugetări rele, ucideri, adulterie,
desfrenărî, furturi, mărturii mincîunose, blăs20 teme. Acelea sunt cele ce spurcă pre omu ;
dară a mânca cu mâni nespălate nu spurcă
pre omii.
O femeă cananeă cestigă vindecarea fiicei ei.

21
' Atunci lisusu eşindu de acolo, s'a duşii
22 in părţile Tirului şi ale Bidonului. Şi ecce,
o femeă Cananeă, eşindu din .'.cele notare,
a strigaţii cătră d'însulu, dicendu : Miluesce-me, Domne, Fiîulii lui Davidu ! fiica mea
23 se chinuesce răii de demonii. Brii elu nu
î-a respunsu nici unii cuventu. Atunci apro
piându-se discipulii lui, 'Iu rugau, dicendu :
Demite-o pre ea, că strigă in urma nostră.
24 firii elii respundendu, a disu : ' Eu nu sunt trămesii de câtii numai cătră oile cele perdute
25 ale casei lui Israelu. firii ea venindu, i s'a
26 închinata, dicendu: Domne, ajută-me.
Şi
elii respundendu, a disii: Nu este bine a
27 lua pânea copiiloru, şi a o arunca "cânilorii. Dis'a ea: Adevărata, Domne; cu tote
acestea cânii mănâncă din fărămăturele,
28 ce cădii din mesa stăpânilorii lorii. Atuncea respundendu lisusu, î-a disu: O fe
meă! mare este credinţa ta; facă-ţi-se precumu voîescî. Şi fiica eî s'a vindecaţii din
acea oră.
k Iu. S». ÎS.
Ezec. M. 31.
i îs». K. 13.
Col. a. 18, ii.
Tiu 1. U.
j Maro. 7. 11.
k Fapt. 10. 15.

Rom. u. 11, mlaa. 9. 16.
17, M.
Mal. g. 8.
1 Tim. 4. 4.
Cap. 23. 16.
TU. 1. 15.
Lac. 6. 3».
I loui 15. 8.
n Marc. 7. 17.
1 Cor. 3. li, o Cap 1K. 9.
etc.
Marc. 7. 18.

p 1 Cor. 6. 13.
q Iac. 3. 6.
r Fac. 6. 5. *
8. îl.
Prov. 6. U.
Ier. 17. 9.
Marc. 7. 21.

lisusu vindecă pTe mulţi, şi eră-şl dă de mâncare
unei mulţimi.

"Şi trecendii de acolo, venit'a lisusu x Iunga marea Galileeî ; Şi suindu-se pe munte,
a sedutii acolo. "Şi a veniţii la d'însulu
mulţime mare, avendu cu sine şchiopi, orbi,
muţi, ciungi şi mulţi alţi, si i-aii aruncaţii
la picîorele lui lisusii; şi elu î-a vindecaţii:
De se mira mulţimea, vădendii pre muţi
vorbindu, pre ciungi sănătoşi, pre şchiopi
âmblându, şi pre orbi vădendu; şi mărîau
pre Dumne^eulii lui Israelu.
' firii lisusu chiămându la sine discipuliî
şei, a disii: Milă-mî este de mulţime, că
ecce, acuma sunt deja trei dile de cându
staii lungă mine, şi nu aii ce mânca; şi nu
voiescii a-î demite flămândî, ca nu cumu-va
să slăbescăpe cale. "Şi discipulii şei i- au
disii: De unde să avem ii în pustiiţi atâtea
pani, în câtii să se sature atâta mulţime l
Disu-li-a lisusu : Câte pani aveţi ? Dis'aii eî:
.'jepte, şi puţini pescişorî. Atunci elu a
ordinatii mulţimeî să seda pe pământii. Apoî * luându pre cele şepte pani şi pesciî, şi
" mnlţumindu, le-& frânţii, şi le-& daţii discipulilorii lui, eru discipuliî mulţimeî. Şi au
mâncaţii toţi, şi s' aii săturaţii ; şi aii rădi
caţii rămăşiţele de fărâmături şepte paniere
pline, firii cei ce mâncaseră eraii patru
mii de bărbaţi, afară de femei şi copii.
d Şi demiţendu mulţimea, a întratu în corabiă, şi a trecuţii în părţile Magdalului.
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Farisei şi Sadukeii iră-sţ ceru una semnă; lisusii
desceptă pre discipuliî şei să se ferescă de
învăţătura loru.

ATUNCEA s'aii apropiaţii0 Fariseii şi Sadukeiî, ispitindu-lu, şi cerendu de la
d'însulu să li arete unii seninii din ceriu.
Eru elii respundendu, lî-a disii: Cându se
face seră, diceţî : Va fi seninii, că cerîulu
se roşesce ; Şi demâneţa : Astă-di va fi furtună, că cerîulu este roşii şi posomorita.
FarartiHuloru ! sciţi să deosebiţi faţa ce
riului ; eru semnele timpuriloru nu puteţi
deosebi? 6Nemu răii şi adulterii! semnu caută ;
dară nu i se va da semnu de câtii numai
semnulu profetului lona. Şi lăsându-î, s'a
duşii.
Şi (1 cândii aii trecuţii discipulii lui de ceea
parte, uitaseră să îee pane. firii lisusu lî-a
disii : d Vedeţi, păziţi-ve de aluatulu Fariseiloru şi alii Sadukeiloru ! firii eî se gândiau
în sine-şî, dicendu : Nu amu luatu pani. firii
.s Marc. 7. 84.
( Cap. 10. 5, «.
Fapt. 3. K,
86. & 13. 46.
Rom. 15. 8.
u Cap. 7. 6.
Filp. 3. i.

16
2
3

4

5
6
7
8

v Marc. 7. 31.
6 Cap. 14. 19.
Marc. 8. 11.
,• 1 Şam. 9. 13.
x Oap. 4. 18.
Lac. 11. 16.
1,11 r. 21. 19.
y Isa. 35. 5, 6.
ft 1». 54-56.
Cap. 11. 5.
d Marc. 8. 10.
1 Cor. 1. t».
Luc. 7. M.
b Cap. li. 39.
f Marc. 8. I.
Capvli 16
c Marc. 8. 14.
a î Reg. 4. 43. a Cap. ÎS. 38. ,-/ Lac. 11. 1.
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MATTEltX
lisusii cunoscendu acesta, lî-a disu : Puţiniicredincîoşiloru ! pentru ce vă gândiţi în sine-vă, că nu aţî luaţii pane ? 'încă nu în
ţelegeţi, nici vî aduceţi aminte de cele cincî
pânî ale celoru cincî mii, şi câte paniere
aţî rădicaţii ? f Nici de cele şepte pânî ale
celoru patru miî, şi câte paniere aţî rădicatu? Curnii nu înţelegeţi, că nu v'a mii vor
biţii despre pânî, ci ca se vă păziţî de aluatulu Fariseiloru şi alu Sadukeiloru! Atuncî au înţeleşii, cuinii că nu ll-& disu să
se pâzescă de aluatulu pâneî, ci de învă
ţătura Fariseiloru şi a Sadukeiloru.
Mărturisirea lui Petru; lisusii predice mortea °i
inviarea sa.
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firii lisusu venindii în părţile Cesareei
lui Filipu, a întrebata pre discipuliî şei,
dicendii : » Cine'mî dicu omenii, că sunt eu,
Fiîulu omului ? Dis'aii eî : *Uniîa tficu, că escî
loanii Botezătorulii ; alţii, Ilie ; eru alţiî, leremio, seu unulu din profeţi. Disu-li-a elii :
firii voî, cine-mî diceţî că sunt V Simonii
Petru respundendu, a disu : * Tu escî Christosulu, Fiîulu lui Dumnedeii celui viu. li
susu respundendu, î-a disu : Fericiţii escî,
Simone, fiîulu lui lona ! •> că trupu şi sânge
nu a descoperita ţie, ci * Părintele meu cehi
dip cerîurî. Şi eii 'ţi dicu, că ! tu escî Pe
tru, şi n pe acesta petră voiu zidi beserica
mea ; " şi portele iadului [nu o vorii birui. °Şi-ţî voiu da cheile împărăţiei cerîuriloru; şi ori- ce vei lega pe pămentu va fi
legată în ceriurî; şi orî-ce vei deslega pe
pămentu va fi deslegatu in cerîurî. P Atuncî
a ordinatii discipuhloru seî, ca să nu spuîă
nimănui, că elu este lisusu, Christosulii.
De atunci a încăpuţi; lisusu '' a arăta discipulilorii seî, cumu că trebue elu a merge
în Ierusalimu, şi a pătimi multe de la bă
trâni şi de la archiereî şi de la cărturari,
şi a fi omoritii, şi a învia a treia di. Atuncî Petru, luându-lu, a începutu a-lu certa,
dicendii : Indură-te de tine, Domne ! să nu
ţi se întemple acesta. Eru elu întorcendu-se, a disu lui Petru : Lipsesce, r Satano !
*tu-mî escî pedică! că nu cugeti cele ce sunt
ale Iul Dumnedeii, ci cele ce sunt ale 6meniloru.
' Atuncî lisusu a disu discipuh'loru seî :
De voîesce cine-va să via după mine, sa

< Cap. 14. 17.
IOAO 6. 9.
/ C«p. ÎS. S4.
g Marc. 8. 17.
Luc. 9. 18.
h Cap. 14. 1.
Lac. 9. 7-9.
t Cap. 14. .13.
Marc. 8. 1».
Lac. 9. M.
loan «. 69. &
11. «7.
Fapt 8. 87. t

e. 10.
|
Im. 38. 10.
19. U.
Ebr. 1. S, 5. ,o Cap. 18. 18.
9 Rom. 8. 7.
1 loan 1 16.
loan 20. 13.
t Cap. 10. 38.
k 5. 5.
p Cap. 17. 9.
Marc. 8. 34.
; Kfai. t. 8.
Marc. 8. 30.
Lnc. 9. 83. Ic
k 1 Cor. 9. 10.
Lac. 9. ui.
14. »7.
Oal. 1. 1«.
q Cap. M. 17. ' Fapt. 14. 92.
I loan 1. 4».
Marc. 8. 31. k
1 Tea. 8. S.
m Efei. a. SO.
3 Ti m, 3. It.
9. 11. & 10. 33.
• •!••. 9. S», k u Lac. 17. .Ti.
Apoc. SI. U.
n Iov K. 17.
18. n. fc 24. loan 11. 15.
Pi. 9. U. &
6, 7.
v P>. 49. 7, 8.
107. 18.
r Vefl g Şam. x Oap. 26. 61. l

se lepede de sine, şi să-şî îee crucea sa, şi
să-mî urmeze. Că " cine voîesce să-şî mântuîă vîeţa sa, o va perde; Brii cine 'şi
va perde vîeţa sa pentru mine, o va afla.
Că ce folosesce omului, de arii dobendi tota lumea, şi arii perde sufletulu şeii? seu
" ce va da omulu schimbu pentru sufletulu
seu? Că x Fiîulu omului va să via în mărirea Părintelui şeii » cu ângeriî seî ; z şi atuncea va resplăti fie-căruîa dupre faptele
lui. Adeverii, dicu voiiî, " sunt uniîa din
cei ce stau aicea, cari nu vorii gusta morte,
până ce vorii vede pre Fiîulu omului ve
nindii în împărăţia sa.

25
26
27

28

Schimbarea la faţă.

""TvUPĂşese dile a luatu lisusu pre Pe- 17
JLJ tru, pre îacobii şi pre loanii, fratele lui,
şi î-a suiţii pe unu munte înalţii deosebi.
Şi s'a schimbaţii la faţă înaintea lorii, şi 2
faţa lui a străluciţii ca sorele, şi vestmin
tele lui s'aii făcuţii albe ca lumina. Şi ecce, 3
li s'au arătaţii Moisi şi Ilie vorbindu cu
d'însulii. Atuncea Petru luândii cuventulii, 4
a disu lui lisusu : Domne, bine este să fimu
noi aicea; de voîescî, să facemii aicea trei
colibî, ţie una, lui Moisi una, şi lui Ilie una.
* încă vorbindu elu, eccă, uuorii luminoşii î-a 5
umbrita ; şi eccă, voce din niioru, dicendii:
c Acesta este Fiîulu meu cehi iubiţii, d întru
care amii bine-voitii ; e pre acesta să ascul
taţi, t Şi audindu discipuliî, au cădutu cu 6
feţele la pămentu, şi s'au spăîmentatii forte,
firii lisusu apropiându-se, » s'a atinsii de d'in- 7
şiî, şi a disu : Sculaţi-ve, şi nu vă temeţi.
Atuncea rădicându-şî ochii, nu au vedutu 8
pre nimene de câtu numai pre lisusu.
Şi cându eî sepogorîaii din munte, *Ii- 9
susii li-a ordinatii, dicendii : Nu spuneţi ni
mănui ce aţî vădutu, până cându Fiîulu omuluî se va scula din morţi. Şi discipuliî 10
lui l'au întrebaţii, dicându : ' Dară de ce dicu
cărturarii, că Ilie trebue să via mai 'nainte !
lisusu respundendu, lî-a disu: Ilie cu ade- 11
văratii mai 'nainte va veni, şi •>' va restatornici tote. * firii eu dicu vouî, că Ilie a şi 12
veniţii, şi eî nu l'au cunoscuţii, ci l au fă
cuţii lui toţii ce eî aii voiţii. Aşa m şi Fiîulu
omului va suferi de la d'înşiî. " Atuncî au 13
înţeleşii discipuliî, că elu lî-a vorbiţii de
spre loanii Botezătorulu.
Marc. 1. 11.
2 Oor. 5. 10.
9. ».
Marc. 8 38.
t Mal. 4. i.
Lnc. S. 21.
1 Pet. 1. 17.
Lno. 9. 26.
Apoc. 1. 13. k d laa. 4t. 1.
Oap. 11. 14.
y Dan. 7. 10.
' Deot. 18. 15,
Marc. 9. 11.
22. 11.
Zech. 14. 5.
19.
, Mal. 4. 6.
Cap. K. 31. a Marc. 9. 1.
Fapt. 3. 11,
Loc. 1. 16, 17.
Iuda 14.
Lac. 9. 27.
23.
Fapt. 3. li.
• IOT. 34. U.
k Cap. 11. 14.
/ 2 PeU 1. 18.
Ps. 61. 11.
Capulit 17.
'., Dan. 8. 18. k
Maro. t. U,
Frov. 14. 12.
11.
9. 21. k 10.
Ier. 17. 10. k a Marc. 9. 1.
I Oap. 14. S, 10.
10, 18.
31. 19.
Lac. 9. M.
b 1 Pet. 1. 11. h Cap. 16. 10. * Cap. ifi. 11.
Rom. 1. 8.
Maro. 8. 30. k , • Cap. 11. 14.
1 Cor. 3. 8.
e Cap. 3. 17.

CAP. 17, 18.
Vindecarea unvX, demonisatii.
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° Şi venindu el la mulţime, s'a apropiata
cătră d'însulu unu omu, îngenunchiându înaintea luî, şi dicându: Domne! miluesce pre
fiîulu meu ; că este lunatica, şi sufere reu ;
că de multe orî cade îu focii, şi de multe
orî în apă; Şi l'amu adusu la discipuliî tei,
erii eî nu au pututii să-lii vindece. lisusu
respundendu, a disii : O uemii necredincioşii
şi înrăutăţită! până cândii voiii fi cu voi V
până cându voiu suferi pre voi V aduceţimi-lii aicea. Şi l'a certatii lisusu, şi a eşitu demonulii dintr'însulîi, şi s'a vindecata
copilulii diutr'acea oră.
Atunci apropiându-se discipuliî cătră li
susu deosebi, aii disii : Pentru ce noi nu amii
pututu să-lii scotemu? Disu-li-a lisusu :
Pentru necredinţa vostră; că adeverii, dicu
voiiî, p de veţi ave credinţă ca unu grăunte
de muştară, veţi dice muntelui acestuia : Mută-te de aici colo, şi se va muta ; şi nimicii nu vi va fi cu neputinţă. Dară acestu
soiu de demoni nu ese, fără numai prin ru
găciune şi postii.
lisusti eră-st preface marţea fi inviarea sa.

22

« Şi petrecendii eî în Galilea, disu-li-a li
susu : Fiîulu omului va fi datu în manele
23 omenilorii ; Şi-lii vorii omorî; eru a treia
di va învia. Şi s'au întristaţii forte.
Banii pentru biru căpetafî intr'unU chipu mi
nunată.

24

Şi rajungândueî la Capernaumii, aii ve
niţii la Petru cei ce strîngeaii darea, şi au
disu : Invăţătorulii vostru nu plătesce dare?
25 ţ)is'a elu : Da. Şi cându a intraţii în casă,
mai 'nainte 'Iii apuca lisusu, dicendu : Ce ţi
se pare, SimoneV regii pământului, de la cine
îeu dare şeii birii? de la fiii lorii, seu de la cei
26 străini ? ţ)is'a Petru lui : De la străini. Dis'a
lisusu luî : Deci fiii scutiţi simt.
27
Dară ca să nu-î scandalisămu, mergi
la mare, şi aruncă undiţa; şi pescele, care
vei prinde ânteiu, îe-lu, şi deschidendu gura
lui, vei afla unii statiru; îe acela, şi dâ-lii
Ioni pentru mine şi pentru tine.
l)ai», mini despre umilinţă fi scandate.
Parabola oieî rătăcite. Iertarea înjurieloru. Pa
rabola despre unii servă nemilostivă.

INTR' "acea oră apropiatu-s'au discipuliî căJ_ tră lisusu, şi î-au disîi: Oro cine este
o Marc. 9. 14.
Lur. 9. ST.
p Cap. 21. 21.
Marc 11. XI.
Luc 17. 6.
1 Cor. 12. 9.
& ÎS. S.
r
.; Cap. 16. SI. t
M. 17.

Marc. 8. 31.
fc 9. 80, 31. &
10. 33.
Luc. 9. 33, 44.
&1S «1. &:M.
6, 7.
Muc. 9. 3).

:
Capulu
18.
a. Marc. 9. 33.
Lac ',' 46. A
•fi 24.

b Vi. îşi. a.
Cap. 19. 14.
Marc. 10. 14.
Lui 18. 16.

1 Cor. 14.20.
1 ivt. S. t.
c Cap. 80. 17.
& 23. 11.
d Cap. 10. 41.
Luc. 9 -îs
e Marc. 9. 4!!.
Mir. 17. 1, i.

/ Loc. 17. 1.
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mai mare în împerăţia cerîuriloru V Şi chiă- 2
mândîi lisusu unii pruncii, l'a pusu în medîloculu lorii, Şi a disii: Adeverii dicu voiiî : 3
* De uu vă veţi iutorce, şi nu ve veţi face ca
pruncii, uu veţi intra în împerăţia cerîuri
loru. e Deci cine se va umili ca acestu pruncii, 4
acela este celu mai mare în împerăţia ce
rîuriloru. Şi d cine va primi pre unii pruncii 5
ca acesta îu numele meu, pre mine me primesce. "firu cine va scandalisa pre unulu dintr'a- 6
ceşti mici, cari credii în mine, mai de
folosii 'î este, ca să-şî spândure o petră de
moră la grumazulu luî, şi să se înnece în
adunculii măreî.
Vai lumei pentru scandale ; că •' trebue să 7
via scandale ; eru » vai de omulu acela prin
care vine scandalulii. h Deci de te va scanda- 8
lisa mâna ta seu picîorulii teii, taîă-le, şi
armirii-/'' de la tine ; 'ţi este mai bine să
intri în vieţă şchiopii şeii ciungii, de câtu,
avendu aminduoe manele şeii amînduoe picîorele, să fii aruncaţii în foculii celii eternii.
Şi de te va scandalisa ochiulu teu, scote-lu,
şi aruncă-/u de la tine : 'ţi este mai bine
să întrî îu vieţii cu unu ochiu, de câtii, avendii ainîuduoî ochii, să fii aruncatu în foculu gheenneî.
Feriţi-ve să nu despreţuiţi pre vre-unulii 10
dintr'acestî mici; câdicuvouî, că ' ângeriî
loru în cerîurî i vădii pururea faga Părinte
lui meii, care este în ceriu. * Că Fiîulu o- 11
inului a veniţii să meutuîă ceea ce este
perdutii. l Ce vi se pare ? cândii unii omu 12
are o sută de oî, şi s'arii rătăci una dintr'însele, aii nu lăsându pre cele iioue-decî
şi nouă, merge în munţi şi caută pre cea
rătăcită? Şi de i se va întâmpla să o ga- 13
sescă, adeverii dicu vouî, că se bucură de
d'însa mai mulţii de câtii de cele noiie-deci
şi nou r, ce nu s'aii rătăciţii. Aşa nu este 14
voia Părintelui vostru celui din cerîurî, ca
să se perdă umilii dintr'acestî mici.
m Şi de va păcătui contra ta fratele teii, 15
mergi, mustră pre d'însulu intre tine şi elu
singurii : de te va asculta, " ai dobândiţii pre
fratele teii. firii de nu te va asculta, a- 16
tunel inaî îe împreună cu tine pre unulu
şeii duoî, ca prin
° o—,
gura
a diioî
seu———^_——
a trei
î
__.—martori să se întărescă toţii cuventulu. Eru 17
de~nu va asculta de d'înşii, spune-/ă besericeî; şi de nu va asculta nici de beserică,
să-ţî fie ca unii p păgânii şi vameşii.
Adeverii diţu voiiî: »0rî-ce veţi lega pe 18
1 Cor. 11. 19. j
g Cap. -'-i. 24.
A Uap. 5.29,30. k
Marc. 9. 43,
45.
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U.
2 loan 10.
q Cap. 16. 19.
loan 20. «3.
1 Cor. 5. 1.

MATTEIO.

798

19

20
21
22
23
24
25
1 26
27
28

29
30
31
32
33
34
35

pământii, voru fi legate şi în ceriti ; şi orî-ce
veţi deslega pe pămentu, voru ti deslegate
şi în ceriu.
r Erâ-şî dicu voiiî, că dacă duoî din voi
se voru uni pe pămentu pentru orî-ce lu
cru ce voru cere, * se va da loru de la Părintele meu care este îu cerîurî. Că unde
sunt duoî seu trei adunaţi întru iiumele
meu, acolo sunt eu în medîloculu loru.
Atunci apropiându-se cătră d'însulu Pe
tru, a disu : Domne, de câte ori 'mî va
greşi fratele meu, şi-î voiu ierta? au doră
'până de şepte ori? Disu-i-a lisusu: Eu
nu-ţî dicu până de şepte ori, " ci până de
şepte-decî de ori câte şepte. Drepţii aceea
împărăţia cerîuriloru este asemenea unuî re
ge, care a voiţii să ceră socotelă de la servii seî. Şi încependu să ceră socotelă, au
adusu la d'însulu pre unulu, ce detona
dece mii de talenţî. Şi neavendu elu cu
ce plăti, domnulu şeii a ordinatu " să vendă
pre elu şi pre femea luî, şi pre copiî, şi
tote câte avea; şi a?a să se plătescă. Deci
proşternendu-se servulîi acela, i s'a închi
nată, dicendu : Domne, maî îngădui-me, şi-ţî
voiii plăti toţii. Atuncea domnulu servu
lui aceluia îndurându-se, l'a eliberata, şi
î-a iertaţii şi detoria. Erii eşindu servulii
acela, a aflată pre unulu din soţii lui, care 'i
era detoru o sută de denarî; şi apucându-lu,
'/M strângea de gutu, dicendu : Plătesce-mî
ce-mî escî detoru. Deci că^endu soţiulu acela la picîorele luî, 'Iii ruga, dicendu : Maî
îngădui-me, şi-ţî voiii plăti toţii. Erii elu
nu a voiţii; ci mergendu l'a pusu în închisore, până cându va plăti detoria. Soţii
lui ve^endu cele ce s'aii făcuţii, s'aii întri
staţii forte, şi venindii aii spusii domnului
loru tote cele petrecute. Atunci chîămându-lu domnulu luî, î-a disu: Servule nele
giuiţii! eu ţî-amii iertaţii totă detoria aceea, pentru că m'aî rugaţii; Nu se cădea
şi ţie să aibî milă de soţîulii teu, cuinii şi
eu uiuii avuţii milă de tine? Şi mâniânduse domnulu luî, l'a daţii chinuitorilorii, pâna cândii va plăti totă detoria luî. zAşa şi
părintele meu celu cerescii va face voiiî,
de nu veţi ierta din animă h'e-care fratelui
seu greşelele sale.
lisusu se duce dincolo de lordanti. învefătura
lui lisusU asupra despărţeniei.

19 T^OST'A, ° după ce sfârşi lisusu cuvintele
J ' acestea, că a trecuţii din Galilea, şi a
veniţii în părţile ludeeî, dincolo de lordanu.
r Cap. 5. 24.
• l loanS.SS.ft
5.14.
( Loc. 17. |4.
u Cap. 6. 14.
Maro 11. K.

Coi. a. 13.
w X Beg. 4. 1.
Neom. 5. 8.
x Frov. SI. 13.
Gap. 6. ».
Marc. 11. 86.
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Iac. a. 13.
CapuK ÎS.
a Marc. 10. 1.
loan 10. 40.

& Oap. 18. 15.
c Fac. 1. 87. te

6. 8.
Mal. 8. 15.
d Fac. 8. 84.
Marc. 10. 5-9.

6 Şi a urmaţii luî mulţime mare ; şi elii î-a
vindecată acolo.
Şi au veniţii la d'însulu Fariseii, ispitindu-lu, şi dicendu-î: Ore se cade omului
să lase femea sa pentru orî-ce causă? Respundendu elu, disu-li-a: Aii nu aţi citiţii,
e că celu ce i-a făcuţii din începutii, î-a fă
cuţii bărbaţii şi femea? Şi a ţlisu: d Pen
tru acesta va lăsa ornulu pre părinte şi
pre mumă, şi se va lipi de femea sa, şi ' voru
ti amînduoî unu corpii; Drepţii aceea nu
maî sunt duoî, ci unu corpii. Deci ce a împreunatii Dumnedeu să nu despartă omulu.
Disu-i-aii ei: 'Pentru ce dară a ordi
natu Moisi, să-î dee carte de despărţenia, şi
să o lase ? Disu-li-a elu : Moisi dupre îm- 8
petrirea ânimei vostre v'a învoită să ve
lăsaţi femeele vostre; eru din începutii nu
a fostu aşa. » Şi eu dicu vouî : Celu ce va 9
lăsa femea sa de câtîi pentru causa desfrenăreî, şi va lua alta, sevârşesce adulteriu,
şi celii ce va lua pre cea lăsată sevârşesce
adulteriu.
Disu-i-au discipuliî seî : * Dacă tocmirea 10
omului cu femea este aşa, nu este de folosii
a se însura l Erii elu lî-a disu: 'Nu toţi 11
cuprindu cuventulu acesta, ci numai aceîa,
cărora li s'a daţii. Că sunt eunuchi, cari 12
s'aii născuţii aşa din mitrele mumei lorii;
şi J sunt eunuchî, cari s'aii făcuţii eunucbî de
omeni ; şi sunt eunuchî, cari s'aii făcuţii însi-sî eunuchî pentru împărăţia cerîuriloru.
Celu ce pote cuprinde, să cuprindă!
lisusu primesce şi bine-cuventesă copii mici.

k Atuncea s'aii ud uşii la d'însulu copiî, ca 13
să pună manele preste ei, şi să se roge ;
şi discipuliî 'î certau pre ei. Eru lisusu 14
a disu: Lăsaţi pre copiî să via la mine,
şi nu-î opriţi ; că * a unora ca acestora este
împărăţia cerîuriloru. Şi şî-a pusu manele 15
preste eî, şi s'a duşii de acolo.
Respunsii la o întrebare făcută de unit tenerii bo
gată; parabola de lucrătorii viiei.

mŞi ecce, umilii venindii lael&,\-& disu;
" înveţătorule bunii, ce bine să facii, ca să
amii vîeţa eternă? Elu disu-i-a: Pentru
ce me numescî bunii ? nimenea nu este bunu,
fără numai unulu, Dumuedeii; eru de voîescî să întrî în vîeţă, păzesce ordinele.
Elu disu-i-a: Cari? Eru lisusu a disu: "Să
nu ucidî ; să nu sevârşescî adulteriu ; să nu
furi ; să nu mărturisescî mărturia mincîunosâ ; f Onoră pre părintele teii şi pre muma
KI'IM. 5. 31.
e l Cor. 6. 18.
fc T. 8.
/ Deal St. l.
Cap. 6. 31.
g Cap. 5. 38.

Maro. 10 11.
IJHC. 16. 13.
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m Marc, 10. 17.
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k Marc. 10. 13. o Eiod. tO. 13
Deuu 5. 17.
Luc. 18. ÎS.
p Cap. 15. 4.
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CAP. 19, 20.
ni: şi '* să îubescî pre apropele teii ca în20 su-ţî pre tine. Disu-i-a tenărulu: Tote acestea amu păzitu din tenereţele mele ;
21 ce-mî mai lipsesce? Disu-i-a lisusu: De
voîescî să fii desevârşitii, '' mergi, ,vj viude
averile tale, şi le dă saraciloru, şi vei ave
22 tesauru în ceriu; ţi vino, urmeză-mî. firii
tenerulu, audindu cuveutulu acesta, s'a duşii
întristaţii; că avea multe averi.
23
Atunci a disu lisusu diseipuliloru şei :
Adeverii dicu vouî, că ' cu anevoîă va intra
24 bogatulu în împărăţia cerîuriloru. Şi eră-şî
dicu vouî : că mai lesne este să trecă funia
prin urechîa acului, de câtu bogatulu să
25 între în împărăţia lui Dumnedeu. Audiudu
acesta discipuliî şei, s'aii uimiţii forte, şi
aii disu : Cine dară pote să se meutuîă ?
26 firii lisusu căutându spre d'inşii, lî-a disu:
La omeni este acesta cu neputinţă, eru ' la
Duinnedeii sunt tote cu putinţă.
27
» Atunci Petru, luândii cuventulii, î-a disu :
fiece, "noi amii lăsaţii tote, şi amii urmaţii ţie ;
28 Ore ce ni va fi pentru acesta? Disu-li-a
lisusu : Adeverii dicu voiiî, că voî, cari mî-aţî
urmaţii, în diua renascereî, cându Fiîulu
omului va şede pe tronulii înărireî luî, * veţi
şede şi voî pe duoă-spre-dece tronuri, judecându pre cele duoe-spre-dece seminţii ale
29 luî Israelii. y Şi toţii colii ce a lăsaţii case,
seu fraţi, şeii surori, şeii părinte, şeii mumă,
seu femeii, şeii copii, seu ţerâne, pentru nu
mele meu, va primi îusutitii, şi va mosceni
30 vîeţa eternă. z Eru mulţi din ceî d'ânteiu
vorii fi ceî mai din urmă, şi cei mai din
urmă, ceî mai d'ânteiu.
20 f^&- împărăţia cerîuriloru este asemenea
\ 4 unui omu stăpânii alu casei, care a esitu de demăueţă să tocmescă lucrătorii la
2 vini sa. Şi învoiudu-se cu lucrătorii câte
unii denariu pe di, î-a trămesii în viîa sa.
3 Şi eşindu la a treia oră, a vădutu pre alţiî
4 stându în pîeţă fără de lucru. Şi a disu
acelora: Mergeţi şi voî în viîă, şi ou vî
voiu da ce va fi cu drepţii. Şi eî aii mersu.
5 firă-şî eşindu la a şesea şi la a noua oră,
6 a făcuţii asemenea. Eru la a unu-spre-decea oră eşindu, a aflaţii pre alţiî stâudii
fără de lucru, şi lî-a disu: Pentru ce staţi
7 aicea totă diua fără de lucru V Disu-i-aii eî :
Pentru că nimenea nu ne-a tocmiţii. Disuli-a elă: Mergeţi şi voî în viîă, şiveţîpri8 mi ce va fi cu drepţii, firu dacă s'a făcuta
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seră, a disu doinnulii viîeî îngrijitorului seu:
Chîamă pre lucrători, şi dă-li plata, încependu de la ceî de pe urmă până la ceî
d'ânteiu. Deci câudu au veniţii ceî de la
a uuu-spre-decea oră, aii primiţii câte unii
denariu. firu cându au veniţii cei d'ânteiu
au socotita, că voru primi mai mult u ; dară
şi eî aii primiţii câte unu denariu. firii
după ce l'&n primiţii, murmurau contra stăpâuuluî casei, Dicându: Acestî de pe urmă
au lucrata numai o oră, şi ai (acuţii pre
d'înşiî asemene cu noî, cari amu purtaţii
greutatea şi arsura dileî. firii elu a respunsu unuia din ei, şi a disu : Amice, eu
nu-ţî făcu nedreptate ; aii nu te-aî învoiţii
cu mine câte unu denariu? le-ţî alu teu,
şi mergi! eu voiu să dau şi acestuia de pe
urmă ca şi ţie. " Au doră nu-mî este iertaţii
să făcu cu ale mele ce voîescu ? b Au este
ochîulu teii răii, pentru că eu sunt bunii ?
c Aşa vorii fi ceî de pe urmă ântăiu, şi cel
d'ântăiu maî pe urmă; dcă mulţi sunt chîăiiifiţi, dară puţini aleşi.
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15
16

lisusU preface de a treia oră suferinţele sale, mortea şi înviarea sa.

' Şi suindu-se lisusu la lerusalimii, a luaţii 17
la o parte pe cale pre ceî duoî-spre-dece
discipulî, şi lî-a disu : f fiece ne suimu la le
rusalimii, şi Fiîulu omului se va da archie- 18
reilorâ. şi cărturariloru, şi-lu vorii osendi la
morte ; • Şi-lu vorii da păgâuiloru să-lu bat- 19
jocorescă, şi să-lu bicîuîescă, şi să-/w cru
cifice ; şi a treîa di va învia.
Cererea mumei celurit îl mu fii aî lui Zebedeiit, ţi
respuiisulu dumnului nostru.

* Atunci s'a apropiată cătră d'însulu mumă ' liiloru luî Zebedeiu împreună cu lin' seî,
închinându-se, şi cerendii ce-va de la d'în
sulu. firii elu î-a disu : ce voîescî ? fia î-a
disu : Promite că ^ voru şede acestî diioî fii
aî moi, umilii d'a drepta ta, şi altulu d'a
stânga ta în împărăţia ta. firu lisusu respundendu, a disu : Nu sciţi ce cereţi. Pu
teţi să beţi * potirulu care eii voiu să beii,
şi să ve botezaţi cu ' botezulu cu care eu
mă boteză ? Ei î-aii disu : Putemu. Şi elu
lî-a disu : m Adevăru veţi be potirulu meii, şi
vă veţi boteza cu botezulu, cu care eu mă
botezii ; erii a şede d'a drepta mea şi d'a
stânga mea nu potu eu " să dau; ci se va da
Marc. 10. 31.
Luc. 13. 30.
_
„
Capuiu 20.
a Rom. 9. t.
6 Oeat. 15. 9.
Prov. 23. 6.
Cap. 6. 23.

e Oap. 19. 30.
d Cap. 22. 14.
c Marc. 10. 32.
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celora, pentru cari este pregătita de părin
tele meu.
° Şi audindu ceî dece acesta, s'au mânîatu
asupra aceloru duoî fraţi, firii lisusu chîâmându-î, a disu : Sciţi, că domnii pâgâniloru domnescu preste eî, şi ceî mari 'î
stepânescu. firu f intre voi să nu fie aşa ;
ci * celu ce intre voi va să fie mai mare,
să fie vouî servii ; T Şi celu ce intre voi
va voi să fie ântăiu, să fie vouî servu ; * Pre
cuniu şi 'Fiîulu omului nu a venitu să
i se servescă, " ci să servescă, şi " să-şî dee vîeţa
sa rescumperare x pentru mulţi.
Vindecarea a dăoi orbi lungă lerichonă.

29
yŞi eşindu eî din Ierichonu, lî-a urmatu
30 mulţime mare. Şi eccă, * duoî orbi ce şedeau
lungă cale, audindu că trece lisusu, au
strigata, dicendu : Miluesce-ne, Domne, Fi31 îulu lui Davidu! firu mulţimea î-a certatii, ordinându-li să tacă ; eru eî strigau
mai tare, dicendu ; Miluesce-ne, Domne, Fi32 îulu lui Davidu] Şi stându lisusu, î-a chiă33 matu, şi a disu; Ce voiţi să vî făcu? Disu-i au eî : Domne ! să se deschidă ochii
34 noştri. Şi fâcendu-se milă lui lisusu, s'a atinsii de ochii loru ; şi îndată au vădutu ochiî loru, şi i-au urmatu.
Intrarea publică a lui lisusu în lerusalimu. Alungarea vendetoriloră din templu. Smochinulu
cela uscata.

21
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4
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8

l "cându s'au apropiaţii de lerusalimu, şi
au veniţii în Betfage, la * muntele Oliviloru, atunci a trămesu lisusu duoî discipulî, Dicendu-li : Mergeţi în sătulii, care
este înaintea vostră, şi îndată veţi afla o asină legată, şi unu mânzii cu d'însa ; deslegaţi-le, şi a<luceţi-/c la mine. Şi de vî va
glice cine-va ce-va, diceţî : Domnului trebuescu acestea; şi îndată elu le va trămete.
Acestea tote s'au făcutu, ca să se împlinescă
ceea ce s'a disu prin profetulu, ce dice:
c Spuneţi fiicei Sionului: Ecce regele teii vine
la tine, blâudii şi călare pe asină, şi pe unu
mânzu, fiîulu celei de suptu jugu.
'' Discipuliî s'aii duşii , şi au făcutu precumu
li'-a ordinată lisusu : Aii adusu asina şi mânzulu, şi ' au pusu d'asupra loru vestmintele
loru, şi /'aii pusu d'asupra acestora. Şi mul
ţime mare forte şî-au aşternuta vestmintele
loru pe cale|; 'alţii tăiau ramuri din arbori,

o Marc. 10. 41. u Lnc. 28. 87
Luc. K. 94,
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zia Marc. 11. 1.
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loan 1*. 15.
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40.
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şi le aşterueaii pe cale. firii mulţimea care
mergea înainte, şi care urma, striga, dicendu:
» Osanna Fiiului lui Davidu ; * bine-cuventatu
fie celu ce vine în numele Domnului; 0sanna în înălţimi.
'Şi întrându elu în lerusalimu, s'a cutremuraţii totă cetatea, dicendu : Cine este
acesta ? &ră poporulu dicea : Acesta este Iisusu, •?' profetulu celii din Nazaretulu Galileeî.
* Şi îutrândii lisusu în templulu lui Dumnedeu, a scosu pro toţi ceî ce vindeau şi
cumpărau în templu, şi a resturnatu me
sele ' schimbătoriloru de bani, şi scaunele
celoru ce vindeau porumbi; Şi lî-a disu:
Scrisu este : ™ Casa mea se va chîăma casă
de rugăciune ; " eru voi o aţi făcutu pesceră
de tâlhari.
Şi au venitu la d'însulu orbi şi şchiopi
în templu, şi elu î-a vindecata.
Eru cându archiereiî şi cărturarii au vădutu minunile ce a făcutu, şi pre copii
strigându în templu, şi dicendu : Osanna
Fiîuluî lui Davidu, s'au mânîatu, Şi î-au
disu : Audi ce dicu aceştia ? lisusu lî-a
disu : Da ; nu aţi cetitu nici odată : ° Din
gura prunciloru şi a celoru ce sugu ai pre
gătiţii laudă ? Şi lăsându-î, a eşitu afară din
cetate la ' Beta ni a, şi a masu acolo.
«firii a duoa di, întorcendu-se în cetate, a
flămânditu. r Şi vedendii unu smochinii lungă
cale, a venitu la d'însulu, dară nu a aliaţii
nimicii într'însulu de uâtu numai frunde, şi
î-a disu : De acumu să nu se mai facă fruptu
din tine în eternii. Şi îndată s'a uscaţii
smochinulu. • Şi vădendu acesta discipulii,
s'au minunaţii, dicendu : Câtu de curendu
s'a uscaţii smochinulu. Şi respundendu Iisusu, lî-a disu : Adeveru.ţlicu vouî, ' de veţi
ave credinţă, şi u nu ve veţi înduoi, nu nu
mai veţi face acesta ce s'a făcutu smochi
nului, '' ci cliiarii de veţi dice muntelui aces
tuia: Rădică-te, şi te aruncă în mare, se
va face. Si z tote câte veţi cere prin rugăcîune, credendu, veţi primi.
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întrebare despre autoritatea lui Christosă; intrtbarea sa, drepţii respunsu, despre autoritatea lui
Ioană Bo'ezătorulu ; trei parabole aretăndă purtarea
omeniloră cu solii lui Dumnedeă.

y Şi venindu elu în templu, s'au apropi- 23
atu de d'însulu, cându elu învăţa, archierii
şi bătrânii poporului, şi * diceau : Cu ce auA Pi. 118. 26.
Cap. 28. 3».
i Marc. U. r..
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CAP. 21, 22.
toritate facî tu acestea, şi cine ţî-a dată
24 autoritatea acesta? Respundândă lisusă, lî-a
disă : Şi eu vă voiii întreba ce-va, pre care
de-mî veţi spune, şi eu vî voia spune cu ce
25 autoritate făcu acestea: Botezulă luî Ioană
de unde a fostă? din ceriu, seu de la omeni?
Eră eî cugetau în sine, dicendă: De vomă
dice : Din ceriu, elu ni va dice : Pentru ce
26 dară nu aţi crezuţii lui ? Eră de vomă dice :
De la omeni, ne tememă de poporă ; ° că
27 toţi au pre Ioană ca pre unii profeţii. De
aceea respundendă luî lisusă, {-aă disu :
Nu scimî. Disu-li-a elu: Nici eu nu voiu
spune voăî cu ce autoritate făcu acestea.
28
Dară ce vi se pare? Unu omă avea dîioî
fiî, şi venindu la cela d'ântăiă, î-a disu: Fiîule, du-te de lucreză astă-dî în viîa mea.
29 Elu respundândă, a disu: Nu voiu; eră mai
30 pe urmă, căindu-se, a mersă. Atunci a ve
niţii la celu-1-altu, şi a disu asemenea. Elu
respundendu, a disu: Eu voiu merge, Dom31 ne; dară nu a mersu. Care dintr'aceşti dăoî
a făcuţii voia părintelui seu ? pisu-i-aă eî :
Celu d'ânteiu. Disu-li-a lisusu : * Adeverii
dică vouî, că vameşii şi meretricile mergă
mai 'nainte de câtă voi în împărăţia luî Dum32 nedeu. Că c loanii a venită la voi în ca
lea dreptatea, dară voi nu l'aţî credută : d eru
vameşii şi meretricile l'aă credutu, precândă voi vădendu acestea, nu v'aţî căiţii
mai în urmă, ca să-lu credeţi.
33
Ascultaţi altă parabolă. Era unii omii
stăpână alii casei, ' care a plantată viîă, şi a
îngrădit'o cu gardă, şi a săpată tescu într'însa, şi a zidiţii turnă, şi a dat'o lucră34 toriloru; şi ^s'a duşii departe. Eru cându
s'a apropiată timpulă frupteloră, a trămesă
pre servii şei la lucrători, «ca să îee frup35 tuia eî. * Eră lucrătorii prindeudă pre ser
vii şei, pre unuia au bătută, pre altuia aă
omorîtă, eră pre altuia l'au ucisă cu petre.
36 Eră-şî a trămesă pre alţi servi, mai mulţi
de câtă cei d'ânteiă, şi eî lî-au făcută ase37 menea. Mai pe urmă a trămesă la eî pre
fiîulu seu, dicendă : Respectă ave-voră de fi38 îulă meu. Eră cândă lucrătorii aă vedută
pre fiiă, aă disă intre sine : ' Acesta este
moscenitorulă ; > veniţi sâ-lu omorîmu, şi să
39 ni însuşimă moscenirea luî. * Şi prindendu-lu, l'au scosă afară din viîă, şi Z'au omorîtă.
40 Deci câudă va veni domnulă viîoî, ce va
face lucrătoriloră acelora ?
a Cap. 1 1 5.
Marc li. 2».
Lac. 80. 6.
t 1 . i.- 7. *9, 50.
0 Gap. 3. !. etc.
d Lac. S li, 13.
e Pa. 80. 9,
Cant. 8. 1).
I*a. 6 1.
Ier. 8. SI.
Marc. 11. 1.

Lnc 80. 9.
f Cap. 85. U,
15.
g Cânt. 8. 11, t
18.
h t Oron. 84. j
81. & :i i. Hi.
Noom. 9. 86.
Cap. 5. li. &
83. 31, 37.
k
Fapt. 7. 5i.

1 Tei. 8. 15.
Ebr. 11. 36,
37.
Pt. 8. 8.
Ebr. 1. 8.
P>. 8. 8.
Oap. 36. 3. &
87. 1.

•ia.

M in- 14. 46,
etc.
Lnc. *2. 5t,
etc.
].> iu 18. 18,
etc.
Fapt. 8. 83.
lo'lll U. .'•(.
l Ve^î Lac 80.
16.
Fapt. 4. 87.
Oap. 84. 50, j m Las. 81. 2 1.
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'pisu-i-aă eî: Fiindu «reî, melă 'î va per- 41
de cu rea, " şi va da viîa altora lucrători,
cari 'î voru da fruptele la timpulă loră.
pis'a lisusu loră : ° Aă nici odată nu aţî 42
cetită în scripturi : Petra, pre care aă nesocotit'o ziditorii, s'a făcută capulu unghiu
lui ; Domnulă a făcută acesta lucru, şi este
minunată în ochii noştri ; Dreptă aceea 43
dică vouî, f că se va lua de la voi împărăţia
luî Dumnedeu, şi se va da unui poporă,
care va face fruptele sale.
Şi cela ce « va cade preste acesta petră 44
se va sfărâma, eră preste care va cădea, r 'l
va strivi.
Şi audindă archiereiî şi Fariseii parabo- 45
lele luî, aă cunoscută că vorbesce despre
d'înşiî. Şi căutaă să-lă prindă, dară s'aă 46
temută de poporă ; că * ei 'Iu aveaă ca pre
una profetă.
IlSUStT luanda cuventulă, "a urmată a vorbi 22
cu d'înşiî în parabole, şi li-& disă: îm- 2
părăţia cerîuriloru este asemenea unul rege,
care a făcută nuntă pentru fiîulu seă. Şi a 3
trămesă pre servii seî să chîame pre cei
chiămaţî la nuntă : eră eî nu voiau să vină.
Eră-şî a trămesă pre alţi servi, şi a disă: 4
Spuneţi celoră chîămaţî : Ecce ea ama gătită
prândulă meu ; *junciî mei şi cele îngrăşate
ale mele s'au junghiată, şi tote sunt gata : ve
niţi la nuntă. Eră eî neluâudă semă de a- 5
cesta, s'aă dusă, unuia la ţerâna sa, altuia
la neguţîătoria sa; Eră ceî-1-alţî prindendă 6
pre servii luî, î-aă batjocorită, şi î-aă omo
rîtă. Şi audindă regele acesta, s'a mâniată, 7
şi trămeţendă c oştirea luî, a perdutu pre
ucigaşii aceia, şi a arsă cetatea loră. A- 8
tuncî a disă serviloră seî : Nunta este gata,
eră cei chîămaţî d vrednici nu aă fostă. Deci 9
mergeţi la respântiele căiloră, şi câţi veţi
afla, chîămaţi-î la nuntă. Şi eşindă servii a- 10
ceia la căi, 'aă adunată pre toţi câţi aă aflată,
şi rel şi buni; şi s'a împlutu nunta de ospeţî.
Şi îatrândă regele să vedă pre ospeţi, a 1 1
vedută acolo una omă, /care nu era îmbră
cată în vestmentă denunţă: Şi î-a disă: A- 12
mice, cumă ai intrată aicea, neavendă vest
mentă de nuntă? Eră elă a rămasă mută.
Atunci a disă regele serviloră: Legaţi-î mâ- 13
nele şi picîorele; lu-iţi-lă, şi-JS aruncaţi » in
întunereculă celu mii din afară; acolo va fi
plângere şi scrîşairea dinţiloră. h Că mulţi 14
sunt chiămaţî, dară putini aleşi^
K'i,-. 8. 3.

Bfas. 8. 80.

1 Pet. 8. 6, 7.
n Fapt. 13. 46.
& 15.7. k t8. p Cap. 8. 18.

e. & as. as.
Rom. 9, Ss 10,
& U.
0 Pi 118. 31.
r. 'i 8 J. 16.
Mire. 18. 10.
Lnc 80. 17.
Fapt. 4. 11.

Lnc. 7. 16.
1.. .111 7. 40.
—

7 Isa. 8. 14, 15.
OifUi i8.
/.•'•!'. 18. 3.
Lac. 80. 18. ! a Lac. 14. 18.
Ram 9. 33.
Apoc 19.7,9.
1 Pet. 8. 8.
6 Prov. 9.
r laa. 60. 18.
c Dan 9. 83.
Dan 8. 41.
La*. 19. 87.
« Vâri. 11.
d Oap 10. 11,

13.
Fapt. 13. 46,
e Oap. 13. 38.
47.
/ 8 Oor. 5. 3.
Efei. 4. 84.
Ool. 3. 10, 18.
Apoc. 3. 4. fc
16. 15. k 19, 8.
g Oap. 8. 18.
h Oap 80. 16.
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Res)>unsiifilt' domnului nostru despre plutire de iubesc! pre Domnulu, Dumnedeulu teii cu
dare lui Cesaru, despre înviarea morţiloru şi cele toţii anima ta, şi cu toţii suiletulă teu, şi
d&oe mai mari ordtm ; fi întrebarea sa despre ft- cu totu cugetulu teu. Acesta este celu an- 38
Ittlu lui. Jlurulit.

15
* Atuncea mergendu Fariseii, s'aă sfătuiţii,
16 cuinii să-lă prindă iu cuventă; Şi aii trămesă
la d'insulă pre discipuliî loră împreună cu
Erodianiî, cari i-au disu: înveţătorule, noi
scimu, că escî sincerii, şi înveţi calea lui Dumnedeă în adeverii, şi nu-ţi pesăde nimenea:
17 că tu nu cauţi în faţa omeniloră. Deci spune-ni, ce ţi se pare? Se cade a da dare
18 Cesarului, seu nu? Eră iisusă, cunoscendă
răutatea loru, a disu : Pentru ce me ispitiţi,
19 făgarniciloru ! Aretaţi-mî bănuia dăreî. Şi
20 ei î-au adusă unu denariă. Disu-li-a elu:
Alu cui este acesta chipu şi acesta scriptură ?
2 1 Disu-i-aă ei : Ale Cesarului. Atunci a disu
loru: •'Daţi Cesarului cele ce sunt ale Ce
sarului, şi lui Dumnedeu cele ce sunt ale
22 lui Dumnedeu. Şi audindă acesta, s'au mi
rată ; şi lăsându-lă, s'au duşii.
23
* Intr'aceea-şî di au veniţii la d'însuJă Sadukeiî, 'cari dicu, că nu este înviare; şil'aă
24 întrebata, Dicendu: înveţătorule, '"Moisi a
disu: De va muri cine-va, neavendu copii,
fratele lui să îee temea lui, şi să rădice
25 semiuţa fratelui seu; Deci erau la uoîşepte
fraţi, şi celu d'ânteiu îusurându-se, a munţii,
şi ueavendă semînţă, a lăsaţii pre teme a sa
26 fratelui seu. Asemenea şi ala diioilea şi
27 alii treilea, până la alu şeptelea. Eră mai
28 pe urmă de toţi a murită şi fomea. Deci
la înviare a căruia diutr'acesti şepte va n
femea? că toţi aii avut'o.
29
lisusu respundeudu, lî-a disu: Vă rătă
ciţi, "nesciindă scripturele, nici puterea lui
30 Dumnedeu. Că la înviare nici se însoră, nici
să mărită, ci " sunt ca ângeriî lui Dumnedeu
31 în ceriu. Eră despre înviarea morţiloru, au
nu aţi cetită ceea ce vi s'a disu de Dum32 nedeă, dicendă: J"Eu sunt Dumuedeulă lui
Abraaină, şi Dumnedeulă lui Isaacă, şi Dum
nedeulă lui lacobă ? Dumnedeu nu este
Dumnedeu alu morţiloru, ci alu celoru vii.
33
Şi audindu poporulii acestea, «s'a uimită
de învăţătura lui.
34
rEră Fariseii, audindu că a amuţită pre
35 Sadukeî, s'au adunaţii împreună. Şi unuia
din eî, * legiuitorii, l'a întrebata, ispitindu-lu,
36 şi dicendu: înveţătorule, care ordinii este
37 celu mai mare iu lege? Disu-i-a lisusu : ' Sa
i Marc. l». 13.
Lnc. 80. 20.
j Cap. 17. 25.
Rom. 18. 7.
k Mure. 19. 18.
Lin-, 2(1. 17.

I Fapt. 93. 8.
«Dent. 85. 5.
n luau 80. 9.
o 1 luau 3. 9.

P Eaod. t. «, 16.
Marc. li. t6.
laic. 90. 37.
Fapt. 7. 39.
bbr. 11. 16.
•l Cap. 7. 18.
r Marc. ÎS 98.
• Lac. 10. 95
( Deut. 6 5. t
10. 19. & 30. 6.

l..iif. 10. 97
u Ler. 19. IR.
Cap. 19. 19.
Marc. 19. 31.
XiUO. 10. 27.

Bom. 13. 9.
(HI. 5. 14
Iac. 9. 8.
v Cap. 7. ÎS.
1 Tim, 1. 6.

x Marc. 19. 35.
Lac. 90. 41.
y Pt. 110. 1.
Fapt. 9. 31
1 Uor. 15. 95.
Ebr. 1. 13. *
10 19, 13.
• Loc. 14. 6.
a Marc 19. 34.
Loc. 2i.l. 10.

tăia şi mai mare ordinii. Eră alu dăoilea
şi asemenea acestuia este : » Să îubescî pre
apropele teii, ca însu-ţî pre tine. " într'aceste duoă ordini atârnă totă legea şi profeţii.
zŞi fiindu adunaţi Fariseii, i-a întrebată
lisusu, Şi a disu: Ce vi se pare de Christosu? alu cuî fiiu este? Disu-i-au eî: Alu
lui Davidu. Disu-li-a elu : Dară cumu 'Iu
chîamă Davidu cu spiritulu Domnii, dicendu:
»pis'a Domnulu Domnului meu: Şedî d'a
drepta mea, până ce voiii pune pre neamiciî teî aşternută picîoreloru tale? Deci,
dacă Davidu 'Iii numesce Domnu, cumu
este elu fiiu alu lui ?
* Şi nimenea nu putea să-î respundănicî
unii cuventu; ° nici a mai îndrăznită cine
va dintr'acea di să-lu mai întrebe.

39
40
41
42
43
44
45
46

Discipuliî desceptafi să se păzeseă de cărturar» M
de Farisei; reutatea acestora denunţată.

ATUNCI lisusu a vorbită poporului şi dis- 23
cipuliloră şei, Şi adisă: ° Cărturarii şi 2
Fariseii şedu pe scauuulu lui Moisi; Deci 3
tote câte eî vi voru dice să păziţi, păziţi
şi faceţi, eră dupre faptele loră nu faceţi ;
că *ei dicu, dară nu facă. cCă eî legă sar- 4
cinî grele şi cu anevoiă de purtată, şi ie
pună pe umerii omeniloru ; eră eî nici cu
degetulă loră nu voră să le misce. Şi * eî 5
făcu tote lucrurile loră, ca de omeni să fie
veduţî ; ' eî 'şi facă filacteriele loră late, şi-şî
facă mari polele vestminteloră loră ; ! Şi iu- 6
bescă locurile cele mai antei la ospeturî,
şi scaunele cele mai antei în sinagogi, Si 7
închinăciunile în terguri, şi a fi chîămaţi de
omeni ; Rabbi, Rabbi. * Eră voi să nu ve nu- 8
miţî Rabbi; că unuia este înveţătorulă vostru,
adecă, Christosă; eră voi toţi sunteţi fraţi.
Şi să nu numiţi pre nimene pe pămeută pa- 9
rinte ; h că uuulă este Părintele vostru, cela
în cerîurî. Nici să ve numiţi învăţători; că 10
unuia este înveţătorulă vostru, adecă, Ghristosu. Eră * celu ce este mai mare intre voi, 1 1
să fie vouî servă. ^ Că cela ce se înalţă, 1 2
se va umili ; şi cela ce se umilesce, se va
înălţa.
Dară * vai voăî, cărturariloră şi Fariseilorfi 13
făţarnici! ca voi închideţi imperăţia ceriuriloră înaintea omeniloru ; voi nu întraţî, şi
Captifii 93.
a Neeiu. 8. 4, 8.
MaL 9. 7.
Marc. 19. 38.
Luo. 90. 45.
b Rom. ». 19,
etc.
c Lua 11. 16.
Fapt. 15. 10.

Gal. 6. 13.
d Cap. «. 1, 9,
5, 16.
• Num. 15. 38.

linul 6. 8. *
92. 19.
Prov. S. S.
/ Marc 19. 38,
39.

Li! c. 11. 13 &

«0 46.
3 loan. 9.
g Iac. 3. 1.
Vedf* Cor.l.
94.
1 ivi 5. 3.
h Mal. 1. 8.
i Oap. 90. 96,

97.
j Iov 99. «9.
Prov. 15. 33.
& 99. 93.
Lac. 14. 11.
k 18. 14.
Iac. 4 6.
1 Pet. 5 5.
Ic Lac. 11. 5S.

CAP. 23, 24.
14 pre ceî ce voru să între nu-î lăsaţi. Vaî vouî,
cărturariloru şi Fariseiloru făţarnici l ' că voi
înghiţiţi casele văduveloru, şi la aretare fa
ceţi rugăciuni lungi ; dreptu aceea veţi pri15 mi mai mare osândă. Vai vouî, cărturari
loru şi Fariseiloru făţarnici! că încunjuraţî
marea şi uscatulu, ca să faceţi unu proselitu, şi cându s'a făcuţii, faceţi pre elu fiiu
alu gheenneî înduoitu mai mulţii de câtu voi.
16
Vai voăî, m conducătoriloru orbi! cari diceţî: Dacă ncine-va se jură pe templu, acesta
nu este nimicii; eru celu ce jură pe aurulu
17 templului este detoru. Nebunilorii şi orbiloru ! că ce este mai mare — aurulu, "seu tem18 lulii, care sânţesce aurulu? Şi dacă cine
va se jură pe uitării, acesta nu este nimicii ;
eru celu ce se jură pe darulu ce este d'a19 supra lui, este detoru. Nebuniloru şi orbiloru ! ce este mai mare—darulu, seu J'altarulu,
20 care sânţesce darulu ? Deci celu ce se jură
pe altarii, se jură pe elu şi pe tote câte sunt
2 1 d'asupra lui. Şi celu ce se jură pe templu,
se jură pe elu şi pe » celu ce locuesce intr'22 însulu; Şi celu ce se jură pe ceriu, se jură
pe r tronulu lui Dumnedeu, şi pe celu ce şede pe d'însulu.
23
Vai vouî, cărturariloru şi Fariseiloru fă
ţarnici l ' că voi decîuiţî mintă, şi mărarîulu
şi chiminulu, şi ' aţi lăsaţii cele mai grele ale
legeî—dreptatea şi mila şi credinţa; aces
tea se cădea să le faceţi, şi acelea să nu
24 le lăsaţi. Conducetoriloru orbii cari stre25 curaţi ţinţarulu, şi înghiţiţi cămila. Vaî vouî,
cărturariloru şi Fariseiloru făţarnici! "că voi
curăţiţi partea cea din afară a paharului
şi a blidului ; eru din întru sunt pline de
26 răpire şi de nedreptate. Farisei orbi ! curăţesce ântăiu partea cea din întru a paha
rului şi a blidului, ca se fie curată şi cea din
27 afară. Vaî vouî, cărturariloru şi Fariseiloru
făţarnici ! " că voi vă asemănaţi morminteloru
celoru văruite, cari se aretă frumose pe din
afară, eru pe din lă-întru sunt pline de ose
28 de morţi şi de totă necurăţenia. Aşa şi
voi, pe din afară ve arătaţi drepţi omeniloru, eru pe din lă-întru sunteţi plini de făţăriâ şi de nelegiuire.
29
* Vaî vouî, cărturariloru şi Fariseiloru fă
ţarnici l că voi zidiţi mormintele profeţilorii,
30 si împodobiţi gropele drepţiloru ; Şi diceţî :
De amu fi foştii în dilele părinţiloru noştri,
nu amu fi luaţii parte cu d'înşii la sângele
t Marc. ÎS. 40.
Lne. »i. 47.
t Tim. 3. 6.

m i. 11.
m Cap. 15. 14.
Ver». M.
n Cap 5. 33, 34.
o Bsod. 30. 89.
p Eaort. 29. 37.
q \ Reg. 8. 13.
S Cron. 6. 2.

Pa. 26. 8. &
132. 14.
r Pa. 11. 4.
Cap. 5. 34.
Fapt. 7. 49.
i Lnr.. 11. 4».
( ISam. 15. i».
Oaea 6. 6.
Mic. 6. 8.
Cap. 9. 13. St
1». 7.

u Marc. 7. 4.
Lac. 11. 39.
v Lac. 11. 44.
Fapt. 2:1. 3.
x l.nc. 11. 47.
y Fapt. 7.51,52.
1 Ta>. 2. 16.
i « Fac. 15. 16.
1 Tea. 2. 16.
a Cap. 3. 7. &
U. 34.

b Cap. 81. 34,
35.
Lne. 11. 49.
e Fapt. S. 40. A
7. 58,59. & 22.
19.
d Cap. 10. 17.
2 Cor. 11. 24,
25.
c Apoc. 18. 24. i
/ Fac. 4. 8.

SOS

profeţilorii. Dreptu aceea mărturisiţi de
voi însi-vă, că » sunteţi fii ai celoru ce aii
omorîtu pre profeţi. * Voi deci împliniţi măsura părinţiloru voştri. Şerpiloru ! ° pui de viperă! cumu veţi scăpa de judecata gheenneî!
6 Dreptu aceea, eccă, trămetu la voi profeţi
şi înţelepţi şi cărturari ; şi cpre uniîa dintr'înşiî veţi ucide, şi-î veţi crucifica; şi dpre uniîa
dintr'înşiî veţi biciui în sinagogi, şi-î veţi ur
mări din cetate în cetate ; e Ca să via asupra vostră toţii sângele nevinovata, care
«'a vărsaţii pe pămentu : f de la sângele drep
tului Abelu până la i sângele lui Zacaria, fiîulu Barachieî, pre care 1-aţî omorîtu
intre templu şi intre altaru. Adeverii, dicu
vouî, voru veni tote acestea presto acesta
generaţiune.
A Ierusalime! Ierusalime! celu ce omorî
pre profeţi, ' şi ucidî cu petre pre ceî trămeşî la tine ; de câte ori amu voiţii i să adunu pre fiii tei, precumu adună găina puii
şei * suptu aripi, dară nu aţi voiţii. Eccă, vi
se lasă casa vostră pustiiă. Că dicu vouî:
De acumu nu mă veţi mai vede, pană cându
veţi dice: ' Bine-cuventatii este celu ce vine
în numele Domnului.

31
32
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Prezicerea despre derimarea templului si despre
urmărirea discipulilorv, set, ţi despre semnele_aea^
duoa venire a lut lisusit Christosu. Inăem-~~
nare spre priveghmre.

" inŞINDtT lisusu şi depărtându-se din tem- 24
_|Jj piu, s'a apropiaţii cătră d'însulu discipulii şei, ca sâ-î arete zidirile templului.
Eru lisusu lî-a disu: Vedeţi tote acestea? 2
Adeverii, dicii vouî, 6 nu va rămâne aicea
petră pe petră, care nu se va resipi.
Şi şedfindu elu pe Muntele Oliviloru, 3
c discipuliî s'au apropiaţii de d'însulu deo
sebi, şi aii disu : d Spune nouî, cându voru fi
acestea? Şi care este semnulu venireî tale
şi alu sfârşitului hunei V Şi respundendu 4
lisusu, lî-a disu : • Vedeţi să nu vă amăgescă care-va. * Că mulţi voru veni în nu- 5
mele meu, dicându : Eu sunt Christosu ; » şi
voru amăgi pre mulţi. Şi veţi audi de re- 6
sboîe şi sciri de resboîe; vedeţi să nu vă
turburaţi ; că tote acestea trebue să fie, dară
încă nu este sfârşitulu. A Că se va scula po- 7
porii contra poporului şi regatii contra re
gatului, şi voru fi fomete şi cîumî si cutre
muri pe alocurea. Tote acestea sunt înce- 8
putulu dureriloru. ' Atunci ei voru da pre 9
Col. 2. 8, 18.
1 loan 3. 12.
Cajndu 34.
1 Tei. 2. 3.
g 2 Cron. 24. 20,
a Marc. 13. 1.
1 loan 4. 1.
21.
Lne. 81. 5.
/ Ier 14. 14. &
h Lne. 13. 34.
i i Cron. 84. 81. b l Bag. 9. 7. i 23. 21, 25.
Ier. 26. 18.
Vors. 24.
} Dent.32. 11, 12.
loan •-. 43.
Mic. 3. 12.
IE Ps. 17. 8. &
91. 4.
g Vers. 11.
Luc. 19. 44.
c Marc. 13. 3.
A t Oron. 15. 6.
I Ps 118. 26.
Isa. 19. 2.
d l Ţes. 6. 1.
Cap. 21. 9.
Hag. 2. 2*.
t Efei. 6. 6.
—

Zech.
U. 13.
Z
t C
Cap. 10. 17.
Marc. 13. 9.
11
Luc.
21. 12.
L
Iloan 15.20. &
116. 2.
Fapt
4. 2, S.
F
& 7. 59. £ 12.
l,
1 etc.
l1 Pet. 4. 16.
A.poc.2.
10, 18.
\
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23
24

25
26
27
28
29
30

voi la strîmtorare, şi ve vorii omorî ; şi veţi
fi urîţî de tote poporele pentru numele meii.
Şi atuncea i se voru scandalisa mulţi, şi se
voru vinde unulu pre altulu, şi se voru urî
unulu pre altulu. Şi se vorii redica * mulţi
profeţi mincîunoşî, şi ' voru amăgi pre mulţi.
Şi pentru că fără-de-legea se va îmmulţi,
va reci iubirea multora. ™ firii celu ce va
rebda până în sfârşiţii, acela se va mentui.
Şi " se va predica acesta ° evaugeliă a împă
răţiei în totă lumea, spre mărturia la tote
poporele ; şi atuncea va fi sfârşitulu.
p Deci, cândii veţi vede urîcîunea pustiireî, cea predisă prin profetulu « Danielii,
stândii în loculu celii sânţii, (r celu ce citesce
să întelegâ ;) Atuncea cei ce sunt în ludea
să fugă in munţi, Şi celu ce este pe casă,
să nu se pogore să îee ce-va din casa sa.
Şi celu ce este în câmpii, să nu se întorcă
înapoi să-şî îee vestmintele sale.
'firii vai celorQ îngreunate şi celoru ce
ulăpteză intr'acele dile ! Ci rugaţi-ve, ca să
nu fie fuga vostră erna nici sâmbăta. ' Că atuncea va fi strîmtorare mare, care nu a foştii
de la începutulii lumeî până, acumu, nici nu
va mai ti. Şi de nu s'aru fi scurtaţii dilele
acelea, nu s'arii fi nuentuitu nici uuii trupii;
" eru pentru cei aleşi se voru scurta dilele
acelea.
" Atuncea de vî va dice care-va: fiece aicea
este Christosu, seu acolo, să nu credeţi. Că
z se voru redica Christoşi miucîuuoşi, şi pro
feţi minciunoşî, şi vorii areta semne mari
şi minuni; c» să amăgescă, » de va fi cu puţintă, şi pre cei aleşi, fiece, amu predisu.
vouî. Deci de vî vorii dice : fiece, elii es
te în puşti iii, să nu eşiţi ; ecce în cămări,
să nu credeţi. z Că precumu ese fulgerulii
de la resăritu, şi se aretă până la upu.su,
aşa va fi şi venirea Fiîuluî omului. ° Că ori
unde va fi stervulu, acolo se vorii aduna
vulturii.
b îndată după strîmtorarea acelora dile
" se va întuneca sorele, şi luna nu va da lu
mina sa, şi stelele voru cade din ceriu, şi
puterile ceriuriloru se vorii clăti. d Şi atuncea
se va areta semnulii Fiîuluî omului în ceriu,
e şi atuncea vorii plânge tote seminţiele pămentuluî ; f şi voru vede pre Fiîulu omului
venindu pe niioriî ceriului cu putere şi cu

j Cap. 11. 6. *
13. 57.
8 Tim 1. 15.
& 4. 10, 16.
* Cap T. 15.
Fapt. 80. 29.
2 Fet 3. 1.
I 1 Tim. 4. 1.
Vera. 5, U.
m Cap. 10. t».
Marc. 18. 11.
Bbr. S. «, 14.
Apoc. 1. 10.
• Oap. 4. 33. *

9. X.
o Rom. 10. 18.
Col. 1. 6, 23.
f Marc. 13. 11.
Luo. îl. 20.
q Dan. y.-'i.k
12. 11.
r Dan. 9. 23,25.
* Lnc. 33. 29.
t Dan. 9. 16. *
12. 1.
loel 2. a.
u i, s. 65. 8, ».
Zech U. »,S.

v Marc. 13. 21.
I.IK-. 17. 23. & b
21. 8.
c
x Deut 13. 1.
Vera. 5, 11.
2 Te», a. 9-11.
Apoc. 13. 13.
y loan 6. 37. *
10. 28, «9.
Rom. 8. 2830.
2 Tim. a. 19.
« Lac. 17. ai.
d
a Iov 39. 30.

Lnc. 17. 37.
Dan. 7. 11, 12.
Isa. 13. 10.
Ezoc. 82. 7.
loel a. 10,31.
& 3. 15.
Amoa 5. 20.
£ 8. 9.
Marc. 13. 24.
Lnc. 21. 25.
Fapt. 2. 20.
Apoc. 6. 12.
Dan. 7. 13.

mare mărire • Şi va trâmete pre ângeriî 3 1
seî cu mare voce de trîmbiţă ; şi ei voru
aduna pre cei aleşi ai seî din cele patru
venturî, de la o margine a cerîuriloru până
la cea-1-altă.
firii de la smochinii învăţaţi * parabolă : 32
Cândii mlădiţa lui este mole şi înfrundesce,
sciţi că este apropo vira. Aşa şi voi, cândii 33
veţi vede tote acestea, să sciţi ' că este aprope, lungă uşi. Adeverii, dicu vouî, •>' nu 34
va trece acestu nemu, până cândii nu se
voru face tote acestea. *Cerîulu şi pamen- 35
tulii voru trece, eru cuvintele mele nu vorii
trece.
1 firii de diiia aceea şi de ora aceea ni- 36
menea nu scie , nici ângeriî din ceriu, m fără
numai Părintele meii singurii, firii pre- 37
cumii a foştii în dilele lui Noe, aşa va fi
şi la venirea Fiîuluî omului. " Că precumu 38
erau în dilele cele mai 'nainte de deluviu:
mâncau şi beau, se însuraii, şi se măritau,
până în diua în care a intraţii Noe în arcă ;
Şi nu aii sciutu, până cândii a veniţii delu- 39
viulu, şi a luaţii pre toţi : aşa va fi şi veuirea Fiîuluî omului. ° Atuncea duoî vorii fi în 40
câmpii; unulu se va lua, şi altulu se va
lăsa ; Duoe măcenâudii la i miră ; una se 4 1
va lua, şi alta se va lăsa.
f Deci priveghîaţî, că nu sciţi în care oră 42
va veni Domnulu vostru, «firu acesta să 43
sciţi, că de arii sci stepânulii casei îu care
strejă va veni furulu, arii priveghia, şi nu
arii lăsa să-î sepe casa lui. " Pentru acesta 44
şi voî fiţi gata; că îu ora îu care nu gân
diţi va veni Fiîulu omului. 'Deci care este 45
ore servulu celu credincioşii şi înţelepţii,
pre care cloinnulu seu l'a pusii preste ser
vii seî, ca să li dee hrana la timpii? * Fe- 46
ricitu este servulu acela, pre care, venindu
domnulu seu, 'Iii va afla făcendii aşa. A- 47
deveru dicu vouî, " că-lu va pune preste tote
averile sale. firii de va fi servii reu, care-şî 48
va dice în anima sa: Domnulu meu întârdiă de a veni; Şi va începe a bate pre 49
soţii seî, şi a mânca şi a be cu beţivii: Va 50
veni domnulu servului aceluia în diiia în
care nu-/w ascepta, şi în ora în care nu
scia ; Şi-lii va tăia în duoe, şi va pune par- 5 1
tea lui cu făţarnicii ; • acolo va fi plângere
şi scrîşnirea dinţilorii.
e Zech. 12. ia.
/ Oap. 16. 27.
Marc. 13. 26.
Apoc. 1. T.
9 Cap. 13. 41.
1 Oor. 15. 52.
1 Ţes. 4. 16.

't iac. ai. as.
i Iac. 5 9.
y Cap. 16, 28.
& 23. 36.
Marc. 13. 30.
Lac. 21. 32.

* Ps. 102. 26.
Isa. 51. 6.
Ier 31.35,36.
Cap. 5. 18.
Marc. 13. 31.
Luc. 21. 23.
Ebr. 1. 11.
( Marc. 13. 32.
Fapt 1. 7.
1 Tea. 5. 2.
a. Pet. 3. JO.
m Zech. 14. 7.
n Fac. 6. 3—5.

& 7. 5.
Luc. 17. a6.
1 Pot. 3. 20.
o Luc. 17. 31.
ete.
p Cap. a5. 13.
Marc. 13. 33,
etc.
Luc. ai. 36.
q Lnc. 12. 39.
1 Te«. 6. 2.
a Pet. 3. 10.
Apoc. 3. ». k

16. 15.
r Oap. 15. 13.
1 Tei. 5. 6.
< Loc. 12. 42.
Fapt. 20. 28.
1 Cor. 4. a.
Ebr. 3. 5.
( Apoc. 16. 15.
u Cap. 25. 31,23.
Lac. 32. 29.
v Oap. 8. ia. i
25. 30.
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CAP. 25.
Parabole învZfăndti priveghtare şi sirguinfă
fără încetare.

25 A TUNCEA se va asemăna împerăţia ceJ\_ rîurilorii cu dece fecîore, cari luându-şî
candelele lorii, au eşită spre întimpinarea
2 ° mirelui. * Şi cinci dintr'însele erau înţelepte,
3 eră cinci erau nebune. Cele nebune luân
du-şî candelele lorii, uu au luată oleiu cu
4 sine. firii cele înţelepte au luatu oleiu în
5 vasele lorii cu candelele lorii. Şi întârdiându-se mirele, "au dormitaţi! tote, şi aii a6 dormiţii. Eru la medu-nopţeî ds'a făcută
strigare : Ecce, mirele vine ! eşiţî spre în7 timpinarea lui. Atuncea s'au sculată tote
fecîorele acelea, şi ' şî-aii pregătiţii candelele
8 loru. Eru cele nebune au disă celoru înţe
lepte: Daţi-ni din oleîulii vostru, că can9 delele nostre se stingii. Eru cele înţelepte
au respunsă, dicendu: Nu aţa, nu cumii-va
să nu ni ajungă şi noiiî şi voiiî; ci mai
bine mergeţi la cei ce vândă, şi vi cumpe10 raţî. Eru pre-cândă aii mersu să cumpere,
a veniţii mirele ; şi cele ce eraii gata au
intraţii cu elu la nuntă; şi •'Va închişii uşa.
11 Eru mai pe urmă aii veniţii si cele-1-alte
fecîore, şi diceau : » Domne ! Domne ! des12 chide noiiî. Eru elu respundândă, a disu:
Adeverii dicu voiiî, * nu vă cunoscii.
13
'Drepţii aceea privegîaţî ; că nu sciţi diiia
nici ora, în care va veni Fiîulu omului.
14
JCă este *ca unu omă, care mergândă de
parte, a chiămată pre servii seî, şi lî-a daţii
15 avuţia sa: Şi unuia î-a daţii cinci talenţî,
eru altuia duoî, eru altuia umilii ; l fie-căruîa dupre puterea lui ; şi a plecaţii înda1 6 ta. Deci mergendii celu ce luase cinci ta
lenţî, a lucraţii cu d'înşiî, şi a făcuţii a!ţî
1 7 cinci talenţî. Asemenea şi celu cu duoî ;
18 a ceştigatu şi acesta alţi duoî. Eru celii
ce luase unuia, ducendu-se, a săpaţii în pămentă, şi a ascunşii argiutulu domnului seu.
19 După mulţii timpii a venită domuulă ser20 viloru acelora, şi lî-a ceruţii socotelă. Şi
venindii celu ce a luaţii cinci talenţî, a adusii alţi cinci talenţî, dicendu : Domne !
cinci talenţî mî-aî daţii ; ecce, alţi cinci ta21 lenţi amu ceştigatu cu eî. Dis'a lui Domnulu seu : Bine, servule bunii şi credincioşii ;
întru puţine ai foştii credincioşii, "preste
multe te voiii pune ; întră intru n bucuria
22 domnului tea. Şi venindă şi celu ce a lu
atu dăoî talenţî, a disu : Domne ! duoî taCapulH 25.
a Gfea. 5. 29,
30.
A poc. 19. 7.
& 21. 3, 9.
t Cap. 13. 47.
& >2. 10.
c 1 Ţes. 5. 6.
d Hap. U. 31.

1 Te». 4. IC.
e Lne. 12. 35.
/ Loc. 13. 25.
g Cap. 7. 21-23.
h Vi. 5 5.
Hab. 1. 13.
loan 9. îl.
1 Cap. 24. 42,
44.
Marc. 13. 33,

11. 19.
35.
KfDs. 4. 11.
Luc. 21 36.
1 Cor. 16. 13. n Oap. 24 47.
Veri. 34, 46.
1 Te». &. 6.
1 lv. 5. 8
Lnc. 12. 44.
Apoc. iii. n 5.
& 22. 29, '30.
i Luc. 19. U. n 2 Tim. 2. 12.
k Cap. 21. 33.
Ebr. 12. 2.
1 Rom. 12. 6.
1 Pet. 1. 8.
1 Cor. 12. 7, o Veri. 21.

lenţi mî-aî daţii ; ecce, alţi duoî talenţî amii
câştigată cu eî. Dis'a lui domnulu seu :
"Bine, servule bunii şi credincioşii! întru pugine aî foştii credincioşii, preste multe te
voiii pune ; întră întru bucuria domnului
teii. Şi venindii şi celu ce a luatu unii talenţii, a disu : Domne ! te-amii sciutu, că
escî omii aspru, secerându unde nu aî se
mănată, şi adunândii de unde nu aî împrăscîată ; Şi temendu-me, m'amii duşii de
amii ascunşii talentulii teu în pământii; ecce
alii teu l Respundendii domnulu şeii, î-a
disu : Servule rea şi leneşii I aî sciutu, că secoi-ii unde nu amu semănată, şi aci unu de
unde nu amu împrăscîatu ; Se cădea deci,
ca tu să fi daţi argintulu meii schimbătoriloru, şi venindii eii, aşi fi luaţii alii meu
cu dobândă. Luaţi deci de la elu talentulii,
şi-/w daţi celui ce are dece talenţî. p Că totu
celui ce are, i se va da, şi-î va prisosi ;
Eră de la celu ce nu are, şi ceea ce elii
are i se va lua de la d'însulu. Şi pre servulu celu netrebnica, aruncaţî-lă « intru întunereculii celu mai din afară ; acolo va fi
plângere şi scrîşnirea dinţiloru.

23

24

25
26
27
28
29
30

.Descrierea judecatei celei de pe urmă.

r Gândii va veni Fiîulu omului în mărirea
sa, şi toţi sânţii ângerî cu d'însulu, atuncea
va şede pe tronulă mărireî sale ; Şi sse vorii
aduna înaintea lui tote poporele ; şi 'elfi va
despărţi pre d'înşiî unuia de altuia, precumii desparte pastoralii oile din capre. Şi
va pune oile d'a drepta lui, eru caprele d'a
stânga.
Atuncea va dice regele celoru d'a drepta lui : Veniţi, bine-cuvântaţiî părintelui
meu ! " mosceniţî împerăţia " cea gătită voiiî
de la întemeîarea lumeî; "Că amu flămânditu, şi mî-aţî daţii de amu mâncaţii; amu
însetata, şi mî-aţî daţii de amii băuţii ;
"străinii amu foştii, şi m'aţî primiţii ; ' Golii,
şi m'aţî îmbrăcata ; bolnavă amu foştii, şi
m'aţî cercetată ; "în încbisore ama foştii, şi
aţi venită la mine. Atuncea 'î voru respunde drepţii, dicendu : Domne ! cândă teamu vodutii flămândă, şi te-amă nutrită ;
seu însetată, şi Jî-amu datu de aî băută ?
Cândă te-amă vedută străină, şi te-amă
primită; seă golii, şi te-amu îmbrăcată ?
Seu cândă te-amă vădută bolnavă, seu în
închisore, şi ama venită la tine? Şi rep Cap. 13. 12.
Marc. 4. !5.
Lnc. 8. 18. &
1». 26.
loan 16. 2.
q Oap. 8. 12. t
24. 51.
r Zecb. 14. 5.
Cap. 16. 27.
& 19. 28.

t Ezec. 20. 38.
Marc. 8. 38.
& 34. 17, 20.
Fapt. 1. 11.
1 Ţes. 4. 16.
Cap 13. 49.
2 Ten. 1. 7.
u Kom. 8. 17.
1 Pet. 1. 4, 9.
Inda 14.
k 3. 9.
Apoc. 1. 7.
• Rom. 14. 10.
Apoc. 21. 7.
2 Cor. S. 10. « Cap 20. 23.
Apoc. 20. li.
Maro. 10. 40.
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33
34
35
36
37

38
39
40

1 Cor. 2. 9.
Ebr. 11. 16.
se Iia. 58 7.
Ezec. 18. 7.
Iac. 1. 27.
y Ebr. 13. 2.
3 loan 5.
< Iac. 2 15, 16.
a 2 Tim. 1. 16.

MATTEIO.
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41
42
43
44

45
46

spundeiidu regele, li va dice : Adeverii dicii
vouî, *în câtu aţi făcuţii acestea unuia dintr'
acestî fraţi ai mei mai mici, mie aţi tăcuţii.
Atuncea va dice şi colorii d'a stânga Iul :
' Duceţi-ve de la mine, blăstemaţiloru, d în foculu celu eternu, care este gătiţii 'diabolului şi ângerilorii lui. Că amu fli'unâuditu,
şi nu mî-aţî daţii să mănâncu: atuii însetatu, şi nu mî-aţî daţii să beii ; Străinii
amii foştii, şi nu m'aţi primiţii ; golii, şi nu
m'aţî îmbrăcaţii ; bolnavii şi în închisore, şi
nu m'aţî cercetata. Atuncea 'î voru respunde şi ei: Domne, cândii te-amii vedutu flă
mânda, seu însetata, seu străinii, seu golii,
seu bolnavii, şeii în închisore, şi nu amu
serviţii ţie ? Atuucea va respunde lorii, dicendu : Adeveru dicii vouî : /în câtu nu aţi
făcuţii acestea unuia dintr'acestî mal mici,
nici mie nu aţî făcuţii. Şi » voru merge aceş
tia la chinu eternu ; eru drepţii în vîeţa eternă.
preface vcn/larca şi crucificarea sa ; mat
mărfi ludeilorH se conjură asupra lut; elu este
unsa in Setania; Iuda invoîesce de a-lil vinde.

26 Ol după ce a sfârşiţii lisusu tote cuvinte2 [^ le aceste, a disu discipulilorii şei : ° Sciţi,
că după duoe $ile voru fi pascele, şi Fiîulu omului se va da spre a â crucificata.
3
* Atuncea s'au adunaţii archiereiî şi căr
turarii şi bătrânii poporului în curtea ar4 chiereuluî, ce se numîa Caiafa. Şi au ţi
nuţii sfatu, ca să prindă pre lisusu cu vi5 cleşugii, şi să-lii omore ; Dară diceaii : Nu
în serbătore, ca să nu se facă turburare
intre poporu.
6
"Şi fiindii lisusu în d Betania, în casa lui
7 Simonu, leprosulu, Venit'a la d'însnlu o femeă, avendu unu vasii de alabastru cu
mirii de preţu mare, şi l'a turnaţii pe ca8 pulu lui, şedendu elii. • firii discipuliî seî
vădendii acesta, s'au indignaţii, 4i°en<iu :
9 Pentru ce s'a făcuţii acesta răsipă ? Că se
putea vinde acesta mirii drepţii multa, şi
10 să se dee săracilorii. Eru lisusu cunoscendii acesta, lî-a disu : De ce supăraţi pre
femeă? că bunii lucru a făcuţii cu mine.
1 1 / Că pre săraci pururea 'î aveţi cu voi ; eru » pre
12 mine nu me aveţi pururea. Că versându
ea accstu mirii pe corpulu meii, spre în13 groparea mea a făcuţii acesta. Adeverii
jlicu vouî : Orî-unde se va predica acesta
6 Frov. U. 31.
Iuda 6.
& 19. 17.
/ Prov. 14. 31.
Cap. 10. 48.
& 17. i.
Marc. 9. 41.
Zech. g. 8.
Ebr. 6. 10.
Fapt. 9. 5.
» P>. t. 8.
g Dan. li. t.
Cap. 7. U.
loan 5. i».
Lac. 11. 27.
Rom. i. 7. eto.
—
i Cap. ÎS. ta,
Capulii te.
a.
e i Pot. i. i.
a Marc 14. 1.

Lac. »i. 1.
loan 13. 1.

b Pi. t. S.
loan 11. 47.
Fapt. 4. 35,
ete.
e Marc. 14. 3.
loan 11. 1, S.
& IX. 3.
d Oap. SI. 17.
• loan 18. 4.

evangeliă în totă lumea, dice-se-va şi ceea
ce a făcuţii acesta, spre amintirea ei.
A Atunci unulu din cei diioî-spre-dece, 14
care se numîa 'Iuda Iscariotulu, a mersu la
archiereî, Şi li- a disu : ^Ce-mî veţi da, şi 15
eu 'Iii voiii da voiiî? Şi eî î-aii daţii treîdecî de arginţi. Şi de atuncea căuta ocasi- 16
une, ca să-lii dee.
lisusă ţine pascele ; aretă pre vendetoriă ; ronduesce Cina domnului ; ţi predice imprăscîarea discipuliliiru, ţi tăgăduirea lui Petru.

* firii în $wa cea d'ânteiii a azimeloru
au veniţii discipuliî la lisusu, dicendu-i :
Unde voîescî să gătimii ţie să mănânci pas
cele ? firii citi a disu: Mergeţi în cetate la
cutare, şi diceţi-î : înveţătorulu dice : Timpulu meii aprope este, la tine voiu face
pascele cu discipuliî mei. Şi aii făcuţii
discipuliî, precumu lî-a ordinatii lisusu, şi
au gătiţii pascele.
1 firu făcendu-se sera, a şedutu la mesă
cu cei duoî-spre-dece ; Şi mâncându ei, a
disii : Adeveru dicii vouî, că unulu din voi
mă va vinde. Eru eî întristându-se forte,
au începută a-î dice fie-care dintr'înşiî :
Nu cumii-va eu sunt, Domne? firu elu respundendu, a disii : "Celii ce întinge cu mine
mâna în blidu, acela mă va vinde. Fiiulu
omului se duce, n precumu este scrisii de
spre elii : dară °vaî de omulii acela, prin ca
re Fiîulii omului se vinde l mai bine arii fi
foştii omului aceluia, de nu s'arii fi născuta.
Atuncea Iuda, celii ce-lii vindea, respundendu, a disu : învăţătorule ! nu cumu-va
eii sunt? ţlis'a lui: Tu ai disii.
''Deci mâncândii eî, g a luaţii lisusu pane,
şi bine-cuventândii, a frânt'o, şi a dat'o
discipulilorii, şi a disii : Luaţi, mâncaţi ;
r acesta este corpulu meii. Şi apoîluându
potirulu, a mulţumitu, şi l'& datu lorii, dicendu: 'Beţi dintr'acesta toţi; Că 'acesta este sângele meu " alu noului testamentii, care
se versă "pentru mulţi spre iertarea pecateloru. Şi * dicii vouî, ca de acuma nu voiii
mai be dintr'acestu fruptu alu viţei, » până
în diua aceea, câudu 'Iii voiii be noii cu
voi în împărăţia Părintelui meii.
* Şi câutâadii psalmi, au eşitu în MunteleOhviloru. Atuncea lî-a disii lisusu: "Voi
toţi * vă veţi scandalisa de mine în acesta
nopte ; că scrisii este: «Bate-voiu păstorulu,

/ Deut. 15. 11. i Cap. 10. 4. , Luc. 88. »\.
loan 12. g.
j Zech. 11. 11.
loan 13. 18.
q V..-..li Cap. 18.
Oap. 27. 3.
n Pi. 88.
20 & 88. 80.
k K8od.18.fi, 18.
Isa. 53.
loan 13. 33.
Marc. 14. 11.
Dan. 9. 86
& 14. 19. &
Lac. 8t. 7.
Maro. 9. 18.
16. 5, 28. fc i Marc. 14. 17Lac. 24. 85,
17. lî.
81.
86, 46.
h Marc. 14. 10.
Lno. 88. 14.
Fapt. 17. t, 3.
Lac. 88. 3.
loan 13. 11.
& 86. 18, 81.
loan 13. 8, 30. «l Pi. 41. ».
1 Cor. 15. S.

17
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20
21
22
23
24

25
26
27
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30
31

o loan 17. 11. v Cap. 80. 88.
Rom. 3. 15.
p Marc. 14. 88.
Ebr. 9. 18.
Lac. 88. 19.
q 1 Cor. 11. 83— * Mare. 14. ÎS.
Lno. li. 18.
*!5.
r 1 Cor. 10. 16. v Fapt. 10. 41.
i Marc. 14. 13. ' i Maro. 14. M.
( Voţlî Biod. M. a Marc. 14. 17.
loan 16. 31.
8.
» Oap. 11. 6.
Lev. 17. 11.
c Zeeb. It. T.
H Ier. 11. 11.

CAP. 26.
32 şi se vorti împrăscîa oile turmei. firii du
pă ce voiu învia, dvoiu merge mai 'nainte de
voî în Galilea.
33
Şi respundendu Petru, î-a disu : Chîaru
toţi de se voru scandalisa de tine, dară eii nici'
34 odată nu mă voiu scandalisa. Dis'a lisusu
luî: • Adeverii dicu ţie, într'acestâ nopte, maî
'nainte de a cânta cocoşulu, de trei ori te
35 vei lepăda de mine. ţ)is'a Petru luî : De
aru trebui chîaru a muri cu tine, nu me
voiu lepeda de tine. Asemenea au disu
încă şi toţî discipuliî.
Durerile sufleteşti ale lut lisusu in Getsemane ;
vemţarea fi prinderea sa.

36

37
38
39

40
41

42
43
44
45
46
47

48

'Atunci lisusu a venitu cu d'înşiî în loculu ce se numesce Getsemane, şi a disu
discipulilorii : Şedeţî aicea, până voiii merge
să me îrichinu acolo.
Şi luându cu sine pre Petru şi ' pre ceî
duoî fiî ai luî Zebedeiu, a începutu a se întrista, şi a se amari. Atuncealî-a disu: *întristatu forte este sufletulu meii până la
morte; rămâneţi aicea, şi priveghîaţî cu mine.
Şi mergendu puţinii maî 'nainte, a cădutu
cu faţa la pâmentu ' rugându-se,şi dicfindii:
J Părintele meu, de este cu putinţă, * trecă
de la mine acestu paharu ; dară ' nu precumu eu voîescii, ci precumu tu voiesci.
Şi a venitu cătră discipuli, şi î-a aflaţii
dormindu, şi a disii luî Petru : Aşa ! nu aţî
pututu o oră priveghîa cu mine? "Prive
ghîaţî şi vă rugaţi, ca să nu cădeţi în is
pită ; că spiritulu este veghîătoru, erii corpulu neputincioşii.
firâ-şî a duoa oră mergendu, s'a rugaţii,
dicendu : .Părintele meu, de nu pote trece
de la mine acestu paharu, ca să nu-lu beu,
fie voîa ta. Şi venindu, î-a aflaţii eră-şî
dormindu, că ochiî lorii erau îngreuiaţi.
Şi lăsându-î, a mersu eră-şî, şi s'a ru
gatu a treia oră, dicendu aceleaşi cuvinte.
Atunci a venitu la discipuliî seî, şi lî-a disu :
Dormiţi de acumu, şi vă repausaţî ; eccă
s'a apropriaţii oră, şi Fiiulu omului se va
da în manele pecătoşiloru. Sculaţi-ve, să
mergemu ; eccă, s'a apropiaţii celu ce m'a
vendutu.
Şi n încă elu vorbindu, eccă Iuda, unulu
din ceî duoî-spre-dece, a venitu, şi cu elu
glotâ multă cu săbii şi cu fusceî, de la archiereiî şi de la bătrânii poporului, firii
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celii ce-lu venduse, lî-a datu somnii, dicendu:
Pre care voiu săruta, acela este ; prindeţi-lu.
Şi îndată apropiându-se de lisusu, a disu :
Bucură-te, învăţătorule ! şi ° l'a sărutatu. firii
lisusu î-a disu : p Amice ! pentru ce aî ve
nitu ? Atuncea apropiându-se eî, aii pusu
manele pe lisusu, şi l'au prinsu.
Şi eccă, q unulu din ceî ce eraii cu lisusu, întindendu-şî mâna, ascosu sabia sa; şi lovindu
pre servulu archiereuluî, a tăiaţii urechîa lui.
Atunci i-a disii lisusu : întorce sabia ta în
loculu ei ; r că toţî ceî ce apucă sabia, voru
peri de sabia. Au ţi se pare, că nu potu
ruga acuma pre Părintele meu, şi să-mî
puîă înainte • maî multu de câtu duoă-spredece legione de ângerî ? Dară cumu se
voru împlini scripturele, cari <^icu, ' că aşa
trebue să fie?
în aceeaşi oră a disii lisusu gloteloră :
Ca la unii furii aţî eşitii cu săbii şi cu fu
sceî să mă prindeţi ? în tote dilele şedeamu
la voî, învăţându în templu, şi nu m'aţî
prinsu. firii acestea tote s'aii făcuţii, ca să
se împlinescă " scripturele profeţiloru. Atun
cea " toţî discipuliî lăsându-lu, au fugitu.

49
50

51
52
53
54
55

56

lisusă se cerceteiă de Caifa si de Sinedriu, şi se
tăgăduesce de trei ori de Petru.

x firii eî prindendu pre lisusu, l'au adusu
la Caiafa, archiereulu, unde cărturarii şi
bătrânii erau adunaţi.
firii Petru 'î urma de departe până la
curtea archiereuluî ; şi întrându în întru, şe
dea cu servil să vedă sfârşitulii.
firu archiereiî şi bătrânii, şi totă adunarea căutau mărturia mincîunosă asupra luî
lisusu, ca să -Iu omore. Şi nu au aflaţii ; de
şi » mulţi martori mincîunoşî venindu de fa
ţă, nu au aflaţii ; eru maî pe urmă venindu
'duoî martori mincîunoşî, Au disii: Acesta
a disu : " Potu să stricu templulu luî Dumne^eu, şi în trei dile să-lu rădicu.
6 Şi sculându-se archiereulu, î-a disu : Nimicu nu respundi? ce este aceea ce mărturisescu aceştia asupra ta ? firu " lisusu tăcea.
Şi respundendu archiereulu, î-a disu:
d Te jurii pe Dumnedeulu celu viii, să ni spui,
de escî tu Christosulu, Fiîulu luî Dumnedeu. Disu-i-a lisusu : Tu aî disu : dară
ţlicu voiiî : • De acumu veţi vede pre Fiîulu
omului 'şedendu d'a drepta putereî, şi ve
nindu pre nuoriî ceriului.
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MATTEltf.

»Atuncî archiereulti şî-a ruptti vestmin pentru ţerâna olarului, dupre cumu mî-a ortele sale, dicenda : Elu a blăstematu ; ce ni dinatu Domnulu.
mai trebuescu martori ? ecce, acuma aţi auperită înaintea lui PUată, care se încercă
66 ditu blăstemulu lui. Ce vi se pare? Eî re- Ksu&tt
a-lti
scăpa, darii in sfărşitti 'tu dă la morte.
spundenda, au disu : h Vinovata este morţeî.
Era lisusa sta înaintea guvernatorului ; 1 1
67 'Atunci au scuipată în faţa lui, şi l'au pum68 nitu; eru •'alţii /'au pălmuita, Dicendu: "Pro- f şi-lu întreba guvernătorulu, diceiidu: Tu
feţesce-ni, Christose, cine este celu ce te-a esci regele iudoiloru 't Eru lisusu i-a disu :
*Tu dicî. Şi câudu se acusa, de aruhiereii şi 12
lovitu ?
69
l Eru Petru şedea afară în curte, şi a vc- de bătrâni, ' nimicu nu respundea. Atunci 13
nitu la elu o servă, dicendu : Şi tu erai cu i-a disu Pilatu: JNu audi câte mârturisescu
70 lisusa, Galilenula. Eru elu a tăgăduita îna asupra ta 'i Şi nu i-a respunau la nici unu 14
intea tuturora, dicendu: Nu sciu ce dicî. cuventu ; de se mira forte guvernătorulu.
*Eru la asemenea serbatore era îndati- 15
71 Şi eşinda elu la portă, l' a vgdutu alta, şi
a disu celoru de acolo : Şi acesta era cu uatii, ca guvernătorulu să elibereze popo
72 lisusu, Nazarinenulu. Şi eră-şi a tăgăduitu rului unu vinovata, pre care-lu vroiau ei. Şi 16
cu juramentu: Nu cunoscupre omulu acesta. avea atunci unu vinovata sciutu, ce se nu73 Eru preste puginu, apropiându-se cei ce mia Barabba. Deci adunându-se ei, li-a 17
stau acolo, au ţlisu lui Petru : Adevărata şi disu Pilatu : Pre care voiţi să vi-lu elibetu escî dintr'înşiî ; că m graîulu teu te dă.
rezu, pre Barabba, şea pre lisusu, ce se di
74 Atunci "a inceputu a se blăstema şi a se ce Christosu ? Că elu scia, că pentru pis- 18
75 jura: Nu cunoscii pre omula acesta. Şi în mă au datu pre elu.
dată a cântatu cocoşuia. Şi şi-a adusuŞi şedendu ela la judecată, a trămesii 19
aminte Petru de cuvintele lui Isusu, ce-î la d'însulu femea lui, dicenda : Să nu faci
disese : ° Mai 'nainte de a cânta cocoşulu, de nimicu dreptului acestuia l că amu suferita
trei ori te vei lepăda de mine. Şi eşindu multe astă-di în visu pentru d'însuia.
afară, a plânsu cu amarii.
' Eru archiereiî şi bătrânii au înduplecată 20
27 T? ARt) cânda s'a făcuta diuă, "toţi archiereiî pre glote, ca să ceră pre Barabba, şi să
ş bătrânii poporului au ţinuţii sfatu perdă pre lisusu. Şi luându cuventulu gu- 21
2 asupra lui Isusu, ca să-lu omore. Şi le- vernătoruia, lî-a disu : Care dintr'amînduoî
gându-la, l'&u duşii, şi * l'au daţii guvernato voiţi să vî eliberezu ? ţ)is'aii ei : Pre Ba
rului, Ponţiii Pilatu.
rabba. B-is'a lorii Pilatu : Dară ce voia fa- 22
ce lui lisusu, ce se dice Christosa? disuMărturisirea şi marţea lut Iuda.
i-aii toţi : Să se crucifice I Eru guvernate- 23
3 * Atuncea Iuda, care l'a vendutu, vedendu rula a disu : Dară ce răa a făcutu ? Erii eî
că s'a osenditu, căindu-se, a întorşii cei mai mulţii strigau : Să se crucifice t
Deci Pilatu, vedenda că nimicu nu folo- 24
treî-decî de arginţi archiereilotu şi betrâni4 lorii, picendu : Pecătuit'amu, ven^endu sân sesce, ci mai multă turburare se face, * lu
ge nevinovata. Eru ei au disu : Ce este anda apă, şî-a spălaţii manele înaintea mul5 nouî ? tu vei vede. Şi aruncându argintii ţimeî, dicendu : Nevinovata sunt de sângele
în templu, d s'a dusu de acolo ; şi mergendu, dreptului acestuia ; voi veţi vede. Şi re- 25
spundendu tota poporala, a disa : B Sângele
s'a spenduratu.
6 Eru archiereiî luându argintii, aii disii : lui fie asupra nostră şi asupra fiilora noştri.
Nu se cuvine a pune pre aceştia în cor- Atuncea li-a eliberata pre Barabba ; era pre 26
7 vană, că preta de sânge este. Şi ţinendu lisusu, ° bicîuindu-la, l'a datu spre crucificare.
sfatu, au cumpărata cu ei ţerâna olarului, penostaşiloru ; crucificarea, ţi semnele ce ur
8 tru înmormântarea străiniloru. Dreptu ace Ocărele
mară ; mărturia celoru ce erau de fagă.
ea s'a numitu ţerâna sceea : « Ţerâna sângep Atunci ostaşiî guvernatorului, ducenda 27
9 lui, până în diaa de astă-dî. Atunci s'a îm
plinita ceea ce s'a disu prin profetulu lere- pre lisusa în pretoria, adunat'au la d'însuia
mia, ce dice : •''Şi au luaţii cei treî-decî de ar totă cohorta. Şi desbrăcându-la, ' l'aii im- 28
ginţi, preţulu celui preţuita, care s'a preţu- brăcatu cu hlamidă roşia. * Şi impletindu 29
10 iţii de fiii lui Israelu : Şi au daţii pre ei cunună do spini, au pus'o pe capula lui, şi
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trestia în drepta luî ; şi îngenunchîându îna
"Atunci lisusu eră-şî strigândii cu voce 50
intea luî, 'şi băteau jocu de elu, dicendu : tare, şi-a datu spiritulu.
30 Bucură-te, rege ala ludeiloru ! Şi ' scuipându
i->i ecce, ° catapetezma templului s'a rupţii 51
asupra luî, au luatu trestia, şi-la băteaa în duoe, de susu până josu; şi pămentulu
ai preste capu. Şi după ce l'au batjocorita, s'a cutremurata, şi petrele s'au despicaţii ;
l'au desbrâcata de hlamidă, l'au îmbrăcata în Şi mormintele s'au deschisa; şi multe cor- 52
vestmintele sale, ' şi l'au dusa să se crucifice. puri ale sânţiloru ce adormiseră s'au sculatu;
32
" Şi eşinda afară, " au aflata pre una omu i eşindu din morminte după înviarea luî, au 53
Chirmenu, a nume Simouu : pre acesta l'au emtu în sânta cetate, şi s'au aretatu multora.
33 silitu să ducă crucea lui. x Şi venindu la
p£ru sutaşulu şi cei ce păzîau împreună 54
locuia numita Golgota, adecă, locuia căpă- cu elu pre lisusu, vedendii cutremurulu şi
34 ţiuei, •' I-au datu sa bee oţetu amestecatu cu cele ce s'au lăcuiţi, s'au înfricoşata forte,
fiere; eru gustându, nu voi să bee.
dicendu : Adevărata, Fiiu alu lui Dumnedeu
35
* Eru după ce l'au crucificata, au împăr
fostu acesta.
ţită vestmintele lui, aruncându sorţi ; ca să
Şi erau acolo şi multe femei, privindu 55
se împlinescâ ceea ce s'a alsu de profetula: de departe, q cari urmaseră lui lisusu din
• împarţit'aa loru-şi vestmintele mele, şi pen- jalilea, servindu-î; r Intre cari era Măria 56
36 tru haina mea sorţi aa aruncata. 6 Şi şe. Vlagdalena, şi Măria, muma lut lacobu şi
37 dându, 'la păzîau acolo. e Şi au pusu d'a- a luî losie, şi muma fiilorii luî Zebedeiu.
supra capului şea acusaţiunea luî scrisă :
ACESTA ESTE IlSUStt, REGELE IUDEI- îngroparea lut lisusti, şi custodiapusă la mormentit.
firii fâcendu-se seră, a venitu unu ornii 57
LORt.
38
d Atunci au crucificata împreună cu d'în- avuţii din Arimatia, anume losefu, care şi elu
suia duoî hoţi; unulu d'a drepta şi altuia fu discipulu alu lui lisusu. Acesta venindu 58
la Pilatu, a ceruţii corpulu luî lisusu. Şi
d'a stânga.
38 Erii ' cei ce treceau 'Iu insultau, clătindu Pilatu a ordinatu să se dee corpulu. A- 59
40 cu capetele lorii, Şi dicendu: -Tu, care surpi tuncea luândii losefa corpula, l'a înfăşurata
templulu şi în treî dile 'Iu zidescî, men- în giulgiu curatu ; Şi ' l'a pusu într'unu mor- 60
tui-te însu-ţî ! » De escî Fiîulu luî Dumne- mentu nou alu şea, pre care-lu săpase în
41 deu, pogoră-te de pe cruce. Asemenea încă petră; şi prăvălindu o petră mare pe uşa
şi archiereiî, batjocorindu-W împreună cu momentului, s'a duşii. Şi era acolo Măria 61
42 cărturarii şi cu bătrânii, diceau: Pre alţii Magdalena, şi cea-1-alta Măria, şedendii în
a mântuiţii, eru pre sine nu pote să se men- faţa mormântului.
tuiă. De este regele luî Israelu, pogore-se
Era a duoa di, care este după vineri, 62
acuma de pe cruce, şi vomu crede într'în- s'au adunaţii archiereiî şi Fariseii la Pilata,
43 sulu. * A sperata în Dumnedeu; libereze-lu Dicendu: Domne, ne-amu adusu-aminte, că 63
acumu, de-lu voîesce; că a disii: Fiiu alu amăgitorulu acela, încă fiindu viu, a disu:
44 luî Dumnedeu sunt. "Asemenea şi hoţii, ce "După treî dile me voiu scula. Deci ordi- 64
eraii crucificaţi cu elu, 'la înjurau.
neză să se întărescă mormentulu până a
45
^'Erii de la ora a şesea s'a făcuta în- treia di ; ca nu cumii-va, venindu discipuliî
tunerecu preste totă ţera până la ora a noaa. luî noptea, să-ia fure, şi să dică poporului,
46
Erii în ora a noua * a strigata lisusu cu vo că s'a sculatu din morţi ; şi va fi rătăcirea
ce tare, dicendu: !Eli, Eli, lama sabachtani? cea de apoi mai rea de câtu cea d'ânteiu.
adecă: Dumnedeulu meu, Dumnedeulu meu, Dis'a lorii Pilata: Aveţi custodia; mergeţi 65
47 de ce m'aî lăsata? Eru uniîa din cei ce staii de întăriţi, cum sciţi. Eru ei mergendu, 66
acolo, audindii acesta, diceau : Pre Ilie strigă aii întărită mormentulu, " sigilându petra şi
48 acesta. Şi îndată alergându unuia din- puindu custodia.
tr'înşiî, şi lufuidu unu burete, m l'& îmmului lisusil ; aretarea sa; fi missittnea ce
îatu în ogetu, şi puindu-W într'o trestia înviarea
încredinţeztt discipuliloră seî în Galilea.
49 î-a daţii de beutu. Eru ceî-1-alţî diceau
Lasă să vedemii de va veni Ilie, ca să-lu
ARtT sâmbăta " târdiu, pre-cându începea 28
mentuîă.
dîorele celei antei (file a septămâneî,
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aii veniţii Măria Magdalina * şi cea-1-altă Ma2 ria, să vedă mormentulu. Şi ecce, s'a fă
cuta cutremura mare ; că 'ângerulu Dom
nului, pogorîndu-se din ceriii, a veniţii, şi a
prăvâlitii petra de pe uşă, şi şedea d'asu- !
3 pra eî. Şi era d vederea luî ca fulgerulii, şi
4 îmbrăcămintea luî albă ca zepada. Şi de
frica luî s'au cutremuraţii păzitorii, şi s'au
făcuţii că morţî.
5
Eru ângerulu luându cuventulii, a disii
femeeloru : Nu vă temeţi ; că sciu că pre
6 lisusu celu crucificaţii căutaţi. Nu este aicea;
că s'a sculatu, « precumu a disii. Veniţi de
7 vedeţi loculii unde a jăcutu Domnulu. Şi
curendu mergendii, spuneţi discipuliloru luî,
că s'a sculatu din morţî; şi ecce, /va merge
maî'nainte de voi în Galilea ; acolo 'Iii veţi
vede ; ecce, amu spusu voiiî.
8
Şi depărtându-se curendu de la mormentii cu frică şi cu mare bucuria, aii alergatu să spuîă discipuliloru luî.
9
Şi cându mergeau ele să spuîă discipu
liloru luî, ecce, s lisusu lî-a întimpinatu, dicendu : Bucuraţi-vă ! Eru ele apropiându-se,
au cuprinsa picîorele luî, şi i s'au închinaţii.
10 Atunci lî-a disu lisusu: Nu vă temeţi; mer-

geţî de spuneţi * fraţilorfi meî, ca să mergă
în Galilea, şi acolo mă voru vede.
firii plecându ele, ecce, uniîa din custodiă, venindu în cetate, dădură scire archiereiloru de tote ce s'aii făcuţii. Şi adunându-se împreună cu bătrânii, şi ţinendu sfatii,
au daţii arginţi mulţi ostaşilorii ; Dicendu :
Spuneţi : Discipuliî luî venindâ noptea, l'au
furaţii, pre-câudu noi dormîamu. Şi de se
va audi acesta la guvernatorii, noi 'Iii vomu
potoli, şi ve vomu face fără de grijă, firii
eî luându argintii, au făcuţii cumii î-au în
văţaţii ; şi s'a respânditu acestii cuventu in
tre Iudei până astă-dî.
firu cei unu-spre-^ece discipulî aii mersu
în Galilea, în muntele •' undo li-a ordinatu
lisusu. Şi vădendu-lu, i s'au închinaţii ; eru
uniîa s'au înduoitii. Şi apropiându- se lisusu, lî-a vorbită, dicendu : J'Datu-mi-s'a tota puterea în ceriu şi pe pămentu. Drepţii
aceea * mergeţî şi ! învăţaţi pre tote poporele,
botezându-le în numele Părintelui şi alii Fiîuluî şi alii Sântului Spiritu ; "învăţându pre
d'inşiî să păzescă tote câte v'amu ordinatu :
fi ecce, eu sunt cu voi în tote dilele până
a sfârşitulii lumeî. Aininii.
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SÂNTA EVAMGELlA DUPRE MARCU.
Activitatea lut litanii Botezătorulă.
ispitirea luî lisusti.

Hotezulă şi re selbatică. Şi a predicata, dicendu : * Vine

r
3
4
5

6

.NCEPUTULt evangelieî luî lisusu Christosu, "fiîulii luî Dumnedeu. Precumu s'a
scrisii în profeţi : * Eccă, eu trămetu pre ângerulu meu înaintea feţei tale, care va pregăti calea ta înaintea ta ; c Vocea celui ce
strigă în pustiiu : Gătiţi calea Domnului,
drepte faceţi cărările luî. dloanii boteza în
pustiiu, şi predica botezulii pocăinţei spre
iertarea pecateloru. e Şi mergeau la d'însulu
totă laturea ludeeî şi cei din lerusaiimu,
şi se botezau toţi de d'însulu în rîulii Ior
danului, mărturisindu-şî păcatele lorii.
Şi era loanii /îmbrăcata cu peri de că
milă, şi avea cingătore de cureuă împrejurulu copseloru luî, şi mânca u locuste şi mie

» Cap. !7. 56. f VefiMarc.16.
o Vefi Marc. 16.
9.
6.
loan tO 14.
Luo. 2-1. 4.
h Vedl loan an.
loan 90. 18.
17.
d Dan. 10. 6.
Rom. 8. 2M.
• Cap. ÎS. 40. &
Ebr. ». 11.
M. ti. & 17. i c«]i. 26. Si.
21. * 20. 1».
Vern. 7.
/ Cap. 86. 31. j Dan. 7. U, U.
Maro. 16. T.
Oap, 11.17.*

Ebr. 1. i. &
16. i8.
Lac. 1. SI. &
g. 8.
1 Pet. 3. n.
10. Si.
Apoc. 17. 14.
loan S. 35. &
6. »». & 13. k Marc. 16. 15.
t I»a. 5i. 10.
3. A 17. 1.
Lac. M. 47.
Fapt. 1. 36.
Fapt. i. 38,
Rom. li. 9.
S»
1 Cor. 15. !7.
Rom. 10. 18.
Efe». 1. 10.S1.
Ool. 1. 13.
Fillp. i. 9, 10.

după mine celu mai tare de câtu mine, că
ruia nu sunt vrednica, plecându-me, să deslegii cureiia încâlţăminteloru luî. 'Eu v'amă
botezaţii cu apă, eru acela vă va boteza i cu
Spiritu Sânţii.
*Şi în acele dile a veniţii lisusu din Nazaretulu Gahleeî, şi s'a botezaţii de loanii în
lordanu. 'Şi îndată eşindii din apă, a vădutu
cerlurile deschise, şi Spiritulii ca unu po
rumbii pogorîndu-se presto d'însulu ; Şi voce
a veniţii din cerîurî, <ficendu : "Tu escî Fiîulu
meii celu iubiţii, întru care amu bine-voitu.
"Şi îndată l'a scoşii Spiritulu în pustiit
Şi a foştii acolo în pustiiu patru-decî de dile, ispitindu-se de Satana; şi era cu ferele ;
°şi ângerii 'i servîau.
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CAP. l, 2.
Inceputttlti activităţet publice a lui Jisusu in Galilea; chiit marna lui Petru, a lui Ândreiu, a lui
lacobu <ji a lui loanu.
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'Şi după ce loanu s'a pusu la închisore,
a vojiitii lisusu în Galilea, « predicându evangelia împărăţiei luî Dumnedeu, Şi dicendu:
T S'a împliniţii timpulu, şi ' s'a apropiaţii îm
părăţia lui Dumnedeu ; pocăiţi-vă, şi credeţi
în erangeliă.
'Şi âmblândii pe marea Galileeî, a vedutu pre Simonu şi pre Ândreiu, fratele luî,
aruncându mreja în mare ; că erau pescari.
Şi lî-a disu lisusu : Urmaţi-mî, şi vă voiu
tace să fiţi pescari de omeni. Şi îndată
ulăsându-şî mrejele, î- au urmaţii.
"Şi de acolo mergendu puţinii mai înain
te, a vădutu pre lacobu alu luî /ebedeiu,
şi pre loanu, fratele lui, cari erau şi ei în
corabia, dregendu-şî mrejele. Şi îndată î-a
chîămatu ; şi ei lăsându pre părintele lorii
Zebedeiu in corabia cu năimiţii, s'au duşii
după d'însulu.
lisiisii invită şi vindecă la Capernaumu şi prin
cetăţile Galileei.
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*Şi au întratu în Capernaumu ; şi îndată
sâmbăta întrându elu în sinagogă, a învătatu. v Şi s'au uimiţii de învăţătura luî ; că
a învăţaţii pre ei ca celu ce are autoritate,
eru nu ca cărturarii.
* Şi era în sinagoga loru unu omii cu spiritu necurata, şi a strigata, Dicendu: Lasă!
ace este intre noi şi tine, lisuse Nazarinene ?
venit'aî să ne perdî ? te sciu cine escî —
Sântulu luî Dumnezeu. firii lisusu *l'acertatu, dicendu: Taci, şi eşî dintrlnsulu. Şi
csdruncinându-lu spiritulu celu necuraţii, şi
strigându cu voce tare, a eşitu dintr'însulu.
Şi s'au uimiţii toţi, de se întrebau intre
sine, dicendu : Ce este acesta ? ce este aces
ta învăţătură nouă ? că cu autoritate elu
ordină şi spiritelorii celorii necurate, şi-lu
ascultă. Şi îndată s'a respânditu faima lui
în tote împrejurimile Galileei.
dŞi îndată eşindu din sinagogă au veniţii
în casa lui Simonu şi a lui Ândreiu, cu lacobii şi cu loanu. firii socra luî Simonu
jăcea cuprinsă de friguri • şi îndată î'au
spusu de d'însa. Şi venindu şi apucând'o
de mână, a redicat'o; şi îndată aii lăsat'o frigurile ; şi î-a serviţii.
' £ru făcendu-se seră, cândii apunea sorele, aduceau la d'însulu pre toţi bobaaviî
şi demonisaţiî. Şi toţii cetatea era aduna

p Mul. 4. 12
,, Hat. 4. K.
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Oll. 4. 4.
Bin». 1. 10.
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4. 17.
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u Mit.
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Lac. 4. 31.
Mat. 7. 88.
Lao. 4. 93.
Mat. 8. 23.
Vere. 34
(Jap. 9. 20.
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d Hat.
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e Mat.
Lac.
/ Cap.
LUP.

8. 14.
4. 38.
8 16.
4. 40.
3. 12.
4. 41.

tă la uşă. Şi elu a vindecaţii pre mulţi,
cari pătimi .u de multe felîurî de bole, şi
a sco H ii mulţi demoni ; şi ' nu lăsa pre de
moni să vorbescă, pentru că-lu cunosceau.
Şi » a duoa di de demâneţă sculându-se,
a eşitu, şi s'a dusu în locu pustiiu ; şi acolo
se ruga.
Şi l'aii urmaţii Simonu şi soţii lui.
Şi găsindu-lu, î- aii disu: Toţi te cautii.
Şi elu lî-a disii : * Să mergemu m cetăţile cele mai aprope, ca să predicii şi acolo; că
'spre acesta amu veniţii. 'Şi predica în sinagogele loru prin totă Galilea, şi scotea
demoni.
* Şi a veniţii la d'însulu una leproşii, rugându-lu, şi îngenunchîându înaintea lui, şi
ţlicendu-î : Dacă voîescî, poţi să mă curâţesci. Şi făcendu-i-se milă lui lisusu, şi- a
întinsu mâna, s'a atiusu de elu, şi î-a disu:
Voîescu, fii curăţita. Şi vorbindu elu, îndată a despărutu de la d'însulu lepra, şi
s'a curăţiţii. Şi oprindu-lu de a vorbi de acesta, îndată l'a demisii. Şi î-a disii : Vedî
să nu spui nimicii nimănui, ci mergi de te
aretă preutuluî, şi du pentru curăţirea ta
cele ' ce a ordinatu Moisi, spre mărturia
loru.
m firii elu eşindu, a începutu a vorbi multe şi a respândi cuventulu; aşa că lisusu
nu mai putea să între pe faţă în cetate, ci
era afară în locuri pustii ; " şi venîau la elu
de pretutindenea.
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lisusu vindecă pre unu paraliticii la Capernaumu.

SI eră-şî " a întratu în Capernaumu după
cdte-va dile; şi s'a audiţii că este îtitr'
o casă. Şi îndată s'au adunaţii mulţi, de
nu mai puteau încape nici pe lungă uşă ; şi
elu li predica cuventulu.
Şi au venita la d'însulu, aducendu pre
unu paralitica, care se purta de patru. Şi
neputendu eî a se apropia de elu pentru
mulţime, au descoperiţii acoperimentulu ca»et, unde se afla eln; şi spărgendu-iiî, au
pogorîtii patulu în care jăcea paraliticulu.
firu lisusu vedendu credinţa loru, a disii
paraliticului : Fiîule l îertă-ţi-se păcatele tale.
Şi erau acolo uniîa din cărturari, şedendii
şi cugetându în ânimele lorii ; Pentru ce acesta vorbesce astu-feliu de blâsteme ? b cine
pote ierta păcatele, de câtu numai unulu
Dumnedeu? Şi îndată e cunoscendu lisusu în
spiritulu şeii, că aceia aşa cugetau în sine-şî, li-a disii: De ce cugetaţi acestea in
V.",h Fapt. 16
17, 18.
g Lac. 4. 42.
A Lac. 1. 48.
< Ia». 61. 1.
loan 16. ;i8.

417.
j Mat.
Lao.
k Hat.
Luc.
t Lev.
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n Cap. 2. 13.
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9 ânimele vostre ? d Ce este maî lesne—a dice
paraliticului : Iertă-ţi-se pecatele, seu a dice:
Scolă-te, rădică-ţî patulu teu, şi âmblă?
10 Dară ca să sciţi, că Fiîulu omului are pu
tere pe pămentu a ierta pecatele, (a disu pa1 1 raliticuluî) : Ţie dicu : Scolă-te, şi redică-ţî
12 patulu teu, şi mergi la casa ta. Şi îndată
s'a sculatu, şi redicându-şî patulu, a eşitu
înaintea tuturoru, de se uîmîau toţi, şi mărîau pre Dumnedeu, dicendu: Nicî o dată
nu amu vedutu aşa.
CMămarea Iul MatteiH, şi n.-i/i'i htlit la casa sa; vorba
despre postire.
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'Şi eră-şî a eşitu la mare, şi totă mul
ţimea venîa la d'însulu, şi elii 'î învăţa.
/Şi trecendu, a vedutu pre Levi aiului
Alfeiu şedendu la vamă, şi î-a disu: Urmeză-mî. Şi sculându-se, î-a urmaţii.
» Şi pre-câmlii şedea elu în casa luî, mulţi
vameşi şi păcătoşi şedeau împreună cu lisusu
şi cu discipuliî şei; că erau mulţi, şi-î urmau. firii cărturarii şi Fariseii vedendu-lu,
că mănâncă cu vameşii şi cu păcătoşii, diceau discipuliloru luî: Pentru ce cu vameşiî şi cu păcătoşii mănâncă şi bea ? Şi audimlii lisusu, lî-a disii; ANu au trebuinţă cei
sănătoşi de medicii, ci cei bolnavi ; nu amu
veniţii să chîăoiu la pocăinţă pre cei drepţi,
ci pre cei păcătoşi.
' firii discipuliî luî loanu şi ai Fariseiloru,
cari postîau, aii veniţii, şi î-au disu: De ce
postescu discipuliî luî loanu şi aî Fariseiloru,
eru discipuliî tei nu postescu? Dis'a lorii
lisusu : Au doră potu nuntaşii să postescă,
până cândii este mirele cu d'înşiî V pe câtu
timpii au pre mirele cu eî, nu potu să postescă. Dară vorii veni dile, cândii se va
lua mirele de la d'înşiî ; şi atuncea vorii posti
în acele dile. Şi nimenea nu cose petecii
de pânză înmii la unu vestmentu vechili;
altmintrelea peteculii celii nou trage din
celu vechiu, şi ruptura se face maî rea. Şi
nimenea nu pune vinii noii în foi vecbî;
altmintrelea vinulii celii nou sparge foii, şi
vinulii se versă, şi foii se perdu; ci vinulu
nou trebue să se pună în foi nouî.
Sâmbăta discipuliî smulgil spice, şi lisusu vindecă
pre unu omit cu mâna uscată.

23

^Şi mergendii elu sâmbăta prin ogore,
aii începutii discipuliî luî, pre-cându mer24 geau, * a smulge spice, firii Fariseii î-au
$isu : Vedî ce făcu eî sâmbăta, lucru ce nu
25 se cuvine! firii elii lî-a disu : Au nici odată
nu aţi cetitu ' ce a făcuţii Davidu, cândii a
d Mat.
<• Hat.
/ Mat.
Lac.
(T Mat.

8. 5.
9. 9.
9. 9.
5. 17.
9. 10.

h Mat. 9. 1», 13. i Mat 9. 14.
l 1 Sara. 11. 6.
Lin . 5. 33.
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33.
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& 19. 10.
Lev. 14. 9.
1 Tlm. 1. 15. 1 1 i.-i». n. îs. n Mat 11. 8.

avuţii lipsă, şi a âămânditu, elu şi cei ce
erau cu d'însulu ? Cumu a intraţii în casa
luî Dumnedeu în timpulu archiereuluî Abiataru, şi a mâncaţii pânile punereî-înainte,
'" care nu se cădea să le mănânce, de câtu
numai preuţiloru; şi a datu şi celoru ce
erau cu elu. Şi lî-a disu: Sâmbăta pentrn
omu s'a făcuţii, eru nu omulu pentru sâm
bătă. Drepţii aceea "Domnii este Fiîulu oinului şi alu sâmbăteî.
SI eră-şî "a întratu în sinagogă; şi era acolo unu omu, care avea mâna uscată.
Şi pândîau pre lisusu, de va vindeca sâmbata, ca să-lu potă acusa. Şi elii a disu omuluî, care avea mâna uscată : Vino în medilocii ! Atuncea lî-a disu : Se cuvine ore sâmbata a face bine seu a face rău? a scăpa
vîeţa, seu a ucide î firu eî tăceau. Şi căutându spre eî cu mânia, şi intristându-se
pentru împetrirea ânimeî lorii, a disu omuluî: Intinde-ţî mâna ta. Şi a întins'o,
şi s'a făcuţii mâna luî eră-şî sânetosă, ca şi
cea-1-altă. * Şi eşindu Fariseii, îndată s'ausfătuitii cu ' Erodianiî asupra luî, ca să-lu perdă.
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lisusu la marea Galileei este urmatu de mulţimi.

firii lisusu s'a traşii cu discipuliî şei cătră mare ; şi î-au urmatu mulţime mare din
Galilea dşi din ludea, Şi din lerusalimii, şi
din Idumea, şi de d'incolo de lordanu, şi
cei din prejurulu Tirului şi alii Bidonului :
mulţime mare, audindu câte făcea, a venită
la d'însulu. Şi a disu discipuliloru seî, sâ-lii
ascepte o luntre, pentru mulţime, ca să nu-lu
împresore. Că pre mulţi a vindecata, încâtu se îmbulzîau spre elu, ca să se atingă
de d'însulu câţi aveau cbinurî. e Si spiritele
cele necurate, câudii 'Iu vedeau, se proşterneau înaintea luî, şi strigau, dicendu: /Tu
escî fiîulu luî Dumnedeu. Şi »i-a certatu
mulţii, să nu-lu facă cunoscuta.
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lisusă alege şi ronduesce pre cei duoi-spre-dece
apostoli.

h Şi s'a suiţii în munte, şi a chîămatu pre
cari a voiţii; şi aii veniţii la d'însulu. Şi a
oronduitu duoî-spre-dece, ca să fie cu elu,
şi ca să-î trămetă să predice, Şi să aibă
putere a vindeca bolele, şi a scote demo
nii. Şi ' a pusii luî Simonu numele Petru ;
Si pre lacobu alu lui Zebedeiu, şi pre Ioană,
fratele luî lacobu ; şi lî-a pusii numele Boanergesu, adecă: Fiii tunetului ; Şi pre Andreiu, şi pre Filipu, şi pre Bartolomeiu, şi
pre Matteiu, şi pre Toma, şi pre lacobu
Capulii 8.
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b Mat 11. 14.
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alu luî Alfeiu, şi pre Taddeiu, şi pre Si- firu altele aii cădutii pe locuri petrose, un19 monii, Ciiuaneulu ; Şi pre Iuda, Iscariotulii. de nu aveau mulţii pămentu; şi îndată aii
resăritu, pentru că nu aveau pămentu acare l'a şi vendutu.
duncu. Erii resărindu sorele, s'aii pălitu;
l !mt>,il se socotesce de nebunii de cătră rudele sale; şi pentru că nu aveaii rădăcină, B'au uscaţii,
cărturari ţi Farisei spună că elU stă in legătură firu altele au cădutii între spini, şi aii eresou Satana ; respunsurilc sale la amîndiloî.
cutii spinii, şi le-aii îiinecatii, şi nu au făcuţii
20
Şi au veniţii în casă. Şi eră-şî s'a a- fruptii. firu sitele au cădutu pe pămentu
dunatu mulţimea, i de nu puteau eî nici pâ- bunii, c şi aii făcuţii fruptu, îaălţându-se şi
21 ne să mănânce. Şi audindu ai luî de acesta, crescendu; si aii produsu unele trei deci,
aii eşitu, ca să-lu apuce; *că diceau: Este altele şese-decî, erii altele o sută. Şi li
dicea: Celu ce are urechi de audiţii, audă.
în uimire.
dfiru cândii a foştii singurii, cei ce erau
22
Şi cărturarii cei ce se pogorîseră din Jerusalimu, diceau: 'Elu are pre Beelzebulu, şi lungă elu, împreună cu cei duoî-spre-dece,
prin domnulii demonilorii scote demonii.
l'au întrebaţii despre parabolă. Şi lî-a disu :
23
m Şi chîămându î, lî-a vorbiţii în parabole ; Vouî s'a daţii a sci misterîulii împărăţiei
Cumu pote Satana să scotă pre Satana? luî Dumnedeii, erii e celoru de afară se făcu
24 Şi dacă o împărăţia se va desbina în sine, nu tote în parabole; fC& privi adu săprivescă,
25 pote să stee împărăţia aceea. Şi rlacă o casă dară să nu cunoscă; şi audindu să audă,
se va desbina în sine, nu pote să stee casa dară să nu înţelegă; ca nu cumii-va să se
26 aceea. Şi dacă Satana s'a sculatu însu-şî întorcă, şi să li se ierte păcatele lorii.
Şi lî-a disu: Au nu înţelegeţi acesta paasupra sa, şi s'a desbinatu, nu pote să stee,
27 ci are sfârşiţii. "Nimene nu pote să între în rabolă? Cumu dară veţi înţelege tote para
casa celui tare să răpescă vasele lui, de nu bolele? «Semănătorulu semăna cuven tulii.
va lega mai ântăiu pre celu tare; şi atun- Şi aceştia simt cei de lungă cale, unde se
28 cea va prăda casa luî. ° Adeverii dicu vouî : semăna cuventulii; dară cândii 'la audu,
Tote păcatele se vorii ierta fiiloru omeni- îndată vine Satana, şi îea cuventulu, care
loru, şi ori- cari blăsteme, cu cari voru blăs- este semănaţii în ânimele lorii. Şi d'asemenea
29 tema. Dară cine va blăstema asupra Sân aceştia sunt cei ce se semăna pe locuri
tului Spiritu, nu i se va ierta în eterna, petrose, cari, cândii audii cuventulu, îndată
30 ci este vinovaţii judecatei eterne. Pentru 'Iii primescu cu bucuria; Dară nu au rădecină in sine-şî, ci sunt numai până la unii
că diceau : Spiritu necuraţii are.
31
f Deci au veniţii fraţii luî şi muma lui, timpii ; şi apoi redicându-se strîintorare seu
şi stându afară, aii trămesii la elu, chîămân- persecuţiune pentru cuventu, îndată se scan32 du- Iu. Şi şedea mulţimea împrejurulu seu, daliseză. Şi aceştia sunt cei ce se semăna
şi î-aii disu : fiece, muma ta şi fraţii tei afară intre spini, cari audii cuventulu; Dară gri33 te cautu. firii elu lî-a respunsu, dicendu: jele lumeî acesteia, Rşi amăgirea avuţiei, şi
34 Cine este muma mea, seu fraţii mei ? Şi poftele celoru-1-alte intrâudu, îuuecă cuven
căutându la cei ce şedeau împrejurulu seu, tulu, şi se face neroditorii. Şi aceştia sunt
35 a disu : ficcă muma mea şi fraţii mei ! Că cei semănaţi pe pămeatu bunii; cari audu
orî-cine va face voia lui Dumnedeii, acela cuveutulu, şi--/M primescu, şi facii fruptu, u'mi este frate şi soră şi mumă.
niîa treî-^ecî, alţii şese-decî, şi alţii o sută.
'Şi lî-a disu: Au doră se aduce lumină,
Parabola semenătorului, a seminţei şi a grăunte ca să se pună supţii obrocu, şeii supţii patu?
lui de mustării.
au nu ca să se pună îu sfecînicii? •'Că nu
° eră-şî a începută a învăţa, lungă mare; este ce-va tăinuita, care să nu se vădescă;
şi s'a adunaţii la d'însulii mulţime mare, nici ascunşii, de câtîi ca să vină la arătare.
în câtu a intraţii îu corabia, şi a şedutu *De are cine-va urechi de audiţii, să audă!
pe mare ; şi totâ mulţimea sta pe uscaţii
Şi lî-a disu : Vedeţi ce audiţî ! ' cu ce
2 lungă mare. Şi-î înveţa mulţii în parabole; măsură măsuraţi, vi se va măsura; şi vouî
3 sşi îu învăţătura sa lî-a disu: Ascultaţi! fiece, celoru ce audu, vi se va mai adăugi. m Că
4 unii semănătorii a eşitu să semăne. Şi se- celu ce are, i se va da ; era celu ce nu are,
mănându, unele aii cădutii lungă cale, şi aii eliiani ceea ce are i se va lua.
veniţii paserile ceriului, şi le-au mâncaţii.
Şi dicea: "Aşa este împărăţia luî Dumj Cap. A. St.
k loan 7. 5. &
10. !0.

1 Hat. 9 34. &
10. K.
Luc. 11. 15.
loan 7. 80. &

1 loan 5. 16 | Lac. 8. 4.
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p Mat. fi. 46.
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10 20.
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Col. 1. 6.
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nedeu, ca şi cândii aruncă unii omii semîn27 ţa în pămentu. Şi dacă dorme şeii dacă
se scolii, noptea şi diua, semînţa resare şi
28 cresce, cumii nu scie elu. Că pămeutulu
produce din sine ântăiii erbă, opoî spicu,
29 după aceea grâii deplinii în spicii. firii cândii
se coce fruptulu, îndată" punii secerea, pen
tru că a sosiţii secerişulu.
30
Şi dicea: pCuî vomii asemăna împărăţia
lui Dumnedeu ? seu cu ce parabolă o vomu
31 închipui? Este ca grăuntele de mustării,
care, cândii se semăna în pămentu, este maî
micii de câtu tote seminţele de pe pămentu;
32 firii după ce s'a semănaţii, cresce şi se face
maî mare de câtii tote legumele, şi pro
duce ramuri mari, de potii să locuescă pa
serile ceriului supţii umbra luî.
33
»Şi cu multe parabole ca acestea li vorbîa cuventulu, precumu puteau să audă.
34 Şi fără de parabolă nulivorbîa; erii cândii
eraii singuri, esplica tote discipulilorii seî.
lisusu trecendu marea, potolesce furtună; la Gadara vindecă pre una demonisatu, şi demoniloră
li permite a perde o turmă de porci.

35
rîn acea di, făcendu-se seră, lî-a disii:
36 Să trecemu de ceea parte. Şi lăsându mul
ţimea, l'au luaţii în corabia, precumu era.
37 Şi eraii şi alte corăbii cu d'însulu. Şi
s'a rădicaţii furtună mare de ventu, şi va
lurile năvălîau în corabia, în câtu ea se îm38 piu. firii elu era la cârmă, dormindu pe
căpeteiu ; şi desceptându-lii, î-aii disii : învăţătorule, aii nu-ţî este grijă, că perimu?
39 Şi sculându-se, a certată ventulu, şi a disu
măreî : Taci, liniscesce-te ! Şi a încetatu
40 ventulu, şi s'a făcuţii linisce mare. Şi lî-a
disu ; De ce sunteţi atâtu de fricoşi ? cumii
41 nu aveţi credinţă? Şi s'aii înfricoşaţii cu
frică mare, şi diceau unuia cătră altulu :
Ore cine este acesta ? că şi ventulu şi ma
rea 'Iii ascultă.
5 Cjl ° aii veniţii d'incolo de mare, în laturea
2 k^ Gadarenilorii. Şi eşindu elu din cora
bia, îndată l'a întimpi natu unii omii din mor3 minte cu spiritii necurata, Care avea lo
cuinţa sa în morminte ; şi nimenea nu pu4 tea să-lii lege, nici chlaru cu lanţuri ; Că
de multe ori fiindii legaţii cu cătuşe şi cu
lanţuri, elii rupea lanţurile, şi sfărâma că
tuşele ; şi nimenea nu putea să-lu înfrâneze.
5 Şi pururea, noptea şi diua, era prin munţi
şi prin morminte, strigândii, şi lovindu-se cu
petre.
6
firii vedendii pre lisusu de departe, a
7 alergatu, şi i s'a închinata. Şi strigândii
cu voce tare, a disu : Ce este mie cu tine,
o Apoc. 14. 15
f Mat. 18. 31.
Luc. 13. 18

l'ap. 2. 11. 4 q Hat. 13. 34.
4. 4. k 5. 11.
loan 16. Ii.
Si 19. 10.
r Mat. 8. 18, *3.

Lac. 8. H.

lisuse, fiîulu luî Dumnedeu celui Pre-înaltii ?
te jurii pe Dumuedeu, să nu mă chinuescî.Că î-a disu : Eşi, spirite necuraţii, din omii !
Şi l'a întrebaţii : Care-ţî este numele ? Şi a
respunsii, dicendu : Legionă 'mî este numele;
că suntemu mulţi. Şi-lu ruga mulţii, să nu-î
trămetă afară din acea lăture.
Şi era acolo lungă munte o turmă mare
de porci, păscendu. Şi l'au rugaţii toţi demoniî, dicendu : Trămete-ne în porci, ca să
îutrămii îutr'inşiî. Şi îndată lisusu lî-a daţii
voîă. Şi eşindu spiritele necurate, au întratii în porci ; şi s'a aruncaţii turma din
înălţime în mare, (erau ca la diioă mii) ; şi
s'au înnecatu în mare. firii ceî ce păsceau
porcii au fugiţii, şi au dat u scire în cetate
şi prin ţerâne; şi aii eşitii, ca să vedă ce
s'a petrecuţii. Şi aii veniţii la lisusu, şi
aii v6dutu pre celii ce fusese demonisatu şi
avusese leglona, şedendu şi îmbrăcaţii şi în
tregii la minte ; şi s'aii spăimentatu. Şi spuneau lorii ceî ce văduseră ce s'a făcuţii ce
lui demonisatu, şi cele despre porcî. Şi *au
începutu a-lu ruga să esă din laturea lorii.
Şi întrându elu în corabia, ccelu ce fuşese demonisatu 'Iii ruga, ca sa fie cu d'însulu. firii lisusu nu l'a lăsaţii, ci I-a disii:
Mergi în casa ta la ai teî, şi li spune ce
ţî-a făcuţii Domnulii, şi c/î 'fi te-a miluiţii.
Şi s'a duşii, şi a începutu a da în scire în
Decapole ce î-a tăcuţii lisusu ; şi toţi se
minunau.
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lisusă învieză pre fiica luî lairă ; ţi vindecă pre
o femeă cu curgerea de sânge.

dŞi trecendu lisusu în corabia eră-şî de
ceea parte, s'a adunaţii la elu mulţime ma
re ; şi elu era lungă mare.
«Şi ecce, a veniţii unulu din mai marii
sinagogeî, cu numele lairu; şi vedendu-lu,
a cădutu la picîorele luî ; Şi-lu ruga mulţii,
dicendu: Fiica mea este ap"rope de morte;
vino, rogu-me, şi pune-ţî manele presto d'însa, ca să se vindece; şi va trăi. Şi a mersii
listisu cu d'însulu, şi i-a urmaţii mulţime
mare, şi-lu împresura.
firii o femeă, /avendu curgerea sângelui
de diioî-spre-dece ani, Şi care multe suferise de la mulţi medici, şi-şî cheltuise ţâţe
cele ce avusese, fără a folosi, ci toţii maî
rău i se făcea ; Audindu despre lisusu, a
veniţii intre mulţime din apoi, şi s'a atinsu
de vestmentulu luî. Că dicea : Numai de
mă voi u atinge de vestmintele sale, me voiti
vindeca. Şi îndată s'a uscaţii isvorulu sângeluî eî, şi a simţitu în corpii, că s'a vin
decaţii de chinuia acela. Şi îndată lisusu
Capulu B.
a Hat. 8. SS.
Lac. 8. 26.

t Mat. 8. 34.
Fapt. 16. 39.
e Lnc. 8. 38.

d Mat. 9. 1.
Lac 8. 40.
e Mat. 9. 18.
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cunoscendu iu sine-şl » puterea ce a eşitii
diu elu, întorcendu-se cătră mulţime, a disu:
3 1 Cine s'a atinsu de vestmintele mele ? Erii
discipolii lui i- tui disu : Vedi că mulţimea
te împresoră, şi dicî : Cine s'a atinsu de
32 mine V Şi căuta împrejuru, ca să vedă pre
33 cea ce a făcuţii acesta. Krii femea, infricoşându-se şi tremurându, sciindu ce s'a întemplatu cu ea, a veniţii şi a cădutii iiui34 intea lui, şi ia spusu toţii adeverulu. Krii
elu î-a disu : Fiică, * credinţa ta te-a însânetoşatu ; mergi iu pace, şi fii liberă de chinulii teu.
35
'încă vorbindu elii, au veniţii uniia de la
mai marele sinagogei, dicendu : Fiica ta a
niuritu ; pentru ce mai superi pre înveţâto36 rulu V Eru lisu.su îndată ce a audiţii cuventulu, ce se vorbia, a disu inui marelui
37 sinagogeî : Nu te teme: crede numai! Şi
nu a lăsaţii pre nici unulii să-î urmeze, decâtu numai pre Petru şi pre lacobu, şi pre
38 loanu, fratele lui lacobu. Şi a venitu în
caaa mai marelui siuagogeî, şi a priviţii sgomotulu şi pre cei ce plângeau şi se văitau
39 rnultu. Şi îutrându, li-a disu : De ce ve tur
buraţi şi plângeţi V Copila nu a muritu, ci
40 •'dorme. Şi-şî rideau de d'insulu. * Eru elu
scoţendu ai'ară pre toţi, a luaţii pre părin
tele şi pre muma copiieî, şi pre ceî ce erau cu du, şi a intraţii unde jăcea copila.
41 Şi apucându pre copilă de mână, î-a (Jisu:
Talital cuini; adecă: Copilă, 'ţi dicu: Scolă-te.
42 Şi îndată s'a sculatu copila, şi âiubla; că era
de duoî-spre-dece ani. Şi s'au ulmitu cu
43 uimire mare. Şi 'lî-a ordiuatu, nimene să
nu sciă acesta ; şi a disu să-i dee să mă
nânce.
lisusv învaţă in NazaretH, şi este nesocotită acolo.

6 Ol "a eşitu de acolo, şi a veniţii în patria
k^ sa; şi î-au urmaţii discipulil şei. ţji
2 iiiiidu sâmbătă, a începutu a învăţa în si
nagogă ; şi mulţi audindu-/w, se mirau, di
cendu : 'De unde are acestu omu acestea?
Şi ce feliu de înţelepciune i s'a datu y în
câtîi şi minuni ca acestea să se facă prin
3 mâuele lui V Au nu este acesta teslarulu,
fiiulu Măriei, şi e fratele lui Iacobu, şi alu
lui lose, şi alu lui Iuda, şi alu lui Simonu?
fi au nu sunt surorile lui aicea la noi? Şi
se scaudalisau de d'insulu.
4
Eru lisusu lî-a disu : ' Nu este profetulu
neonoratu, de câtu în patria sa, şi intre ru5 dele sale, şi în casa sa. 'Şi acolo nu pug Lac. 8. 19 k
8. 46.
A Mat. 9. ii.
Cap. 10 59.
Fapt. U. 8.
, Lac 8. 49.
•i luau 11. 11.

k Fapt. 9. 40.
i Mat. 8. 4. fc
9. 30 * 11.
16 & 17. 9.
Cap. 3 11.
Loc. 5. 14.

Cbpulu S.
a Mat. 13. 54.
Luc. 4. 16.
6 loan 6. 4).
e V,-,!, Mat. 12.
46.

Hal, 1. 19.
d Mat U. 6
.• Mat. 13. .17.
loan 4 44
/ Ve<li Pac. 19.
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;ea să facă nici o minune, fără de c.'itii pundu-şî manele sale preste puţini bolnavi,
î-a vindecaţii. Şi »se mira de necredinţa loru.

6

Călătoria a treia prin cetăţile Galileei ; trămeterea celoră duoî-spre-face.

''.Şi âmbla prin satele cele din prejuru,
înveţându.
*'jj>i a chiămatu pre ceî diioî spre-dece, şi
a începutu a-î trămete câte duoi, şi li-a datu
putere asupra spiriteloru celoru necurate.
i lî-a ordinatu, să nu îea nimicu pe cale,
e câtu numai toegu ; nici traistă, nici pa
ne, nici bani în cingetore ; Ci numai j să fie
încălţaţi cu sandali ; şi să nu se îmbrace cu
duoe vestminte. *Şi li-a disu : Ori-unde veţi
întră în casă, acolo petreceţî până ce veţi
eşi de acolo. ' Şi orî-câţî nu ve voru primi,
nici ve voru asculta, eşindii de acolo, ™ scu
turaţi pulberea de suptu picîorele vostre,
spre mărturia asupra loru. Adeverii, dicu
vouî, va fi mai uşorii Sodomeî şi Gomorreî
în diua judecatei de câtu cetăţeî aceleia.
Şi eşindu, predicau, ca să se pocăescă ; Şi
scoteau mulţi demoni, " şi ungeau cu oleiu
pre mulţi bolnavi, şi-î vindecau.
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Eroda aude de lisusit ; marţea lui loanu Botezătorulti.

°Şi a audiţii despre d'însulu regele Erodu,
(că numele lui se tăcuse cunoscuta) ; şi dicea : loanu Botezatorulu s'a sculatu din
morţi, şi pentru acesta lucreză puterile într'însulu. * Alţii diceau: Este llie; eru alţii
diceau : Este profeţii, seu ca unulu din pro
fet). «Eru Erodu audindu, a disu: Acesta
este loanu, căruia amu tăiaţii capulu ; elu
s'a sculatu din morţi.
Că acestu Erodu trămeţendu, a prinşii
pre loanu, şi l'a legatu în închisore, pentru
Erodiada, feniea lui Filipu, fratele seu ; că
i-o luase de femeă. Că loanu dicea lui
Erodu : r Nu ţi se cade să aibî pre femea fra
telui teu. Eru Erodiada 'Iii pândîa, şi vrea
să-lu omore; dară nu putea. Că Erodu • respecta pre loanu, sciindu-lu omu drepţii şi
sânţii, şi-lu ocrotia: şi ascultându-lu, făcea
multe, şi-lu asculta bucuroşii.
' Eru venindu o di potrivită, cându Erodu
făcea ospeţii "la diua nascereî sale domniloru
şei, căpitenieloru, şi celoru mai mari aî Galileeî; Şi întrându fiica Erodiadeî, şi danţându, şi plăcendu luî Erodu şi celoru ce
şedeau la mesă cu d'însulu, a disu regele
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g !<n. 59. 16.
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feteî : Cere de la mine orî-ce voîescî, şi-ţi
23 voia da. Şi s'a jurată ei : • Orî-ce vei cere
de la mine 'ţi voiu da, până la jumătate
24 din împărăţia mea. Ea eşindă, a ţjisu mu
mei sale : Ce să cerii ? Eră aceea a disu:
25 Capulu lui Ioană, Botezătorulă. Şi îndată
întrândii cu grăbire la rege, a ceruţii, dicendă : Voiu ca să-mî daî acuma în tipsia
26 capulu luî loanu, Botezătorulu. " Şi s'a în
tristaţii regele forte; dară, pentru jurămentulu şi pentru ceî ce şedeau împreună cu
d'msulu, nu a voiţii să-î [respingă cererea.
27 Şi îndată trămeţendu regele pre unulu din
guarda sa, 'î ordina să aducă capulu luî;
eră elă mergendu, î-a tăiata capulu în în28 chisore ; Şi a adusă capulu luî în tipsia, şi
l'a dată feteî, şi feta, l'a dată mumei sale.
29 Şi audindă discipuliî luî, au venită, şi au
rădicaţii corpulu luî, şi l'aupusu în mormentu.

frânţii pânile, şi le-& datu discipuliloră şei,
să le pună înaintea lorii ; şi ceî duoî pescî
î-a împărţită la toţi. Şi au mâncată toţi, 42
şi s'aă săturată. Şi aă rădicată duoe-spre- 43
9000 paniere pline de fărămăturî şi din pescî.
Şi ceî ce mâncaseră erau ca la cinci mii 44
de bărbaţi.

Cei diioi-spre-dece se re'ntorcu, şi lisu-sti se re
trage cu d'inşiî la unii locti deşertă; poporulă 'î
urmeză, şi elu dă de mâncare unei mulţimi.

49

30

y Şi s'aă adunaţii apostolii la lisusu, şi
î-aă spusă Iote câte aii făcuţii şi câte au
31 învăţaţii. 'Şi elu lî-a disu: Veniţi voi sin
guri deosebi, în loca pustiiii, şi vă repausaţî puţină ; că * erau mulţi cari venîaă şi
se duceau, şi nu aveaii timpii nici să mă32 nânce. * Şi s'au duşii în locii pustiiii deo
sebi, cu corabia.
33
Şi î-a vădută mulţimea mergendu, şi
mulţi l'au cunoscuta, şi alergau acolo pe
josu din tote cetăţile, şi au veniţii mai 'nainte de câtă ei, şi s'au adunată la d'msulu.
84 c Şi eşindu lisusu, a vedutu mulţime mare,
şi i s'a făcuţii milă de eî; pentru că erau
ca oile ce nu aii păstorii ; şi d a începutii a-î
învăţa multe.
35
8 Şi fundă ora acuma înaintată, s'aii apropîată de d'însulă discipuliî luî, dicendu :
Locuia este pustiiii, şi ora acuma înaintată ;
36 Demite-î, ca mergendu în cetăţile cele din
prejuru şi in sate, să-şî cumpere pani ; că
37 nu aii ce să mănânce. Elu respundendu,
lî-a ţlisu : Daţi-li voi să mănânce. Şi î-au
disu : t Au doră vomă merge şi vomii cum
păra pânî de dăoă sute de denarî, şi li
38 vomu da să mănânce? Elu lî-a disu: Câte
pânî aveţi ? mergeţi de vedeţi. Şi cându
au aflaţii, au disii : » Cinci, şi dăoî pescî.
39 Şi lî-a disu să aşede pre toţi, cete, cete,
40 pe erbă verde. Şi au şedută ronduri,
41 ronduri, câte o sută şi câte cincî-decî. Şi
luanda cele cinci pânî şi ceî diioî pescî,
căutândă la ceriu, Aa bine-cuventatu, şi a
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Iinunii âmblă pe apă.

' Şi îndată a silită pre discipuliî şei să
între în corabia, şi să mergă mai 'nainte de
elu de ceea parte, la Betsaida, până ce va
demite mulţimea. Şi după ce î-a demisa,
s'a dusă în munte, ca să se roge.
> Şi făcendu-se seră, era corabia în medîlocuia măreî, şi elu singură pe uscată. Şi
î-a vedutu că se chinuîaă veslindă; că ventulfi li era împotrivă ; eră într'a patra atrejă a nopţeî a venită la d'inşiî, âmblându pe
mare, şi * voia să trecă pe lungă eî. Eră eî
vădendu-lu âmblându pe mare, li s'a părută
că este nălucă, şi aă strigată. Că toţi l'au
vădută, şi s'au turburată. Şi îndată a vor
bită cu d'înşiî, şi lî-a disă : îndrăsniţî, eu
sunt ; nu vă temeţi. Şi s'a suită la d'înşiî
în corabia ; şi a încetată ventulă ; şi eî se
uimiră forte intre sine, şi se minunară. Că
'nu aă înţelesă ceea ce se făcuse cu pânile,
pentru că m anima loră era învârtoşată.
" Şi trecendă, aă venită în laturea Ghenesaretuluî, şi au stătută la ţermă. Şi eşindă eî din corabia, îndată l'aă cunoscută;
Şi alergândă prin tote împrejurimile acelea,
aă începută a aduce pre bolnavi acolo, un
de audîaă că era elă. Şi orî-unde întră, in
sate, seu în cetăţi, seă în cătune, puneau
prin tergurî pre ceî bolnavi, şi-lu rugau, ca
0 macara de polele vestmiuteloră luî să se atingă : şi câţi se atingeaă de elu, se însânătoşau.
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Vorbă despre mâncarea cu mâni nespălate; tradiţiurii fariseice.

ATUNCEA ° s'au adunatu la d'însulu Fariseiî şi uniîa din cărturari, cari veni
seră de la Ierusalimul ; Şi vedendă pre uniîa din discipuliî luî mâncândă pane cu
manele spurcate, adecă nespălate, î-au mus
trată. Că Fariseii şi toţi Iudeii, de nu-şî
spală manele de multe ori, nu mănâncă :
ţiindă tradiţiunea betrâniloră. Şi dacă vinii
din tergă, de nu se spală, nu mănâncă ; si
ajtele multe sunt, cari aă primită a le păzi,
precumu spălarea pahareloră, şi a ulcîoreloru,
şi a căldăriloră şi a paturiloru. 6 Atunci l'au
A l Şam. 9. 13.
16. 14.
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k Vecii Luc. 24. n Mat 14. 34.
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întrebata Fariseii şi cărturarii: Pentru ce nu
âmblă discipulii tei dupre tradiţiunea betrâniloru, ci mănâncă pane cu manele nespălate?
Elu respundendu, lî-a disu: Bine a pro fetiţii Isaia despre voi, fac.arniciloru, precumu scrisu este : c Poporulu acesta cu bu
zele mă onoră, eru âuima loru departe este de la mine. Şi în zădaru me adoră, înveţându învăţături, cari sunt ordini omenescî.
Că lâsâudu ordinulu lui Dumnedeu, ţineţi
tradiţiuueu omeniloru : spălarea ulcîoreloru
şi «, pahareloru ; şi alte asemenea ca aces
tea multe faceţi.
Şi li dicea : Bine lepădaţi ordinulu lui
Dumnedeu, ca să ţineţi tradiţiunea vostră!
Că Aloisi a disu: d Onoră pre părintele teu
şi pre muma ta ; şi : * Celu ce va înjura pre
părintele seu, seu pre muma sa, cu morte
să moră. firii voi dioeţî : De va dice unii
omu părintelui seu, seu mumei sale : f Corbauu, adecă darii este ceea cu ce te-aî fi pututu ajuta de la mine: Apoi nu-lu maî lă
saţi să maî facă ce- va pentru părintele şeii
şeii pentru muma sa; Desfiiuţându astu-feliu cuventulu lui Dumnedeu prin tradiţiuuea
vostră, care o aţî rouduitu: şi asemenea ca
acestea multe faceţi.
» Şi chîămându la sine pre totă mulţimea,
lî-a ţlisu : Ascultaţi-me toţi, şi înţelegeţi.
Nimicii nu este din cele ce sunt afară de
omu, care, întrându într'însulu, pote să-lu
spurce; ci cele ce esu dintr'însulu, acele
sunt acele ce spurcă pre omu. h De are cine-va urechi de audiţii, să audă.
' Şi dacă a întratu în casă, trăgendu-se de
d'inaintea mulţiineî, l'au întrebata discipulii
lui despre parabolă. Şi lî-a disu : Sunteţi
şi voi aşa de nepricepuţi ? Au nu înţelegeţi,
că totu ce întră în omu de din afară, nu
pote să-lu spurce ? Pentru că nu întră în
anima lui, ci în pântece, şi ese în urinarii,
curăţindu tote bucatele. Şi dicea : Ceea
ce ese din omu, aceea spurcă pre omu: i Că
din lă-întru, din anima omeniloru, osii cu
getări rele, adulterii, fornicaţiuuî, ucideri :
Furturi, lăcomii, vicleşugu, încelăcîunî, desfrânărî, pismă, blăsteinu, trufia, nebunia.
Tote aceste rele di:i întru esu. şi spurcă
pre omu.
O femeă neîudetcă cestigă pentru fnca sa scăpare
de una denumii.

24

* Şi sculându-se de acolo, s'a duşii în laturea Tirului şi a Sidouuluî ; şi întrându în
casă, voia ca nimenea să sciă de d'insulii;
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dară nu a pututii fi ascunşii. Că o femeă,
a cărei fiica avea spiritu necurata, au(jindii de d'însulu, a venitu şi a căluţii la
picîorele luî ; (Femeă era Ellină, de uaţiune Siro-finicienâ : ) şi-lu ruga, ca să scotă
demonulu din fiica eî. firii lisusii î-a disu:
Lasă să se sature maî ânteiu copiii; ca nu
este bine a lua pânea copiilorii, şi a o arunca câniloru. firii ea respundendu, î-a
disu : Adevărata, Domne : totu-şî şi cânii
supţii mesă mănâncă din fârimăturele co
piilorii. Şi î-a disu : Pentru acestii cuventu
mergî ; a eşitii demonulu din fiica ta. Şi
mergendu la casa sa, a aflaţii demonulu eşitu, şi pre fiica jăcendii în patu.
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Vindecarea unm omil surdo-mutA.

lŞi eră-şî eşindii din laturea Tirului şi a
Sidonuluî, a venitu la marea Galileeî, în mediloculu latureî Decapoleî. Şi m au adusu la
d'însulii pre unii surdu, ce vorbîa cu anevoîă;
şi l'au rugaţii să-şî pună mâna preste d'în
sulu. Şi luâudu-lu din mulţime deosebi, a
pusu degetele sale în urechîele luî, şi " scuîpândii, s'a atiusii de limba luî; Şi "căutându
la ceriu, '' a suspinatu, şi î-a disu : Effata !
adecă : Deschide-te. « Şi îndată i s'a descbisu audulu, şi i s'a deslegatu legătura
limbeî, şi vorbîa bine.
Şi rlî-a ordinatii să nu spună nimenuî ;
ci cu câtu elu li ordina, ei maî mulţii spu
neau. Şi se uîmîau preste măsură, dicendu:
Tote le-a făcuţii bine : şi pre surdî î-a fă
cuţii să audă, şi pre muţi să vorbescă.
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lisusii eră-şi dă de mâncare unei mulţimi, mân.

IN acele dile, " fiindu mulţime mare forte,
şi neaveudu ce mânca, a chîămatu lisusii
pre discipuliî şei, şi lî-a disu : Milă-mî este
de mulţime, că sunt trei dile de cându asceptă luogă mine, şi nu au ce mânca ; Şi
de -î v oi u demite flămând! la casele lorii,
voru slăbi pe cale ; că uniia dintr'înşiî au
veniţii de departe. Şi î-au respunsu discipuliî luî : De unde va pute cine-va să sa
ture cu pane pre aceştia aicea în pustiiii ?
b Şi î-a întrebata : Câte pânî aveţi ? pis'aii eî:
Şepte. Şi a ordinatu mulţimeî să seda pe
pămentii ; şî luâadu cele şepte pânî, şi mulţumiudu, a frânţii şi a daţii discipuliloru, ca
să le pună înaintea lorii : şi /caii pusu în
aintea mulţimeî. Şi aveaii şi putini pescişorî; şi "bine-cuventându, a disu să pună şi
pre aceîa înaintea lorii. Şi au mâncaţii, şi
s'au săturaţii ; şi au luaţii rămăşiţe de făn Cap. 8. 23.
loan 9. 6.
o Cap. 6. 41.
loan 11. 41.
& 17. I.

p loan 11. 33,
38.
« Isa. 35. 5, 6.
Mat U. 5.
r Cap. 5. 43.

a Mat. 15. 32.
b Mau 15. 34,

8
2
3
4
5
6

7
8

Vw.li cap. 6
38.
c Mat. 14. 19.
Cap 6. 41.

MAKCU.

818

9 rim&turî şepte paniere. Şi cei ce mânca- Cine dicu omenii, că sunt eu V Eru ei aii
seră eraii ca la patru mii ; şi i-a demisii. respunsu : *• loanii Botezătorulu ; alţii, llie ;
erii alţii : Unulu din profeţi. Dis'a elu loru :
Farisei ţi Sadukel ceru una semnă; desceptare
Dară
voi, cine diceţî că sunt eu? Şi reasupra inve(ăturei lorii.
spundendu Petru, î-a disu: q Tu escî Christo10
Şi d îndată întrându în corabia cu discipuliî sulii. r Şi lî-a ordinatii, ca să nu spuiă ni1 1 seî, a veniţii îu părţile Dalmanuteî. « Şi au menui despre d'însulu.
Şi * a începutu a-î învăţa, că Fiîulu omueşitu Fariseii, şi au începutu a se întreba
cu d'insulu, cerendii de la d'însulu semnu lui trebue multe să sufere, şi să se lepede
12 din ceriu, ispitindu-lu. Şi suspinându în de bătrâni şi de archiereî şi de cărturari, şi
spiritulu şeii, a -disu : Pentru ce generaţiu- să se oinore, şi după trei ^ile a învia. Şi
nea acesta cere semnii ? adeverii îjlicu vouî ; de fac,ă vorbîa acestii cuventii; şi apucânNu se va da generaţiunei acesteia semnu. du-lu Petru, începu a-lii certa. Erii elu în13 Şi lăsându-î, a intraţii eră-şî în corabia, şi torcendu-se, şi căutându spre discipuliî seî,
a certatu pre Petru, dicendu : Lipsesce, Saa trecuta de ceea parte.
14
f Şi discipuliî uitaseră să îee pane, şi nu tano l că nu cugeti cele ce sunt ale lui Dumaveau cu d'înşiî în corabia mai multu de nedeii, ci cele ce sunt ale omeniloru.
Şi chîămându la sine mulţimea împreu15 câtu o pane. "Şi li sfătui., dicendu: Vedeţi,
păziţi-ve de aluatulu Fariseiloru şi de alu- uă cu discipuliî seî, li-a disii: 'Orî-cine vo16 atulu lui Erodu ! Şi vorbîau intre sine, di- iesce să vină după mine, să se lepede de
17 cendu : h Pane nici că avemu. firii lisusii sine, şi să-şî îee crucea sa, şi să-mi urmeze.
cunoscendu, lî-a disu : Pentru ce vorbiţi în Că " celu ce va voi să-şî mentuîă vîeţa sa,
tre sine-ve, că nu aveţi pane ? ' încă nu în o va perde : eru celu ce va perde vîeţa sa
ţelegeţi, nici pricepeţi ? încă îuvertoşată a- pentru mine şi pentru evangeliă, acela o va
18 veţi anima vostră ? Ochi avendu, nu vedeţi ? mentui. Că ce va folosi omului, de aru
şi urechi avendu, nu audiţî ? şi nu vî adu- ceştiga lumea totă, şi-şî arii perde sufletulu
19 ceti aminte ? ' Gândii amii frânţii cele cinci seu? Seu ce va da omulii schimbu pentru
pani la cele cinci miî, câte paniere pline de sullctulii şeii? "Deci celii ce zse va ruşina de
fărimăturî aţi redicatu ? Dis'aii lui : Duoe- mine şi de cuvintele mele într'acestu nernu
20 epre-dece. Şi * cându cele şepte la cele pa desfrenatu şi pecătosu, de acela şi Fiîulu
tru miî, câte paniere pline de fărimăturî omului se va ruşina, cândii va veni întru
21 aţi redicatu? Dis'aii ei: Şepte. Şi lî-adisu: mărirea Părintelui şeii cu sânţii ângerî.
Cumu ore încă lnu înţelegeţi?
S"' I elu li dicea : " Adeverii dicu vouî, că
sunt uniîa din cei ce staii aicea , cari nu
Vindecarea unui om% orbu la Betsaida.
voru gusta morte, până cându nu voru vede îm
22
Şi a veniţii la Betsaida; şi î- au adusu părăţia lui Dumnedeii venindu întru putere.
unii orbii, şi l'au rugaţii să se atingă de
Schimbarea la fayă a lui lisusu.
23 d'însulu. Şi apucându pre orbii de mână,
cŞi după şese dilc a luaţii lisusu pre Pe
l'a scoşii afară din satu ; şi '" scuîpându pe
ochii lui, şi puindu-şî manele sale preste tru şi pre lacobu şi pre loanu, şi î-a suitu
24 d'îusulu, l'a întrebaţii de vede ce-va. Şi în munte înaltu deosebi singurii, şi s'a schim
căutându, dicea : Vedu omenii ca arborii âm- baţii la faţă înaintea loru : Şi vestmintele
25 blândii. După acesta eră-şî şî-a pusu ma lui se făcură strălucitore, d albe forte ca zenele pe ochii lui, şi l'a făcuţii de a vedutu ; pada, în ce chipu nâlbitorulu pe pămentii
şi s'a îndreptata, şi a vedutu lămurită pre nu pote să uălbescă. Şi li s'a arătată llie
26 toţi. Şi l'a trămesu la casa sa, dicendu : împreună cu Moisi, şi vorbîau cu lisusu.
Nici în satu să întrî, n nici să spui cuî-va în ^i respundendii Petru, a disu lui lisusu :
.nvăţătorule, bine este nouî a fi aicea l să
satu.
facemu trei colibî: ţie una, lui Moisi una,
Mărturisirea lui Petru; lisusii predice suferinţele şi lui llie una. Căci nu scia ce să vorsale, mortea şi inviarea sa.
bescă ; că erau înfricoşaţi. Şi s'a făcuta
27
o Şi a eşitii lisusii şi discipulii seî în sa miorii, umbrindu-î ; şi a veniţii voce din
tele de lungă Cesarea lui Filipu ; şi pe cale nuoră, dicendu : Acesta este fiîulu meu celu
a întrebata pre discipuliî seî, dicendu-li : iubiţii ; pre acesta ascultaţi. Şi pe dată
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căutându eî împrejura, nu mai vădură pre
nimenea, de câtu pre lisusu singurii cu d'înşiî.
' Eru pogorîndu se eî din munte, lî-a ordinatu, să nu spuîă nimenuî cele ce aii ve
dutu, până cându Fiîulu omului va învia
din morţî. Şi aii ţinuţii cuventulu intre si
ne, întrebându unulii pre altulu, ce este aceea — a, învia din morţî. Şi l'au întrebaţii,
dicendu : Pentru ce dicu cărturarii, / că Ilie
trebue să vină maî 'nainte? Eru elu respundendu, li-a disu: Ilie, venindu maî 'nainte, va restatornici tote ; şi » cumu este
scrisu de Fiîulu omului, ca să sufere multe
şi h să se defaime. Ci dicuvouî, că 'Ilie a
şi venitu, şi î- au făcuţii câte au voiţii, cumii
cate scrisu despre elu.

n Şi întrândii elii în casă, Fau întrebata 28
discipuliî seî deosebi : Pentru ce noi nu amii
pututu să-lii scotemii?
Elu lî-a disii : A- 29
ceştii soiii de demoni cu nimicii nu pote eşi,
de câtii prin rugăciune şi prin postii.
încă o călătoria, prin Galilea-, lisusă iră-şî pre
face marţea şt înviarea sa.

Şi de acolo eşindii, mergeau prin Gali- 30
Lea, şi elu nu voia să -Iu sciă cine-va. °Căcî 31
învăţa pre discipuliî seî, şi li dicea: Fiîulu
omului se va da în manele omeniloru, şi-lii
vorii omorî; şi după ce-lu voru omorî, va
învia a treia di. Erii eî nu înţelegeau cu- 32
v untui ii acela, şi se temeau să-lii întrebe.
Umilinţă şi iubirea frăţescă înveţată.

Vindecarea unui demonisatil.

14

•>' Şi venindu la discipuliî seî, a vedutu mul
ţime mare împrejurulu loru, şi cărturarii
15 intrebâudu-se cu d'îaşiî. Şi îndată totu poporulu vedeudu-lu, s'a uîmitu, şi alergându
16 l'a salutata. Şi elii a întrebaţii pre căr17 turarî : Ce vă întrebat! cu d'înşiî ? Şi * respundendu unulu din mulţime, a disu : înveţătorule, amu adusu la tine pre liuilu meu,
18 care are spiritu mutu; Şi orî-unde 'Iu apucă, 'Iu sdrobesce; şi spumeză, şi scrîşnesce cu dinţii seî, şi se usucă ; şi amii ru
gaţii pre discipuliî, tei ca să-lu scotă, dara
19 nu au pututu. Eră elu respundendu, lî-a
disu: Generaţiune necredincîosă! până cându
voiu fi cu voi ? până cându voiii suferi pre
20 voi? aduceţi-lu la mine. Şi i' au adusii la
d'însulu ; şi l vădendu-lu, îndată l'a sdruncinatu demonulu, şi cădendii la pământii, se
tăvălîa spumându.
21
Şi a întrebată pre părintele lui : Câtu
timpii este de cându i s'a făcuţii acesta?
22 Dis'a elu: Din copilăria; Şi de multe ori
l'a aruncaţii în focii şi în apă, ca să-lu perdă : ci dacă poţi ce-va, miluesce-ne, şi a23 jută-ne. lisusu î-a disu : m Dacă poţi crede,
24 tote sunt cu putinţă celui ce crede. Şi în
dată părintele copilului strigându cu lacrimi,
a disu : Credu, Domne, ajută necredinţei
25 mele. firii vedendu lisusu, că năvălesce
poporulu, a ordinată spiritului celui necu
raţii, dicendu-î: Spinui mutu şi surdu, eu
'ţi dicu: eşî dintr'însulu, şi de acumu să
26 nu maî intri în elii. Şi strigândii, şi mulţii
sdruncinându-lu, a eşitu; şi elu s'a făcuţii
ca unu morţii ; în câtu mulţi diceaii, că a
27 murit ii. Eru lisusu, apucându-lu de mână,
l'a rădicaţii ; şi s'a sculatu.
f. Mat 17. 9.
/ Mal. 4. 5.
Mat. 17. 10.
ij Pa. M. «.
laa. 53. 2, etc.
Dan. 9. M.

h Luc. 13. 11.
k
Filip ». 7.
: Mat. 11. 11. &
I
17. 1».
Lac. 1. 17.
j Mat. 17. 14. m

Lnc.
Mat.
Lac.
Cap.
Lne.
Mat

9. 87.
17. U
9 38.
1. 86.
9. 42.
17. 80.

Cap.
Luc.
loan
n Mat
o Mat.
Lnc.

11. 23.
17. 6.
11. 40.
17. 19.
17. 82.
9. -14.

f Şi a venitu la Capernaumii ; şi fiindu în
casă, î-a întrebaţii: De ce aţi convorbitu în
tre sine-vă pe cale? Eru eî au tăcuţii; că
se pricise pe cale, unulu cu altulu, că cine
arii fi maî mare intre el. Şi şedendu, a
chîămatu pre cei duoî-spre-dece, şi lî-a
disii : * Celu ce va să fie ânteiii, acesta să fie
maî pe urmă de toţi, şi servii tuturoru. Şi
T luându unu copilii, l'a pusii în medîloculu
lorii; apoi luându Iii în braţele lui, lî-a disii :
Celu ce va primi pre unulu dintr'acestî copiî în numele meu, pre mine primesce ; şi
* celu ce me primesce pre mine, nu pre mine
primesce, ci pre celu ce m'a trămesn.
' Atunci loanu luându cuventulu, î-a disu :
înveţătorule, amii vedutu pre unulii scoţendu demoni în numele teu, şi elu nu ni
urmeză; şi l'amu opriţii; căci nu ni urmeză. Eru lisusu a disii : Nu-lu opriţi ; " că
nimenea nu este, care făcendu minuni în
numele meii, să potă lesne a mă vorbi de
reii. Că " celii ce nu este contra nostră este
pentru noi. x Şi orî-cine vî va da de băuţii
unu paharii de apă în numele meu, pentru
că sunteţi ai lui Christosii, adeverii dicu
voiiî, nu-şî va perde plata sa.
y Şi orî-cine va scandalisa pre unulii dintr'acestî mici, cari credii în mine, maî bine
arii fi lui, dacă i s' arii lega o petră de moră
de grumazulii seu, şi s'aru arunca în mare.
-Şi de-ţî va fi de pedică mâna ta, taîă-o;
maî bine 'ţî este ciungii să îutrî în vîeţă, de
câtu duoă mâni avendu să întrî în gheenna,
în foculii nestinsu ; " Unde viermele loru nu
rnore, şi foculii nu se stinge. Şi de-ţî va
fi de pedică picîorulii teii, taîă-lu ; maî bine
'ţî este şchiopii să întrî în vîeţă, de câtu
duoe picîore avândii să fii aruncaţii în
r Mat. 18. 2.
p Mat. 18. 1.
Lnc. 9. 46. &
Cap. 10. 16.
.. Mat. 10. 40.
82. 24.
q Mat. 20. 26,
Luc. 9. 48.
t Num. 11. 88.
27.
Cap. 10. 43.
Lnc. 9. 49.

u 1 Cor. 12. 3.
v Vedi Mat. 12.
30.
x Mat. 10. 42.
y Mat. 18. 6.

33
34
35
36
37

38

39
40
41

42

43
44
45

Luc. 17. 1.
z Deut 13. 6.
Mat. 5. 29. b
18. 8.
a I-..1. 66. 24.
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46 gheenna, în foculu nestinsa; Unde viermele
47 lorii nu more, şi foculu nu se stinge. Şi
de-ţî va fi de pedică ochîulu teu, scote -Iii ;
mai bine 'ţî este cu unii ochiu să întrî în
împărăţia lui Dumnedeu, de câtu duoî ochî
avendu, să fiî aruncaţii în foculu gheen48 neî; Unde viermele lorii nu more, şi foculu
49 nu se stinge. Că fie-care cu focu se va
săra ; '• şi toţii sacrificîulu cu sare se va
săra.
50
" Bună este sarea ; dară fâcendu-se sarea
nesărată, cu ce o veţi drege ? d Aveţi sare in
voî, şi 'fiţi în pace u n ui u cu altulu.
lisusu se duce d'incolo de lordanti, şi este urmata
de unii/,!, flk respunde la Farisei despre despărţenia.

10 O I " sculându-se de acolo, a veniţii în hok^ tarele ludeeî, d'incolo de lordanu ; şi
eră-şi s'aii adunaţii glotele la d'însulii ; şi
precumîi avea datină, eră-şî 'î învăţa.
2
* Şi apropiându-se Fariseii, l' au întrebata:
Ore este iertaţii bărbatului să-şi lase femea?
3 ispitindu-lu. Elu respundendu, lî-a disu:
4 Ce v'a ordinatu Moisi ? Dis'aii ei : c Moisi a
lăsaţii să-î scria carte de despărţenia, şi să
5 o lase. Şi respundendu lisusu, lî-a disii;
Dupre împetrirea ânimei vostre v'a scrisu
6 acestu ordinii, firii de la începutulii facereî dî-a făcuţii Dumnedeu bărbaţii şifemeă.
7 «Pentru acesta va lăsa omulii pro părintele
seu şi pre muma sa, şi se va lipi de fe8 mea sa ; Şi amînduoî vorii fi unii corpii ;
drepţii aceea nu mai sunt duoî, ci unii corpii.
9 Deci ce a împreunată Dumnedeu, să nu
despartă omulu.
10
Şi în casă eră-şî l'au întrebaţii disci11 pulii şei de acesta. Şi lî-a, disu: f Ori- cine
'şi va lăsa femea sa, şi va lua alta, sevâr12 şesce adulteriu asupra eî. Şi femea, de-şî
va lasă bărbatulu, şi se va mărita după al
tulu, sevârşesce adulteriu.
primesce ţi bine-cuventeză pre copil.

întrebarea unut omu avuţii ; respunsulu lui lisusu,
şi vorba ce urmă.

f Şi eşindu elu în cale, alergându ore- cine şi îngenunchîândii înaintea lui, 'Iu în
treba : învăţătorule bunii, ce să facii, ca să
moscenescu vîeţa eternă? Disu-i-a lisusu:
Pentru ce-mî dicî bunii? nimenea nu ente
bunii, de câtu numai unulu, Dutnuedeu. Tu
sciî ordinele: *Sâ nu sevârşescî adulteriu;
să nu ucidî ; să nu furi ; să nu mărturisescî
mărturia mincîunosă ; să nu răpescî ; onoră
pre părintele teii şi pre muma ta. Elu
respundendu, î-a disu : învăţătorule, tote acestea le-amu păzitii din tenereţele mele.
Atunci lisusu, căutâudu spre elu, l'a iubiţii,
şi î-a disu: încă una 'ţî lipsesce; mergi,
vinde-ţî câte aî, şi le dă saracilorii; şi vei
ave ' tesauru în ceriu; şi vino, ie crucea, şi
urmeză-mî. Eru elu supărându-se de acestu
cuventu, s'a dusu întristaţii ; că avea avuţii
multe.
* Şi căutândii lisusu împrejuri!, a disu
discipuliloru seî: Câtu de anevoîă vorii în
tră în împărăţia luî Dumnedeu cei ce au
avuţii ! Şi discipuliî s'au miraţii de cuvintele luî. Eru lisusu eră-şî respundendu, lî-a
disu: Fiiloru! câtu de anevoîă este să între
în împărăţia luî Dumnedeu cei n ce se încredu în avuţiîl Mai lesne este ca funia să
trecă prin urechîa acului, de câtu avutulu să
între în împărăţia luî Dumnedeu. Eru eî
mai mulţii s'au miraţii, dicendu unulu cătră
altulu: Şi cine pote să se mentuîă? Eru
căutândii lisusu la d înşiî, lî-a disu: La 6raeni este cu neputinţă, eru nu la Dumnedeu ;
că " la Dumnedeu sunt tote cu putinţă.
p Atunci Petru a începutii a-i dice : Ecce
noi amu lăsaţii tote, şi amu urmaţii ţie. Şi
respundendu lisusu, î-a disu: Adevăru dicu
vouî, nimenea nu este care şî-a lăsaţii casă,
seu fraţi, seu surori, seu părinte, seu mumă,
seu temea, seu copii, seu ţerâne, pentru
mine şi pentru evangeliă, » Care nu va primi însutite ar.uiml în acestu timpii: case, şi
fraţi, şi surori, şi mume, şi copii, şi ţerâne,
cu persecuţiunî ; şi în lumea cea viitore,
vîeţa eternă. T Dară mulţi d'intre cei ântăiu
vorii fi pe urmă, şi d'intre cei de pe urmă
ântăiu.

17
18
19

20
'2 1

22
23
24

25
26
27

28
29

30
«Şi aduceau prunci la d'însulii, ca să se
atingă de eî ; eru discipulii seî mustrau pre
14 cei ce-î aduceau. Eru lisusu vădendu a31
cesta, s'a mâniaţii, şi li-adisii: Lăsaţi prun
cii să vină la mine, şi nu-î opriţi ; că * a uiiora ca acestora este împărăţia lui Dum15 nedeu. Adevăru dicu vouî : 'Ori -cine nu va
de a treia oră suferinţele sale cele
primi împărăţia lui Dumnedeu ca unii pruncii, lisusu predice
de aprope, marţea şi înstărea lut.
16 nu va întră îutr'însa. Şi luâudu-î în braţe,
• Şi erau pe cale, suindu-se la lerusalimâ, 32
yt-a pusu manele preste eî, şi î-a bine-cuventatii.
şi mergea lisusu înaintea lorii; 6 ni ei se
13

b Lev. t. 18.
Ezee. 43. M.
c Mul. 6. 13

2 Cor. 13. 11. 6 Mat. 13. 3.
Efei. 6. 31.
1,1. r. ÎS. 14.
c Deut 14. 1.
/ Hat. 5. 38. k
„
Mat. i. 31. 4
19. 9.
Luo. 14. 34.
19. 7.
Lac. 16. 18.
Capulu 10.
d Efei. 4. 89.
./ Fac. 1. 27. &
Rom. 7. 3.
Col. 4. 6.
a Mat. 19. 1.
6. 1.
1 Uor. 7. 10,
c Rom. 1». 18.
Io«n 10. 40. < Fac. t. 14.
11.
i 14. 19.
ft 1'. 7.
1 Cor. «. 16. g Mat. 1». 13.

Loc. 18. 15.
1 Mat. 6. 19. tt>.
62. 10.
9.
h \ Cor. îl. iO.
1 '1 im 6. 17.
& 19. ti.
Loc. 18. 30.
1 Pet i. t.
Luc. 18. 33. o Iar 38. 17.
r Mat. 19. 30. k
i- 16 9.
i Mat 18 3.
Mat. 19. 86.
80. 1«.
7 Mat. 19. 18. m Mat 19. 83.
Luc. 1. 17.
l.ur. 11. .10.
Lac. 18. 18.
Lno. 18. 14. p Mat. 19. 87.
< Mau IO 17.
k KHCMI. 80.
n Iov. 31. 14.
Lac. 16. 11.
Lno 18. 88.
Pi. 62. 7. K t 1 Crem. 9. U.
Rom. 13. 9.
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CAP. 10, 11.
spăimentau, şi urmându-î, lî era fiică. ' Şi
luându eră-şî pre cei duoî-spre-dece, a în
cepută a li vorbi despre cele ce erau să i
33 se întâmple; ţ>icendu: fiece, ne suimu la
Ierusalimu, şi Fiîulu omului se va da archiereiloru şi cârturariloru, şi-lu voru condemna la morte, şi-lu voru da păgâniloru;
34 Şi-lu voru batjocori, şi-lii voru biciui, şi-lu
voru scuipa, şi-lii voru omorî ; şi a treia di
va învia.
Cererea lut Iambii şi a lui Ioana; şi respunsulft
domnului nostru.
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36
37
38
39

40
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42

43
44
45

" Atuncea veniră la elu lacobu şi loanu, fiii
lui Zebedeiu, dicendu ; înveţătorule, voimu
ca să ni faci ce vom u cere. firii elii lî-a
disu: Ce voiţi casă vîfacu? Disu-i-au ei:
Da- ni, ca să şedemu, unulu d'a drepta ta,
şi altulii d'a stânga ta, în mărirea ta. Dis'a
loru lisusu : Nu sciţi ce cereţi ; puteţi să
beţi paharulii care eu bou ? şi să v c botezaţi
cu botezulu, cu care eu mă botezu? Disui-au ei: Putemu. Dis'a loru lisusu: Puharulu, pre care eu beu, cu adevăraţii 'Iii
veţi be ; şi cu botezulu, cu care eu me botezu, vă veţi boteza ; Dară a şede d'a drepta
şi d'a stânga mea nu potu să dau; ci se
va da celoru pentru cari s'a gătiţii.
"Şi audindu acesta cei dece, au începutu
a se mânia pre lacobu şi pre loanu. firii
lisusu chîămându-î ia sine, lî-a disu: " Sciţi,
că cei ce guverneză asupra poporeloru, le
domnescu, şi cei mai mari ai loru le stepâuescu. » firii intre voi să nu fie aşa; ci
celu ce voîesce să fie mare intre voi, să fie
vouî servii, Şi celu care din voi voiesce să
fie ântăiu, să fie tuturoru servu. Că şi * Fi
îulu omului nu a venito să fie serviţii, ci să
servescă, şi "să- şi dee vîeţa sa rescumperare
pentru mulţi.
Vindecarea orbului Bartimeiu lungă Ierichonu.

46
47
48
49
50
51

* Şi au veniţii la Ierichonu : şi eşindu elu
din Ierichonu cu discipuliî şei şi cu poporu mulţii, orbulu Bartimeiu, fiiulu lui Timeiu, şedea lungă cale cerşindu : Şi audindu,
că este lisusu Nazarinenulu, a începutu a
striga, şi a dice: lisuse, fiîulu lui Davidu,
miluesce-mel Şi-lu certau mulţi, casă tacă;
eru elu mai vîrtosu striga : Fiîulu lui Davidu, miluesce-mă ! Şi stândii lisusu, a disii
să-lu chiame. Şi au chîămatu pre orbii,
dicendu-î: îndrăznesce ! scolă, elu te chîamă.
Eru elu, lepedâudu-şî vestmentulu seu, s'a
seu laţii, şi a veniţii la lisusu. Şi luându

t Gap. 8. SI. &
9.31.
Luc. 9. ii. &
18. 31.
u Mat. M. 20.

v Mat. ZO. M.
x l.nc. M. K.
y Mat. 80. J6,
28.
Cap. 9. 35.

Lac. 9. 48.
t loan 13. 14.
Filip. ». 7.
a Mat. 20. 28.
1 Tini. ». 8.

TÎL 2. 11.
b Mat. 20. 29.
I.uc. 18. 35.
c Mat 9. 22.

cuventulii lisusu, î-a disii: Ce voîescî să-ţî
facii? Orbulu î-a disii: înveţătorule! ca să
vădii, firii lisusu î-a disu : Mergi, " credinţa 52
ta te-a mentuitu; şi îndată a vedutu, şi a
urmaţii lui lieusu în cale.
Intrarea publică a luî lisusu in Ierusalimu. Smochinulu blăstematu. Ventfetorfi alungaţi din templu.

SI " apropiându-se de Ierusalimu, în Betfage şi Betania, cătră Muntele Oliviloru,
a trămesii duoi din discipuliî seî ; Şi lî-a
disii: Mergeţi în sătulii care este înaintea
vostră ; şi îndată întrându într'însulu, veţi
afla unii mânzu legaţii, pe care nici unii
orna nu a şedutu ; deslegându-lu, aduceţi-/».
Şi de vî va dice cine-va; Pentru ce faceţi
acesta ? diceţî, că Domnului trebuesce ; şi
îndată 'Iu va trămete aicea.
Şi aii mersu, şi aii aliaţii mânzulu legătii lungă uşă, afară la respântiă; şi l'au
deslegatu. firii uniîa din cei ce sta acolo,
lî-aii disii: Ce faceţi, de deslegaţî mânzulu?
Şi lî-aii disu, precumu a ordinată loru Iisusu; şi î-aii lăsatu. Şi aii adusu mâuzulu
la lisusu, şi au pusu vestmintele loru pe elu ;
şi a şedutu pe d'însulu.
6 Şi mulţi aşterneau vestmintele loru pe
cale; eru alţii tăiau stelpari din arbori, şi
le aşterneau pe cale. Şi cei ce mergeau
înainte, şi cei ce urmau, strigau, dicendu :
c Osanna ! bine-cuveiitatu Jie celu ce vine în
numele Domnului: Bine cuventată fie împeraţia părintelui nostru Davidu, care» vine
în numele Domnului ; dosanna întru înălţimi.
• Şi a intraţii lisusu în Ierusalimu şi în
templu ; şi după ce a vedutu tutu, fiindu
ora înaintată, a eşitu la Betania cu cei
duoî-spre-dece.
f Şi a diurn di eşindu elu din Betania, a
flămânditu ; »Şi ve^endu unu smochinii de
departe avendu fruude, a veniţii, că doră
va afla ce-va îutr'însulu ; dară venindu la
elu, nu a aflaţii nimicii de câtu numai frunde ; că încă nu era tiuipulu smochineloru.
Şi lisusu luându cuventulii, î-a disu : De acurau înainte nimenea să nu mai mănânce
fruptu din tine în eternii. Şi audîaii dis
cipuliî şei.
* Şi au veniţii la Ierusalimu ; şi întrându
lisusu în templu, a începutu a scote pre
cei ce vindeau şi cumpărau în templu, şi a
resturnatu mesele schimbătorilorii de bani,
şi scaunele celoru ce vindeau porumbi; Şi
nu lăsa să porte cine-va vasii prin templu ;
Şi-î înveţa, dicendu: Au nu este scrisii:
Cap. 5. 34.
Capnlu U.
a Mat. 21. 1.

Lac. 19.
loan 12.
Ii Mat. 21.
c l'.s. 118.

K.
14.
8.
26.

d P«. 148.
e Mat 21.
/ Mat. 21.
g Mat. 21.

1.
12.
18.
19.

U
2

3
4
5
6
7
8
9
10
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12
13

14

15

16
17

h Mat. 21. 12.
Luc. 19. 45.
loan S. 14.
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* Casa mea se va chîăma casă de rugăciune
pentru tote poporele ? dară i voî aţi facut'o
pesceră de tâlhari.
Şi * au audiţii cărturarii şi archiereiî, şi
căutau cumii să-lă perdă ; căci se temeau
de d'însulu, pentru că ' toţii poporulă se mi
ra de învăţătura lui.
Şi făcendu-se seră, a eşită afară din
cetate.
m Şi a diioa di trecendu, a vedutu smochinuia uscaţii din rădăcină. Şi aducenduşî aminte Petru, î-a disă: învăţătorule, vedî,
smochinulă, pre care l'aî blăstemată, s'a uscatii. Şi respundendă lisusu, lî-a disă : Aveţi credinţă în Dumnedeă. Că, " adeverii
dicu voiiî: Orî-cine va dice muntelui aces
tuia : Bedică-te, si te aruncă în mare ; şi
nu se va îudiioî in anima sa, ci va crede,
că cele ce va dice vorii fi : 'î va fi ori -ce
va dice. Drepţii aceea dicu voiiî : ° tote câ
te cereţi, rugându-ve, credeţi că veţi pri
mi, şi se va face voiiî.
Şi cându staţi de vă rugaţi, f iertaţi ori
ce aveţi asupra cui-va ; ca şi Părintele vos
tru cela din ceriurî să vî ierte greşelele
vostre. Eră «dacă voî nu veţi ierta, nici
Părintele vostru celu din cerîurî nu vî va
ierta greşelele vostre.

a zidită turnii, şi a dat'o lucrătorilorii ; şi
s'a duşii departe. Şi la timpii ă trămcsu
unu servii la lucrători, ca să îee de la d'înşiî din fruptulu viîeî. firii ei apucându-W,
răii bătuţii, şi Tău trămesii deşerţii. Şi
eră-şî a trămesii cătră d'înşiî pre alţii servii;
şi pre acela, aruncândii cu petre în elii, itiii rânitii capulii, şi /'aii trămesii batjoco
riţii. Şi eră-şî a trămesii pre altuia ; şi pre
acela l'au omorîtă ; şi mulţi alţii, pre uniîa
bătendu-î, şi pre alţii omonndu-î. Deci, avendă încă unii fiiii, iubită alii şeii, a tră
mesii şi pre acela mai pe urmă la ei, dicendu : Voru respecta pre fiiulii meu. firii
lucrătorii aceia aii disu intre sine : Acesta
este moscenitorulă : veniţi să-lii ucidemu, şi
moscenirea va fi a nostră. Şi apucfuulu-lii,
/'aii omorîtu, şi /'aii scoşii afară din viîă.
Deci ce va face stopau ulii viîeî? veni-va, şi
va perde pre acei lucrători, şi va da viia
altora. Au nu aţi cetită acesta scriptură:
* Petra, pre care aii nesocotit'o ziditorii, s'a
făcuţii capulii unghiului : Domnulii a făcuţii
acestii lucru, şi este minunata în ochii noştri?
c Şi căutau să-lii prindă ; dară se temeau
de poporă ; că au cunoscuţii, că a disii pa
rabola asupra loru ; şi lăsându-lii, s'au duşii.

Şi aii veniţii eră-şî la lerusalimii ; r şi
âmblândii elii în templu, aii venitu la d'în28 sulii archiereiî şi cărturarii şi bătrânii ; Şi
î-aii disă : Cu ce putere faci acestea, şi ci
ne ţî-a daţii acesta putere, ca să faci aces
tea?
29
Eră lisusu respundendă, lî-a disii : întreba-voiii şi eu pre voî unu cuventu, şi sămî respundeţî ; şi voia spune şi eu voiiî cu
30 ce putere facii acestea : Botezulii lui Ioana,
din ceriii a foştii, seu de la omeni ? re31 spundeţi-mî. Şi ei vorbîaă intre sine, dicendă : De vomii dice : din ceriii, va dice :
32 Pentru ce nu aţi credutu lui ? firii de vomii
dice : De la omeni, se temeau de poporii ;
că « toţi socotîaii pre loanu, că în adeverii
33 a foştii profeţii. Şi respundendu, aii disă
lui lisusu : Nu şoimii. Şi respundendu li
susu, a disii lorii : Nici eii nu voiu spune
voiiî cu ce putere facii acestea.
12 Ol "a începută a li vorbi în parabole: Unii
O omu a plantaţii viiă, a îngrădit'o îm
prejură cu gardă, a săpată tescu într'însa,

ia din Farisei şi din Erodianî, ca să-lu prin
dă în cuventu. firu ei venindu, î-au ^isu :
înveţătorule, scimii că escî sinceru, şi nuţî pesă de nimenea ; că nu oauţî în faţa 6menilorii, ci înveţi calea lui Dumnedeii în
adeverii: Se cade a da tributu Cesaruluî,
seu nu ? Să clanul, şeii să nu dămii ? firu
elu cunoscendu făgaria lorii, lî-a disu: Pen
tru ce mă ispitiţi? aduceţi-mî unii denaru, ca a&-lu vadă. firu ei î-aă adusă.
Şi lî-a disu : Ala cui este acesta ciupii si
scriptură ? Ei î-aă disă : Ale Cesaruluî. Şi
respundendă lisusu, lî-a disă: Daţi Cesaru
luî cele ce sunt ale Cesaruluî, şi lui Dumnedeă cele ce sunt ale lui Dumnedeu. Şi
s'au mirată de d'însulu.
' Şi aă venitu la d'însulă Sadukeiî, 'cari
dică că nu este înviare; şi l'au întrebata,
ţlicendă : învăţătorule, > Moisi nî-a scrisă :
De va muri fratele cuî-va, şi-t va rămâne
femea sa, şi nu va lăsa copii, să îee frate
le seă pre femea lui, şi să rădice semînţa
fratelui seă. Deci aă fostă şepte fraţi : şi
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Mespunsurile domnului nostru despre plătire de
întrebare despre autoritatea dummdiu nostru; tn- dare Im Cesaru, despre înviarea morţilorv ţi ortrebarea sa drepţii respunsu despre autoritatea Iul iliiuilii celu mai mare ; şi întrebarea sa despre fiîulă lui Davidti.
loanu Botezătorul» ; parabolele de cei duoi fii şi
de vita arendată lucrătorilor*.
d Apoi aii trămesii cătră d'însulu pre uni- 13
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celu d'ânteiu a luaţii fenieâ, şi murindă nu ciî teî aşternuţii picîoreloru tale. Deci în- 37
21 a lăsaţii semînţâ. Şi alu dăoilea a luat'o, su-şî Davidă 'Iu numesce Domnă; de unde
şi a muritîi ; şi nici acela nu a lăsaţii se- dară este fiiii alii luî ?
22 mintă ; şi al u treilea asemenea. Şi aii lua
să se păzescă de cărturari; şi
t'o toţi şepte, şi nu aii lăsaţii semînţă ; mai Discipulii desceptaţi veduveî
lăudata.
23 pe urmă de toţi a muri tu şi femea. Deci
Şi poporulii 'Iii asculta bucuroşii.
la înviare, cândă voră învia, alii căruia dinŞi • li vorbîa în învăţătura sa : ' Păziţi-ve 38
tr'înşii va fi femea ? că toţî şepte au avut'o
de
cărturari, cărora li place a âmbla în
de femea.
24
Şi respundendă lisusii, lî-a disă : Vă ră- vestminte lungi, şi " lubescu închinăciuni în
tăciţî, pentru că nu sciţi scripturele, nici tărgurî, Şi scaunele cele maî de susii în 39
25 puterea lui Dumnedeă. Căci cându voru sinagogi, şi locurile cele maî antei la os
învia din morţi, nici se voru însura, nici se peţe ; • Cari înghită casele văduveloră, şi 40
voru mărita ; ci h vorii fi ca ângeriî în ce- la arătare făcu rugăciuni lungi : aceştia
26 rîurî. Eru despre morţi, că se vorii scula, voru primi maî mare condemnare.
au nu aţi cetită în cartea lui Moisi, cuinii
* Şi şedendu lisusu în fa<ja corbaneî, pri- 41
î-a vorbiţii Dumnedeă în rugii, dicendă: 'Eu vîa cumu arunca poporulă bani » în corbană ;
sunt Dumnedeulă lui Abraamii, şi Dumne- şi mulţi avuţi aruncau multe. Şi venindii o 42
(leulii lui Isaacii, şi Dumnedeulii lui lacohii. văduvă săracă, a aruncaţii duoî filerî, ce
27 Elă nu este Dumnedeu ala morţilorii, ci facii cinci bani. Şi chîămândă pre disci- 43
Dumnedeu alii viilorii ; deci, voi mulţii ve puliî şei, lî-a disii: Adeverii dicii voiiî, că
rătăciţi.
' acesta văduvă săracă a aruncaţii maî multu
28
i Şi apropiându-se unuia din cărturari, de câtii toţî cei ce aii aruncaţii în corbană.
care audise pre eî întrebându-se, pricependă Că toţî acela din pfisosulii lorii aii arun- 44
că lî-a respunsă bine, l'a întrebaţii : Care cată; e ni acesta din lipsa sa a aruncaţii to
29 ordinii este celu mai ântăiă din tote. Eră te câte a avuţii, ° toţii avutulu şeii.
lisusu î-a respunsu : Celii maî ânteiii de to
derîmărei templului şi a Ierusalimului.
te ordinele este : k Audi, Israele l Domnulii, Predicerea
Semnele înaintea acestei întemplări şi a veniret a
30 Dumnedeulu nostru, umilii este Domnii. Şi duoa a luî lisusă Christosii. îndemnare la priveghiare.
să îubescî pre Domnulu, Dumnedeulu teu,
din toţii anima ta, şi din toţii sullotulii teii, SI " eşindii elii din templu, î-a disii unulii 13
şi din toţii cugetulii teii, şi din totă pute
din discipuliî seî : înveţătorule, vedî ce
81 rea ta ; acesta este celii ânteiii ordinii. Eră feliii de petre şi ce feliu de zidirii Şi re- 2
alii diioilea, asemenea aceluia, este acesta : spundendii lisusu, î-a disii : Vedî aceste zi
1 Să îubescî pre apropele teii, ca însu-ţî pre diri mari ? * nu va rămâne petră pe petră,
tine. Alţii maî mare ordinii de câtii aces care nu se va răsipi.
ta nu este.
Şi şedendu elii pe Muntele Olivilorii în 3
32
Şi î-a disii cărturarulu : Bine, înveţăto- faţa templului, l'aii întrebată deosebi Petru
rule ! adevăraţii aî disii : că umilii este şi lacobii şi loanii şi Andreiu : " Spune noiiî, 4
Dumnedeu, m şi nu este altulii afară de d'în- cândii voru fi acestea ? şi prin care semnii
33 sulii : Şi a-lii îubi din totă anima, şi din se va cunosce, că se voru îndeplini tote atoţii cugetulii, şi din toţii suHetulu, şi din cestea?
totă puterea ; şi a îubi pre apropele ca înErtt lisusu respundendu-li, a începută 6
su-şî pre sine, " este maî mulţii de câtii tote a dice : d Căutaţi să nu vă amăgescă cine-va.
34 olocaustele şi sacrificîele. Erii lisusu ve- Că mulţi voră veni în numele meu, dicendu: 6
dendă că a respunsu cu înţelepciune, î-a Eu sunt Christosii ; si voru amăgi pre mulţi.
ţlisă: Nu escî departe de împărăţia- lui 6ru cându veţi audi de resboîe şi de scirî 7
Dumnedeu. ° Şi nimenea nu maî îndrăznîa de resboîe, să nu vă spăimentaţî; că tresă-lii întrebe maî multă.
3ue să fie acestea ; dară încă nu va fi sfâr35
pŞi lisusu învăţândă în templu, a luaţii fitulu. Că se va scula poporu asupra po- 8
cuventulă, dicendu : Cumii dică cărturarii, Dorului, şi regată asupra regatului ; şi voră
36 că Christosii este fiiă alii lui Davidă? Că fi cutremuri pe alocurea, şi voru fi fomete
însu-şî Davidii a disă «prin Spiritulii Sânţii: şi turburărî. 'Acestea sunt începutulă durer Dis'a Domnulu Domnului meii : Şedî d'a riloră.
Deci •''păziţi-vă : că vă voră da la diredrepta mea, până ce voiii pune pre neumih 1 Cor. 15. 43,
49, 5î.
> Eiod. S. 8.
j Mat. n. 85.
ic Dent. 6. 4.
Lac. 10. 87.

I Lev. 19. 18.
Mat tt. 39.
Bom. U. 9.
Gal. 5. 14.
Iac. i. 8.
n Duiit. 4. 39.

In». 45. 6, 14.
& 48. 9.
n 1 Şam. 15. n.
Osea 6. 6.
Mic. 6. 6, 7, 8.
a Mat. M. 46.

p Mat. M. 41.
Loc. 80. 41.
t Şam. 23. S.
Ps. 110. 1.
Cap. 4. î.
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fetoriî ; şi veţi fi bătuţi în sinagogi ; şi veţî veţî vede acestea făcendu-se, să sciţi că
duşi înaintea guvernătorilorii şi regilorii este aprope, lungă uşi. Adeverii dicu vouî, 30
10 pentru mine, spre mărturia lorii. Şi » mai că nu va trece nemulu acesta, până cându
ânteiu trebue să se predice evangelia intre nu se voru întâmpla tote acestea. Ceriulu 31
1 1 tote poporele. Eru * cându ve vorii duce, şi şi pământulu voru trece; dară 'cuvintele mele
ve vorii da, să nu ve îngrijiţi mai 'nainte nu voru trece.
Eru de diua aceea şi de ora aceea ni- 32
ce veţî vorbi, nici să ve gândiţi; ci orî-ce
se va da într'acea oră, aceea să vorbiţi ; că inenea nu scie, nici ângerii cari sunt în ce
nu voi sunteţi cei ce vorbiţi, ' ci Spiritulu riu, nici Fiîulu, ci numai Părintele.
y Păziţi-ve, priveghîaţî şi ve rugaţi; că nu 33
Sânţii.
12
Şi i va da frate pre frate spre morte, şi sciţi cându va fi acelu timpii. ' Că este ca 34
părinte pre fiiu; şi se voru scula copii a- şi cându, unu omii, ducendu-se departe, şi
supra părinţilorii, şi-î voru lăsa să-î omore. lă-ându-şî casa sa, dă putere servitorii seî,
13 *Şi veţi fi urîţî de toţi pentru numele meu; şi fie-căruîa lucrulu seu, şi dice portarului
erii ' celu ce va rabdă până la sfârşita, acela să priveghîeze. a Deci priveghîaţî ; că nu sciţi 35
cându va veni stepânulu casei, sera seu la
se va mentui.
14
Eru m câudu veţî vede urîcîunea pustiireî, mîedulu nopţeî, seu la cântatulu cocoşiloru,
" cea predisă de profetulii Danielii, stându un seu demâneţa. Ca nu venindu fără de scire, 36
de nu se cade, (celu ce cetesce să înţelegă), să ve afle dormindu. Eru cele ce dicii vouî, 37
atuncea " cei ce sunt în ludea, să fugă la dicu tuturoru: Priveghîaţî.
15 munţi: Şi celu ce este pe casă să nu se
pogore în casă, nici să între, să îee ce-va Conjurarea mai mariloră de a prinde pe iisusU.
miră pe capul» Im lisusă; ţi toc
16 din casa sa; Şi celu ce este în câmpii să O femeă târnă
mirea lui Iuda cu archiercî.
nu se întorcă înapoi, să-şî îee vestmentulu
17 şeii. 'Şi vai de cele îngreunate şi de cele DUPĂ ° duoe dile erau pascele şi azimele; 14
18 ce voru alăpta în dilele acelea. Şi rugaţişi archiereiî şi cărturarii căutau cumii
19 ve, ca să nu fie fuga v6stră erna. «Că va să-lii prindă cu vicleşugu, şi să-/w omore.
fi in dilele acelea strîmtorare, asemene că Dară diceaii : Nu în serbătore, ca să nu fie 2
reia nu a foştii, de la începutulu facereî ce turburare în poporu.
a făcut'o Dumnedeu, până acumu, şi nici va
6 Şi fiindii elii în Betania, în casa luî Si- 3
20 mai fi. Şi de nu aru fi scurtaţii Domnulu monu leprosulii, şi sedendu elii, a veniţii o
dilele acelea, nu arii scăpa orî-ce corpii ; femeă avândii un vasii de alabastru cu mirii
eru pentru aleşii luî va scurta dilele acelea. de nardii adevăraţii, de mulţii preţu ; şi fă21 rAtuncea de vî va dice cine-va : Ecce, aicea cendu spărtură în vasii, /'a turnaţii pe caeste Christosii ! seu, ecce acolo ! nu credeţi. pulii luî. Şi erau uniîa, cari s'aii mâniaţii 4
22 Că se vorii scula Christoşî mincîunoşî, şi întru sine, şi diceaii : Pentru ce se făcu aprofeţi mincîunoşî, şi voru areta semne şi cestă resipă de mirii? (Jă se putea vinde 5
minuni, ca să amăgescă, de aru fi cu pu- acesta drepţii mai multă de câtii trei sute
23 ţintă, şi pre cei aleşi. Eru ' voi păziţi-ve ; de denarî, şi să se dee saraciloru. Şi mur
murau asupra ei.
ecce, mai 'nainte v'amii spusu tote.
Erii lisusii a disu: Lăsaţi- o; pentru ce 6
24
' în dilele acelea, după strîmtorarea aceea,
sorele se va întuneca, şi luna nu-şî va da o supăraţi? ea a făcuţii lucru bunii cătră
25 lumina sa; Şi stelele ceriului voru cade, mine. Că ° pre săraci pururea 'i aveţi cu voî, 7
26 şi puterile cele din cerîurî se vorii clăti. " Şi l şi cându vreţi, puteţi a li face bine ; erii
atuncea vorii vede pre Fiîulu omului venindu pre mine nu me aveţi pururea. Acesta a 8
27 pe nuorî cu mare putere şi mărire. Şi a- făcuţii ceea ce a pututu ; a veniţii mai 'na
tuncea va trămete pre âugeriî seî, şi va a- inte de a unge corpulă meii spre îngropare.
duna pre cei aleşi ai seî de la cele patru Adeverii dicu vouî: Orî-unde se va predica 9
vânturi, de la marginea pământului până la acesta evangelia în totă lumea, se va spu
ne şi ceea ce a făcuţii ea, spre amintirea ei.
marginea ceriului.
d Şi Iuda Iscarictulii, umilii din cei duoi- 10
28
" Erii de la smochinii înveţaţi-ve parabolă:
Cându mlădiţa luî este mole, şi înfrundesce, spre-^ece, a mersu la archiereî, ca să-lii
29 sciţi că este aprope vera. Aşa şi voi, cându vândă lorii. Eră ei audindu acesta, sau 11
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bucuratu, şi î-afl făgăduită să-î dee bani. de trei ori. Erii elu cu mulţii maî vîrtosu 31
Şi elu căuta cumu l'aru da lorii mai la asigura: De va trebui se morii cu tine, nu
bunii timpii.
mă voiu lepe"da de tine. Asemenea asigu
rau şi toţi.
lisusu ţine pasci, aretă pre vendetoru; ronduesce
Cina sa, şi predice fuga tuturora discipuliloru să, Durerile sufletescî ale lui lisusu in Getsemane;
şi tăgăduirea lui Petru.
vendarea şi prinderea sa.

12

eErii în diiia cea d'ânteiu a azimeloru,
cându sacrificau pascî, aii disu cătră d'însulu discipuliî şei ; Unde voîescî să mergemu
13 săgătimu, casă mănânci pascele? Şi a trămesu duoî din discipuliî şei, şi lî-a disu : Mer
geţi în cetate, şi ve va întimpina unii omu
14 purtându unu vasii cu apă; urmaţi-î. Şi ori
unde va intra, diceţî stăpânului casei: înveţătorulu dice: Unde este loculu, în care
15 să mănâncu pascele cu discipuliî mei? Şi
elu vî va arăta unu foîşoru mare, aşternuţii
16 şi gătitu; acolo gătiţi pentru noi. Şi eşindu
discipuluî luî, au veniţii în cetate, şi aii aflaţii
precumii li disese ; şi aii gătitu pascele.
17
/Şi făcendu-se seră, venîa cu ceî duoî-spre18 dece. Şi şedendu eî şi inâncândii, a disu lisusu:
Adeverii dicu vouî: Unulu din voi, ce mă19 nâncă cu mine, me va vinde, Eru eî au în
cepută a se întrista, şi a-i dice unulu câte
umilii : Nu cumii-va eu sunt, ? şi altulu : Nu
20 cumii-va eu sunt ? firii elu respundendu, lîa disu: Este umilii din ceî duoî-spre-dece,
21 care întinge cu mine în blidu. » Fiîulii omu
lui în adeverii merge, precumu este scrisii
despre d'însulu; dară vaî de omulu acela,
prin care Fiîulu omului se vinde ! mai bine
arii fi foştii acelui omu, de nu s'arii fi născuţii.
22
h Şi mâncându eî, a luaţii lisusu pane, şi
bine cuventând'o, a frânţii, şi lî-a datu, şi a
disu : Luaţi, mâncaţi : acesta este corpulu
23 meu. Şi luanda paharulii, şi mulţumindu,
24 lî-a datu; şi au băuţii toţi dintr'însulu. Şi
lî-a disu : Acesta este sângele meu alu no
ului test» menţii, care se versă pentru mulţi.
25 Adeverii dicu vouî: De acuma nu voiu mai be
din fruptulu viţeî, până în ţliua aceea, cândii
'Iu voiu be nou în împărăţia luî Duinnedeu.
26
' Şi cântâudu psalmi, aii eşitii în Muntele
27 Oliviloru. > Şi lî-a disu lisusu : Toţi ve veţi
lepăda de mine în acesta nopte; că este
scrisii: 'Lovi-voiu păstorulu, şi se voru răsipi
28 oile. Eru ! după ce voiu învia, voiu merge
maî 'nainte de voî în Galilea.
29
mŞi Petru î-a disu: Chîaru dacă toţi se
30 voru lepăda, eu nu me voiu lepeda. Şi î-a
disu lisusu: Adeverii dicu ţie, că astă-dî, in
noptea acesta, mai 'nainto de a câutu cocoşulu de duoe ori, te vei lepeda de mine
c Mat.
l.ue
f Mat.
etc
, Mat.
Lac.

!6. 17.
M. 1.
ac. 20,
!6. 24.
n. i».

h Mat 26. 26.
k Zech. 1». 7.
Luc 22. 19.
( Oap. 16 7.
1 Cor. 11. 23. m Mat. 26. 33,
i Mat. 26. 30.
34.
Lac. M. 34.
j Mat 26. 31.

loan. 13. 37,
38.
n Mat. 26. 36.
Lac. 22. 39.
loan 18. 1.

n Şi aii veniţii în loculu care se numesce
Getsemane ; şi elii a disu discipuliloru seî :
Şedeţî aicea, până me voiu ruga.
Şi a luaţii cu sine pre Petru şi pre Iacobii şi pre loanu, şi a începută a se uimi
şi a se amărî. Şi lî-a disu : ° întristaţii până
la morte este sunVtulii meu ; rămâneţi ai
cea şi priveghîaţî.
Şi mergendu puţinii maî 'nainte, a cădutu la pămentu, şi se ruga, ca, de este
cu putinţă, să trecă de la d'însulu acea oră.
Şi ţlicea: *Abba, Părinte! « tote 'ţi sunt cu
putinţă : treci de la mine acestu pabaru ;
rînse nu după cumii voîescu eu, ci după
cumu voîescî tu. Şi a veniţii, şi î-a găsiţii
dormindu ; şi a disu luî Petru : Simone !
dormi ? nu putuşi se priveghîezî o oră ?
l riveghîaţî şi ve rugaţi, ca să nu intraţi în
ispită. * Spiritulu este veghiătoru, dară corpul'i neputincioşii.
Şi eră-şî mergendu, s'a rugata, dicendu
aceleaşi cuvinte. Şi întorcendu-se, î-a aflatu eră-şî dormindu, (că ochii lorii erau
îngreuiaţi), şi nu sciau ce să-î respundă.
Şi a veniţii a treia oră, şi li-a disu :
Dormiţi de acumu şi vă repausaţî: destulu
este, ' a veniţii ora ; eccă, se dă Fiîulu omu
lui în manele pecătoşi'oru. "Sculaţi-ve, să
mergemu; eccă, celu ce m'a vânduţii s'a apropîatu.
" Şi îndată, încă vorbindu elu, a veniţii
Iuda, unulu din ceî duoî-spre-dece, şi cu
elu glotă multă, cu săbii şi cu fusceî, de
la arcbiereî şi cărturari şi bătrâni. Şi celu
ce l'a vendutu li dăduse semnu, dicendu:
Pre care-lu voiu săruta, acela este: prindeţi-lu, şi-/ii duceţi supţii pază. Şi venindu,
îndată s'a apropiaţii de elu, şi î-a disu:
învăţătorule ! înveţătorule ! şi l'a sărutatu.
Erii eî şî-au pusu manele pe elu, şi l'au prinşii.
Erii unulu din ceî ce sta lungă e/w, scoţendu sabia, a loviţii pre servulu archiereuluî, şi î-a tăiaţii urechîa luî.
x Şi respundendu lisusu, lî-a disu : Ca la
unu tâlharii aţi eşitu cu .^ăbir şi cu fusceî,
să mă prindeţi ? în tote dilele amu foştii la
voî în templu îuvăţendu, şi nu m'aţi prinşii ;
dară trebue y să se împlinescă scripturele.
o loan 12. 27.
p Rom. 8. 15.
Qal. 4. 6.
q Ebr. 5. 7.
r loaa 5. 30. t
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'Şi lăsându-lii toţi, aii fugiţii, firii unu
tenerii urma după elă, îmbrăcată cu giulgiu
52 pe corpulu golu ; şi l'aă prinşii teneriî : Eră
elu lăsându gîulgîulu, a fugită de la eî golu.
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Nu cunoscii pre acesta omii, de care vorbiţi.
1 Şi a duna oră a cântatii cocoşulii. Şi şî-a 72
adusă aminte Petru de cuventulu, care î-a
disii lisusu : Mai 'nainte de a cânta cocoşulii
de duoe ori, te vei lepăda de mine de trei
lisusu înaintea archiereuluî şi a sinedriuluî se o- ori. Şi gândindu se la acesta, a începutu
sendesce ft se batjocură ; Petru 'la tăgăduesce.
a plâuge.
" Şi aii adusii pre lisusu la archiereă, şi
im Pilotă ; elă este daţii la, morte,
s'au adunaţii la d'însulă toţi archiereiî şi lisusu înaintea
ocărătu de ostaşi şi crucificaţii.
cărturarii. Eru Petru 'î urma de departe,
până în întru în curtea archiereuluî ; şi şe SI a îndată demâneţa ţinendă sfatii archie- 15
dea împreună cu servil, şi se încăldîa la focii.
reiî cu bătrânii şi cu cărturarii şi cu
*Eru archiereiî şi totă adunarea căutau măr toţii sinodalii, şi legândii pre lisusu, l'au
turia asupra luî lisusu, ca să-lii omore ; dară duşii, şi /'aii daţii luî Pilatu.
nu aflau. Că mulţi mărturisîaii mărturia
6 Şi l'a întrebaţii Pilatu : Tu escî regele 2
mincîunosă asupra luî ; eră mărturiele lorii nu Iudeilorii? Elu respundendă, î-a disii: Tu dicî.
erau asemenea. Şi u mia, sculându-se, aii Şi-lă acusaii archiereiî de multe, dară elu 3
rnarturisitii mărturia mincîunosă asupra luî, uu a respunsii nimicii. ° Eru Pilatu eră-şi 4
dicendă: Noî l'amu audiţii dicendu: c Eu l'a întrebata, Dicendu . Nimicii nu respundi ?
voia strica acestii templu făcuţii de mâni, şi Vedî câte mărturisescu asupra ta. d Eru Ii- 5
în trei dile voiu zidi altuia nefacutu de susu toţii nu a respunsii nimica, încâtu se
mâni. Şi nici aşa nu era mărturia lorii a- mira Pilatu.
Erii " la serbătorea aceea li elibera câte 6
semenea.
d Şi sculându-se archiereulii iu medilocu, unu vinovata, pre care eî 'Iii cereau. Şi 7
a întrebaţii pro lisusu, dicendu: Nimicii nu era unulu, ce se numîa Barabba, prinsQ cu
respundi? ce mărturisescu aceştia asupra soţii seî, şi care într'o rescolă făcuse unii
ta? Erii • elu tăcea, şi nimicii nu respundea. omoru. Şi strigându mulţimea, a începutu 8
/Eră-şî l'a întrebaţii archiereulu, şi î-a a cere să-î facă, precumu li făcea pururea.
disă: Au tu escî Christosulă, Mula celui Erii Pilatu lî-a respunsii, dicendu : Voiţi ca 9
Bine-cuventată? Eru lisusu a disii: Eu să vî eliberezu pre regele ludeiloru ? Că 10
sunt ; »şi veţi vede pre Fiîulă omului şeţlendă scia, că l'aii datu archiereiî din pismă.
d'a drepta putereî, şi venindii pe nuoriî ceErii 'archiereiî au înduplecată pre po- 11
rîuluî. Eru archiereulu rumpendu-şî vest poru, ca mai bine să li elibereze pre Ba
mintele sale, a disii : Ce ni mai trebuescii rabba. Pilatu respundendu, eră-şî lî-a disu: 12
mărturii? Aţi audiţii blăstemulii; ce vi se Dară ce voiţi ca să făcu acestuia, pre care-lu
pare ? Eru eî toţi l'au condemnatu ca vino diceţî rege alu ludeiloru? firii eî eră-şi 13
vaţii morţeî.
aii strigaţii: Crucifică-lii. Eru Pilatu lî-a 14
Şi aii începută unii a-lu scuipa, şi a-î disii; Dară ce reu a făcuţii? Şi eî mai mulţii
acoperi faţa, a-lu pumni, şi a-î dice: Pro- strigau ; Crucifică-lu. » Deci Pilatu vrendu 15
feţesce-m. Şi servii 'Iii pălmuîau.
să mulţumescă glota, lî-a eliberată pre Ba
* Şi fiindii Petru josu în curte, a veniţii rabba ; şi bicîuindu pre lisusu, l'& trădatu
una din servele archiereului. Şi vedendă pre să se crucifice.
Petru încăldindu-se, ţi căutândă la elu, a
* Atunci ostaşii l'au adusă în întrulă curţeî, 1 6
disu: Şi tu erai cu lisusu Nazarinenulă. ce se dice pretoria ; şi na adunată totă co
Eru elu a tăgăduita, dicendu: Nu sciă, nici horta, Şi 1-aă îmbrăcată în purpură ; şi îm- 1 7
înţelegii ce vorbescî. Şi a eşită afară în pletindu cunună de spini, î-au pusă pe capii.
sală; şi a căutaţii cocoşulii. 'Erii serva e- Şi au începută a i se închina: „Bucură-te, 18
ră-şî vădendu-lă, a începutu a dice celorii rege ala ludeiloră" ; Şi-lă lovîau presto 19
ce sta acolo: Acesta este dintr'înşiî. Erii capă cu trestia, şi-lă scuipau, si plecându-şî
elii eiă-şî a tăgăduita, i Şi presto puţină genunchîele, i se închinaă. Şi după ce l'au 20
eră-şî cei ce sta acolo aii disii luî Petru: batjocorită, l'au desbrăcată de purpură, şi
Adevăraţii tu escl dintr'înşiî ; * oă escî Gali- l'au îmbrăcată în vestmintele sale.
' Şi l'au dusă, ca să se crucifice. Şi au 21
leenu, şi graiulii teu semăna. Eru elu a în
ceputu a se blăstema şi a se juni, Dicendu : silită pre unu ore-care, Simonu, Chirinenu,
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părintele lui Alessandru şi alu lui Rufii,
care venindu din ţerână, trecea pe acolo,
ca să ducă crucea lui. i Şi l'au adusu la
loculu Golgota, ce însemneză : Loculu căpeţineî. *Şi î-au datu să bee vinu ameste
cată cu smirnă; eru elii nu a luaţii.
Şi crucificându-lu, ' aii împărţiţii vestmin
tele luî, aruncându sorţi pe d'însele, cine să
le îee.
Si * era ora a treîa, şi l'au crucificaţii.
Şi era "înscrierea vinei luî scrisă d'asupra: REGELE KJDEILORtX
Şi ° împreună cu d'însulu aii crucificata
diioî hotî, unulu d'a drepta luî, şi altulu
d'a stânga luî. Şi s'a împliniţii scriptura,
care dice : *Şi s'a socotită cu cei fără-de-lege.
Şi » cei ce treceau 'Iii batjocorîau, clătindu cu capetele loru, şi dicendu : Uă ! r tu
celu ce strici templulu şi-W zidescî în trei
dile, Mentui-te insu-ţî, şi te pogoră de
pe cruce ! Asemenea şi archiereiî cu căr
turarii bătendu-şî jocu, diceaii unulu cătră
altulu : Pre alţii a mântuiţii ; eru pre sine
ru pote să se mentală. Christosu, regele luî
Israelu, pogore-se acumu de pe cruce, ca
să vedemu şi să credemu. Şi * cei ce erau
crucificaţi cu elii 'Iu batjocorîau.
Eru 'în ora a şesea s'a făcuţii întunerecu
preste totu pămentulu, până la, ora a noua.
Eru în ora a noua a strigatu lisusu cu
voce tare, dicendu : "Eloî, Eloî, lama sabachtani? ce însemneză: Dumnedeulu meu, Dumnedeulu meii, pentru ce m'aî lăsaţii ? Eru
uniîa din cei ce sta acolo, audindu, diceaii:
Ecce, elu chiamă pre Ilie. Şi "alergându unulu,
puindi
cendu
să-lu pogore.
»Eru lisusu, strigându cu voce tare, şî-a
daţii sufletulu.
Şi * catapetezma templului s'a rupţii în
duoe, de susu până joşii.
Şi ° vedendu sutaşulu, celii ce sta în fa
ţa luî, că aşa strigându şî-a datu sufletulii,
a disu : Adevărata, omulu acesta fiiu alu luî
Dumnedeu a fostu.
6 Şi eraii acolo şi femei privindu " de de
parte ; intre cari era Măria Magdalena, şi
Măria, muma luî lacobu celui micii şi a luî
lose, şi Salome ; (Cari şi, cându era elu în
Galilea, d 'î urmaii, şi-î servîau) ; şi altele
multe, cari se suiseră cu elu în Ierusalimu.

j Mat. fi. 33.
Lac. 13. 33.
loan 19. 17.
k Hat 27. 34.
( ft. >i. 18.
Lac. 83. 31.
loan 19. 23.
m VV'.li Mat. 87. i

«6.

Lne. 83. 34.
loan 19 U.
n Mat. 17. 37.
loan 19. iii.
o Mat. 87. 38.
p l«a. 53. 11.
Lac. 88. 37.
g P>. U. T.

| 'r Cap. 14. os.

loan 1. 19.
t Mat. 27. 41.
Lnc. 13. 39.
t Mat. 17. 45.
Luc 83. 44.
u P». 88. 1.
Mat. 87. 46.
v Mat. 87. 48.
loan 19. 8».

x P>. 69. 81.
y Mat. 17. 60.
Luc. 83. 46.
loan 19. 30.
t Mat. 17. Fu.
loan 19. 30.
Luc. 13 41.
a Mat. 17. 55.
Luo. 13. 4«.

îngroparea.

* Şi fâcendu-se acumii seră, fiindii-că era
vineri, care este diua de d'inainte a sâmbăteî ; A veniţii losefu din Arimatia, consiliaru însemnata, care şi elu { ascepta împă
răţia luî Dumaedeu, şi îndrăznindii a întratu la Pilatu, şi a cerutu corpulu luî li
susu. Eru Pilatu s'a mirata, că a muritu
aşa curendfl ; şi chîămându pre sutaşu, l'a
întrebaţii de a muritu de mulţii. Şi înţelegendu de la sutaşu, a dăruiţii luî losefu
corpulu. » Şi cumperându giulgiu, şi po;ţorîndu-lii, l'a înfăşuraţii cu giulgiu, şi l'a
pusu în mormentii, care era sepatu în pe
tră ; şi a prăvălitu o petră pe uşa mormentului. Eru Măria Magdalena şi Măria a luî
lose privîau unde-lu punu.
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înviarea.

SI ° trecendii sâmbăta, Măria Magdalena, 16
şi Măria lut losefu, şi Salome, * au cumperatu miresme, ca să mergă să-lu ungă.
c Şi forte de demâneţă în ânteia <f.i & septă- 2
mâneî au veniţii la mormentu, resărindu
sorele. Şi diceaii una câtră alta : Cine ni 3
va prăvăli petra de pe uşa mormântului ?
Şi căutându, au vedutu petra prăvălită ; că 4
era mare forte.
d Şi întrându în mormentu, aii vedutu pre 5
unu teneru şedendu d'a drepta, îmbrăcaţii
în vestmentu lungii fi albii ; şi s'au spăîmentatu. " Eru elu lî-a disu : Nu ve spăîmentaţî ; 6
căutaţT pre lisusu Nazarinenulu celu cru
cificata; elu s'a sculatu, nu este aicea; ecce
loculu, unde l'uii pusu. Ci mergeţi de spu- 7
neţî discipuliloru seî şi luî Petru, că va mer
ge mai 'nainte de voi în Galilea ; acolo 'Iii
veţî vede, l precumu elu v'a disu. Şi eşindu 8
curendu, aii fugitu de la mormentu ; că eraii
cuprinse de cutremuru şi de spaimă ; -" şi nimenuî nimicu n'au spusu ; că se temeau.
Aretările lui Jinimii la discipuHî seî, şi missiunea
ce elii tt-o încredinţeză.

Eru după ce a înviaţii lisusu demâneţă
în ânteia (U a septemâneî, * s'a aretatu maî
ânteiii Măriei Magdalineî, * din care scosese
şepte demonî. i Aceea mergendu, a datu scire celoru ce fuseseră cu elu, cari se plân
geau şi se tânguîau. * Şi aceîa, audindu că este viu şi a foştii vedutu de d'însă, n'au
credutu.
După aceea s'a aretatu într'jiltu chipu
ft Mat. 87. 55.
Lac. 13. 49.
« Pa 38. U.
d Lac. 8. 1. S.
e Mat. 17. 57.
Lac. 83. 50.
loan 19. 38.
/ Lac. 1. 85, 38.
g Mat. 17. 59,

80.

Luc. 13. 53
loan 19. 40.
_
CupuZu 16.
a Mat. 88. 1.
Lac. 14. 1.
loan V). 1.

b Loc. 13. 56.
e Luc. 14. 1.
loan 80. 1.
d Lnc. 14. 3.
loan !0. 11,
11.
f Mat. 18. 5, 6,
7.
/ Mat. 86. 38.

9
10
11
12

Cap. 14. 18.
g VedI
8 V .Mat. 88.
Luc. 84. 9.
h loan 20. 14.
i Lao. 8. 1.
j Lac 24. 10.
loan 80. 18.
k Lac. M. 11.

828

LUCA.

lla dftoi dintr^îqgil pe cale, cândii mergeau
13 la~ţerâhâ.~~Şr aceia mergendu, au spusu celoru-1-alţî ; şi nici pre aceia nu aii credutu.
m După aceea s'a arătaţii celoru unu-spre14
dece, cându şedeau la mesă ; şi î-a mus
traţii pentru necredinţa lorii şi învertoşarea ânimeî /or/7, că n'au credutu celoru
ce l'au vedutu, după ce a înviaţii.
"Şi li-a disu: Mergeţi în totă lumea, °şi
15
1 6 predicaţi evangelia la totă făptura. ' Celu ce
va crede, şi se va boteza, se va mentui ;
« eru celu ce nu va crede, se va condemna.

Şi celoru ce voru crede, voru urma aceste
semne : T în numele meu voru scote demoni ;
' în limbînoue voru vorbi : ' Şerpi voru rădica;
şi de voru be ce- va de morte, nu-î va vă
tăma ; " #t-şî voru pune manele presto bol
navi, şi li va fi bine.
Deci Domnulu, "după ce a vorbiţii cu
d'inşiî, x s'a înălţaţii la ceriu, şi y a şedutu d'a
drepta lui Dumnedeu.
foii ei eşindu, au predicata pretutindinea,
Domnulu împreună lucrându, * şi adeverindu
cuventulu prin semnele ce urmau. Aminu.
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19
20

SÂNTA EVANGELIA DUPRE LUCA.
Introducere.

ore ce mulţi s'au pusu a face istoria
lucruriloru petrecute intre noî, " Precumu ni le- au trădatu cei ce au foştii '' de
la începutii marturî oculari şi miniştri ai
3 cuvântului ; c Mî-amu propuşii şi eu, urmărindu cu de amenuntulu tute de la înce
putii, a-ţî scrie dpe rondu, • pre destinsule
4 Teofile, f Ca să fii convinsu despre cele în
tru cari te-aî învăţaţii.
UnU (înyeril dă in scire nascerea lut Ion na
Botezătorulti.

5
6
7
8
9
10
11
12
13

Fost'a » în dilele lui Erodu, regele ludeeî,
unii preutu, a nume Zacaria, ''clin rouduela
lui Abia ; şi femca lui din fetele lui Aaronu ;
şi numele ei era Elisabeta. Şi erau amînduoî ' drepţi înaintea lui Dumnedeu, âmblându în tote ordinele şi aşedămintele Domnuluî fără prihană. Şi ei nu aveau copii ;
că Elisabeta era sterpii, şi amînduoî înain
taţi în vrestă.
Şi pre- cându preuţîa elu înaintea lui
Dumnedeu •* în şirulu rondueleî sale, Şi dupre datina servireî preuţieî, i se sorţi * să
tămăîeze, întrându în templulu Domnului;
'Şi p-re- cându totă mulţimea poporului era
afară, rugâudu-se în timpulu tămăîereî ; I
s'a arătaţii âugerulu Domnului, stându d'a
drepta "altarului tămăîereî. Şi vedendu-^w
Zacaria, " s'a turburata, şi frică a cădutii
preste d'însulu. Eru ângerulu a disu cătră

; Lac 84. 13.
m Lac. M. 36.
lomn 10. 19.
1 Cor. 15. 5.
n Mat M. 19.
IOMI 15. 16
a Col. 1. »3
p Io»n 3. 18, 36.
Fapt. t. 38. &
16 30—S*.
Rom. 10. 9.
1 Pat g. 91.
., lu»U 1*. 11.

r Luc. 10. 17.
Fapt 5 16. k
8. 7. t 16 18.
& 19. 11.
• Fapt. i. 4. &
10. «6. k 19.
6.
1 Cor. ÎS. 10,
M.
( Loc. 10. 19.
Fapt. K. 5.
u Fapt 5. 15,
16. fc 9. 17. k

S8. 8.
LUOA.
—
Iac. 5. U, 15.
Capuia 1.
u Fapt. 1. », t.
a Luc. M. 51.
a Ebr t. 3.
1 Pet. 5. 1.
y Pi. UC. 1.
Fapt 1. 55 ' 1 Pet. 1. 16.
< Fapt. 5 11. k
1 loaa 1. 1.
b Mtrc 1. 1.
14.3.
I'i<m 15. 87.
1 Cor. 2. 4. r,
Ebr. t. 4.
e Fapt. 15. 19,
K, 18.
1 Cor. 7. 40
d Fapt. 11. 4.

d'însulu : Nu te teme, Zacario l că s'a au
diţii rugăciunea ta, şi femea ta Elisabeta
'ţi va nasce fiiu, şi ° veî chîăma numele lui,
loanu. Şi veî ave bucuria şi veselia ; şi
p mulţi se voru bucura de nascerea Iul. Că
va fi mare înaintea lui Dumnedeu, şi * nu va
be nici vinu nici băutură îmbătătore ; şi se
va împle de Spiritu Sânţii r încă din mitra
mumei sale. • Şi pre mulţi din fiii lui Israelu va întorce la Domnulu, Dumnedeulu
lorii. (Şi elu va merge înaintea lui în spiritulu şi puterea lui Ilie, să întorcă ânimele părinţiloru spre copii, şi pre cei neascul
tători spre înţelepciunea drepţiloru ; ea gă
tesc;! poporu pregătiţi Domnului.
Şi a disu Zacaria cătră ângeru : " în ce
voiu cunosce acesta ? că eu bătrânii sunt,
şi femea mea înaintată în vrestâ. Şi respundendu ângerulu, î-a disu : Eu sunt • Gabrielu, celu ce stau înaintea lui Dumnedeu,
şi sunt tnime.su a vorbi cătră tine, şi a da
în scire ţie acesta. Şi eccă,1 veî fi mutu, neputendu vorbi, până în diua aceea in care
voru fi acestea ; pentru că nu ai credutu
cuvinteloru mele, cari se voru împlini în
timpulu lorii.
Şi ascepta poporulu pre Zacaria, şi se
mira, că întârdia în templu. Şi eşindu elu,
nu putea să li vorbescă ; şi au cunoscuta
ei, că a vedutu vedere în templu ; că li fă
cea somnii, şi a rămaşii mutu.
Şi dacă s'au împliniţii " dilele serviciului
s
/
.,
k

Fapt. 1. 1.
j
loan 80 31.
Mat 8. l.
1 Croa.84.10,
k
1».
Neem.li.4,17.
< Fac. 7. 1: i
17. 1.
l
t Rog. 9. 4.
8 It.s;. 80. S.
in
IOT 1. 1.
Fapt 83. 1. n
fc M. K.

FIlip 3. 6.
1 Cr.>n. 84. 19.
8 Cron. 8. 14.
St 31.8.
Biod. 30. 7, 8.
1 Şam 8. *8
ICron. 83 13.
8 UTOQ. 89. U.
Lev. 16 17.
Apoc. 8. 3, 4.
EdoJ 30. 1.
Jadc. 6. 88. b
ÎS. 88.

Dan. 10. 8.
Veri. 89.
Cap. 8. 9.
Fapt 10. 4.
Apoc 1. 17.
o Vera 60. 63.
p Vor» 58.
q Num. 6 S.
Jadc 13. 4.
Cap. 7. 33.
r Ier. 1. 5.
Gal. 1. 15.
• Mal. 4. 5, 6.

14
15

16
17

18
19

20

21
22

23

( Mal. 4. 5.
Mat. U. 14.
Maro. ». 18.
v Fac. 17. 17.
v Daa. 8. 16. k
9 ti— SJ.
Mat 18. 10.
Ebr 1. 14.
• Exee. S. M. k
84. 17.
y Vedî 8 Ref.
11. 5
1 Cron. 9. 16.

CAP. 1.
24 luî, s'a duşii la casa aa. Eră după acele
dilo a conceputa Elisabeta, femea luî, şi
25 s'a ascunşii cinci luni, dicendu : Aşa mî-a
făcuţii Domnulu în dilelC) în cari a căutaţii
* să rădice ruşinea mea d'intre omenî.
Bună-vestirea Măriei; visita et la Elisabeta, şi
ciînlevulii eî de laudă.

26

Erii în a şesea lună a foştii trămesu âagerulu Gabrielu de la Dumnedeu în ceta
tea Galileeî, alu cărei nume era Nazaretu,
27 La o fecîoră ° logodită cu bărbaţii, alu cărui
nume era losefu, din casa luî Davidu ; şi
28 numele fecîoreî era Măria. Şi întrându angerulu la d'însa, a disu : * Bucură-te, cea
plină de charii; c Domnulu este cu tine; bi29 ne-cuvântată escl tu intre femei. Eru ea
vădendu-/w, d s'a turburaţii de cuventulu luî,
şi cugeta în sine, ce feliu de închinare să
30 ţie acesta. Şi î-a disu ângerulii : Nu te te
me, Măria ; că aî aliaţii charu la Dumne31 deu ; "Şi ecce, veî concepe, şi veî nasce fim,
32 şi •''veî chîăma numele luî, 1ISUSU. Acesta
va fi mare, ' şi Fiiu alu celui Pre-îualtu se
va cbîăma, * şi-î va da Domnulu Dumnedeu
33 tronulu luî Davidu, părintele luî; ''Şi va dom
ni preste casa luî lacobu în eternii, şi îm
părăţia luî nu va ave sfârşiţii
34
Atunci a disu Măria cătră ângeru : Cumu
va fi acesta, de ore ce nu cuuoscu bărbaţii ?
35 Şi respuudendu ângerulii, i-a disu: •>' Spiritulu Sântu se va pogorî preste tine, şi pu
terea celui Pre-înaltu te va umbri ; pentru
acesta şi Sântulu ce se va nasce din tine,
36 se va cbiăma * Fiiu alii luî Dumnedeu. Şi
ecce, tlisabeta, ruda ta, şi aceea a conce
puţii tini la bătrâneţele ei; şi acesta, ce se
37 chiâmase sterpă, este în a şesea lună. 'Că
la Dumnedeu nimicii nu este cu neputinţă.
38
Şi a disu Măria : Ecce serva Doinuuluî !
fie mie dupre cuventulu teu. Şi s'a dusu
ângerulu de la d'însa.
39
Şi sculându-se Măria în dilele acelea, a
mersu degrabă la munte, m în o cetate ««40 mită Iuda ; Şi a intraţii în casa luî Zacaria,
4 1 şi s'a închinaţii Elisabeteî. Şi cându a au
diţii Elisabeta închinăciunea Măriei, a săl
taţii prunculu în mitra eî; şi Elisabeta s'a
42 împlutu de Spiritu Sânţii; Şi a strigata cu
voce tare, şi a disu: "Bine-cuventată esci tu
intre femeî, şi bine-cuventatu este fruptulu
43 mitrei tale. Şi de unde-mî este acesta, ca
Rom. 1. 4.
i Fac. 30. »3.
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să vină muma Domnului meii la mine ? Că
eccă, cumu s'a audiţii vocea închinăcîuneî
tale în urechîele mele, a săltaţii prunculu
în mitra mea de bucuria. Şi fericită este
ceea ce a credutu, că va fi împlinirea celoru dise eî de la Domnulu. Şi a disu Măria :
0 Măresce sufletulu meu pre Domnulu,
Şi s'a bucurată spiritulu meii de Dumnedeu,
Mentuitorulu meu;
Că f a căutaţii spre starea cea umilită a
serveî sale;
Că ecce, de acumii « mă voru ferici tote nemurile ;
Că r mî-a făcuţii lucruri mari Celii Puternica,
Şi 'sântu este numele luî;
Şi ' mila luî este din nemu în nemu spre ceî
ce se temu de d'însulu ;
"Fâcut'a tăria cu braţulu seu;
" Răsipit'a pre ceî mândri în cugetulu ânimeî
lorii;
•Pogorît'îi pre ceî puternici de pe scaune,
Şi a înălţaţii pre cei umiliţi ;
* Pre ceî flămândî î-a împlutu de bunătăţi,
Şi pre ceî avuţi î-a trămesu deşerţi;
Ajutat'a pre Israelu, servulu seu,
'Amintindu-şî de indurarea »a;
"(Precuinu a promisu pârinţiloru noştri,)
Lui Abraamu şi seminţiei luî, în eternii.
Şi a rămaşii Măria cu d'însa ca la trei lunî,
şi s'a întorşii la casa sa.
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Nascerea luî Ioană Sotezătorulu; şi imnulii
profetica alu părintelui şeii.

Eru Elisabeteî i s'a împliniţii timpulu să
nască, şi a născuţii tini. Şi au audiţii vicmii şi rudele eî, că a măriţii Domnulu mila
«a cu d'însa; şi *se bucurau împreună cu ea.
Şi c în diua a opta au veniţii să circumcidă prunculu; şi i puneau numele, dupre
numele părintelui seu, Zacaria. Eru luându
cuventulu muma luî, a disu: dNu aşa\ ci se
va chîăma loanu. Şi au disu cătră d'însa:
Nimenea nu este în rudenia ta, care se
chîarnă cu numele acesta. Şi au făcuţii
semnă părintelui seu, ce nume să-î dee. Şi
cerendii elu o tablă, a scrisu, dicendu:
e loanu este numele luî. Şi s'au miraţii toţî.
'Şi i s'a deschişii gura luî îndată, şi i s'a
deslegatu limba lui, şi vorbîa, lăudându pre
Dumnedeu.
Şi a cuprinsa frică pre toţî viciniî lorii,
şi s'au respânditu tote aceste cuvinte în totu
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66 pămentulii ludeeî » de pe lungă munte. Şi
toţi cei ce au auditu, '• cugetau în anima lorii,
dicendu : Ce va fi acestu pruncii ! Şi ' mâna
Domnului era cu d'însulu.
67
Şi Zacaria, părintele lui, i s'a împlutu de
68 Spiritu Sântu, şi a profeţitu, diceudu:
* Bme-cuventatu fie Domnulu, Dumnedeulu
lui Israelu,
Că l a cercetatu şi a rescumperatu poporulu
seu;
69 m Şi DÎ-R rădicaţii cornii de mentuire,
în casa lui Davidu, servulu seu.
70 " Precumu a vorbitu prin gura sânţiloru proCeloru din vechime;
[feţi aî seî,
71 Mentuire de neamicii noştri,
Şi din mâna tuturoru celoru ce ne urescu;
72 ° Să facă îndurare cu părinţii noştri,
Şi să-şî aducă aminte de legămentulu şeii
celu sânţii;
73 De f jurâmentulu ce a făcutu lui Abraamu,
părintelui nostru:
Că ni va da,
74 Scăpându-ne din mâna neamiciloru noştri,
Să-î * servimii fără frică,
75 r în sânţeuiă şi în dreptate înaintea lui, în
tote dilele vîeţeî nostre.
76
Şi tu, pruncule! profeţii alu celui Preînaltii te vei chîăma ;
Că * vei merge înaintea feţei Domnului, să
gătesci calea lui.
77 Ca să dai poporului seu cunoscinţa mentuireî ' în iertarea pecateloru loru ;
78 Prin indurarea de animă a Dumnedeuluî
nostru,
Prin care ne-a cercetatu resăritulu celu din
înălţimi;
79 " Să lumineze celoru ce şedeau în întunerecîi
şi în umbra morţeî,
Să îndrepteze picîorele nostre în calea păceî.
80
Eru " prunculu crescea, şi se întări» în
spiritu ; şi x a foştii în pustiiu până în diua
aretăreî lui cătră Israelu.

tatea sa. Şi s'a suiţii şi losefu din Galilea,
din cetatea Nazaretu, la ludea, în * cetatea
lui Davidu, care se chiamăBetlehemu; e (că
elu era din casa şi din seminţia lui Da
vidu :) Să se înscria cu Măria, d femea cea lo
godită lui, nindu ea îngreunată.
Şi cându erau ei acolo, s'au împliniţii
dilele, ca să nască ea. Şi ' a născuţii pre
fiîulu seu celu ânteiu-născutu, şi l'a înfâşatu,
şi l'a culcatu în esle, pentru că ei nu aveaii locu în ospetăriă.
Şi erau păstori în acea lăture, petrecendu pe câmpii, şi păzindu noptea împrejurulii turmei lorii: Şi ecce, ângerulu Domnuluî a stătuţii înaintea loru, şi mărirea
Domnului a străluciţii împrejurulii loru; 'şi
s'au înfricoşaţi] cu frică mare. Şi lî-a disu
ângerulu: Nu ve temeţi; că ecce, vî dau în
scire bucuria mare, ' care va fi la toţii po
porulu. ACâ astă- di vi s'a născuta 'iMentuitorii, i care este Christosu Domnulu, în ceta
tea lui Davidu. Şi acestn vî va fi semnu :
Veţi afla unu pruncii înfâşatu, culcatu în esle.
*Şi îndată împreună cu ângerulu mulţime de oste cerescă lăuda pre Dumnedeu,
şi dicea: ' Mărire lui Dumnezeu în înălţimi,
m pace pe pămentu, şi " bună învoire intre
omeni.
Şi cându s'aii duşii ângeriî de la d'înşiî
la ceriu, aii disu păstorii uniîa cătră alţii :
Să mergemu dară până la Betlehemu, şi să
vedemu ceea ce s'a întâmplaţii, despre care
Domnulu nî-a făcutu cunoscuţii. Şi aii venitii de grabă, şi aii aflaţii pre Măria şi pre
losefu, şi prunculu în esle. Şi vedeudu-W,
au făcuţii cunoscuta, cuventulu, ce li se vor
bise despre acestu pruncii. Şi toţi cei ce
au auditu, s'aii miraţii de cele ce li s'a disu
de păstori. ° firii Măria păzîa tote acele cuvinte, cugetându-le în anima sa. Si s'au
întorşii păstorii, mărindu şi lăudându pre
Dumnedeu pentru tote cele ce aii auditu şi
au vedutu, precumii li s'a vorbitu.
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Nascerea lui lisusă Christosă. Darea in scire a
acesteia, la păstori de cătră ângert.
Circumcisiunea Zwt lisustt; ducerea Zuî în templu;
şi profefiele luî Simeonii şi ale Annei.
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| sarulu Âugustii, să se înscria toţii lumea.
2 ° (Acesta înscriere s'a făcuţii mai ânteiu, curaciderea pruncului, s'a chîămatu numele
3 cându Cirineu era guvernătorulu Siriei) Şi lui, « IISUStF, care s'a numiţii de ângeru mai
mergeau toţi să se înscria, fie-care în ce- 'nainte de a se concepe în mitră.
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Şi împlinindu-se filele curăţireî eî dupre
legea lui Moisi, l'au adusu la lerusalimu,
spre &-lu pune înaintea Domnului. (Precumu
scriau este în legea Domnului: 'Totă partea
bărbătescă ce deschide matricea, se va chîămă sâutu Domnului); Şi să aducă sacrificiu,
dupre ' ceea ce s'a disu în legea Domnului :
o păreche de turturele, seu duoi pui de po
rumbii.
Şi ecce, era unu omii în Ierusalimu, a
nume Simeonu ; şi acelu omu era drepţii şi
temătorii de Dumuedeu, " asceptându mângăiărea lui Israelu; şi Spiritulu Sânţii era preste
d'însulu. Şi elu era îusciinţatu de la Spi
ritulu Sânţii, că nu va " vede mortea, până
ce va vede pre Christosulu Domnului. Şi a
veniţii zin Spiritu la templu; şi cându pă
rinţii au adusu în lă-întru pre prunculu lisusu,
să facă pentru elu dupre datina legeî, Atuncî l'a luaţii în braţiele sale, şi a bine
cuvântaţii pre Dumnedeu; şi a disu:
Stăpâne, » acumu lasă pre servulu teii în
pace,
Dupre cuventulu teu;
Că ochlî mei ' vădură mentuirea ta,
Care ai gătiţii înaintea feţei tuturoru poporeloru:
• Lumină pentru descoperire naţiuniloru,
Şi mărire poporului teii Israelu.
Şi losefu şi muma lui se miraii de cele
ce se diceau despre d'îusulu. Şi î-a bine
cuvântaţii Simeonu, şi a disu cătră Măria,
muma lui: fiece, acesta este pusu spre * că
derea şi scularea multora în Israelu, şi spre
« semnu, contra căruia se va vorbi: (Da, dpriv
însu-şî sufletulu teii va trece sabia), ca să
se descoperă cugetările din multe animi.
Şi era Ânna, profetesă, feta lui Fanuelu,
din seminţia lui Aseru ; acesta trăise cu băr
baţii şepte ani de la fecioria sa, şi era acumu înaintată în vrestă, Şi văduvă, ca la
optu-decî şi patru de anî, care nu se de
părta de la templu, ci servîa Iul Dumnezeu
cu posturi şi cu rugăciuni ' diua şi iiopte.i.
Şi aceea venindu într'acea oră, lăuda pre
Domnulu, şi vorbîa despre d'insulii tuturoru
celoru ce 'asceptaii mentuirea în Ierusalimu.

831

» firii prunculu crescea, şi se întăria în
spiritu, împlendu-se de înţelepciune ; şi charulu lui Dumnedeu era preste d'însulu.
Şi se duceau părinţii şei * în fie-care anu
la Ierusalimu la serbătorea pascelor.u. Şi
cându elu a foştii de diioî-spre-dece anî,
suindu-se ei la Ierusalimu dupre datina serbătoreî, Şi sfârşindu-se dilele, cându s'aii
întorşii eî, a rămaşii prunculu lisusu în Ie
rusalimu, fără ca losefu şi muma lui să
sciă. Şi socotindu că este elu cu ceî-1-alţî
soţi, au veniţii cale de o di; şi l'au cău
taţii intre rudele şi cunoscuţii lorii. Şi neaflându-lu, s'aii întorşii la Ierusalimu, cău
tând u-lii.
Şi după trei dile l'aii aflaţii în templu,
şădendii în mediloculii învăţaţiloru, ascultându-î şi întrebându-i. Şi ; se mirau toţi
cei ce-lu audiau de priceperea şi de respunsurile lui. Şi vădendu-lii, s'au uîmitu ;
şi a disu cătră elu muma lui: Fiiule, de ce
ni-ai făcutu aşa? ecce, părintele teii şi eu,
îngrijiţi ii i ml ii, te căutamii. Şi a disu cătră d'înşiî: Pentru ce mă căutaţi? au nu
aţi .sciutii, că mi se cade să fiu în j cele ce
sunt ale părintelui meii ? Dară * eî nu au
înţeleşii graîulu, care lî-a vorbită. Şi s'a
pogorîtu cu d'înşiî, şi a veniţii la Nazaretu,
şi se supunea lorii ; şi muma lui ' păzia tote
acestea cuvinte în anima sa.
Şi lisusu m crescea în înţelepciune şi în
vrestă şi în charu înaintea lui Dumnedeu şi
a omeniloru.
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Activitatea lui loanA Botezătorulă, ţi botezulă
Iul lisusu.

EARtJ în amilii alu cincî-spre-decelea alii
împărăţiei Cesaruluî Tiberiu, (Ponţiu Pilaţii fiindu guvernătorulu ludeeî, şi Erodu
fiindu tetrarchu în Galilea, şi Filipu, fratele
37
lui, tetrarchu în Iturea şi în laturea Trachoniei ; şi Lisauiu, tetrarchu în Abilena) ;
" în dilele arcbiereiloru Anna şi Caiafa, a
fostu cuventulu lui Dumnedeu cătră loanu,
38
fiîulu lui Zacaria, în pustiiii.
* Şi elii a veniţii în tote împrejurimile
Iordanului, predicâudu botezulu pocăinţei,
c spre iertarea pecatelorii. Precumu este
Copilăria şi tenereţa lui lisutu; visita sa la leru.tiilium in ala duoî-spre-^ecelea anii ala vres- scrisu în cartea cuvinteloru profetului Isaia,
caredice: d Vocea celui ce strigă în pustiiii:
teî sale.
39
Şi după ce au sfârşita tote dupre legea Gătiţi calea Domnului, drepte faceţi cără
Domnului, s'au întorşii în Galilea, în ce rile lui; Totă valea se va împle, şi toţii
tatea lorii Nazaretu.
muntele si delulu se va înjosi ; şi cele strîm36
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be se vor ti face drepte, şi cele aspre, câî
6 netede. Şi ' va vede toţii corpuiu ineutuirea lui Dumnedeu.
7
Atuacea dicea mulţiineî celoru ce vineau
să se boteze de la elu: /Pui de viperă l cine
v'a datu scire să fugiţi de mânia ce va sa
8 fie? Deci faceţi frupto vrednice de pocă
inţă : şi nu începeţi a dice în TOI înşi-ve :
Părinte avemu pre Abraamu ; că dicu vouî,
că pote Dumnedeu şi din petrele acestea
9 să rădice fiî lui Abraamu. Şi acuinu jace
securea la rădăcina pomiloru ! » deci totu pomulu, care nu face fruptu bunii, se tăia, şi
se aruncă în tocii.
10
Şi-lu întreba poporulu, dicendu: h Dară
11 ce să facemu ? Elu respun^endu, lî-a disu :
' Celu ce are duoă vestminte, să dee celui ce
nu are 'nici unulii ; şi celu ce are bucate să
facă asemenea.
12
Atunci i au veniţii şi vameşii să se boteze,
şi î-au disu : înveţâtorule, ce să facemu '(
1 3 Elu a disu cătră d'înşii : * Nu luaţi nimicii
mai mulţii de câtu vî este rânduiţii.
14
Şi-lu întrebau şi ostaşii, dicendu: Şi noi
ce se facemu? Elu lî-a disu: Nu asupriţi pre
nimenea, l nici nu ncusaţî strîmbu pre nime
nea; şi vă mulţumiţi cu lefele vostre.
15
Eru poporulu asceptându, şi cugetându
toţi în ânimele lorii de Ioana, nu cumii-va
16 să fie elîi Christosu, A respunsu loanu, şi
a disu tuturoru : mEu vă botezii cu apă : dară
vine celii mai tare de câtu mine, căruia eu
nu sunt vrednicii a-î deslega cureua încălţăminteloru lui ; acesta vă va boteza cu Spi17 ritulii Sânţii şi cu focii; A cărui venturătore este în mâna lui, şi va curaţi aria, " şi va
aduna grâulu în grânarulu seu; erii plevele
18 le va arde cu focii nestinsa. Şi multe al
tele predica poporului, îndemnându-Zw.
19
°Eru Eroda, tetrarchulu, mustraţii fiindu
de elu pentru Erodiada, femea lui Filipu,
fratele seu, şi pentru tote relele cari a fă20 cutii Erodu, A adausu şi acesta preste tote,
de a închişii pre loanii în închisore.
21
După ce s'a botezată totu poporulu, şi
f lisusii botezându-se şi rugându-se, s'a des22 chisu cerîulu ; Şi s'a pogoritu Spiritulu
Sânţii în cbipii trupescu, ca unu porumbă,
preste d'însulu; şi s'a audiţii voce din ceriu,
Dicendu: Tu escî Fiîulu meu celu iubiţii;
în tine amu biue-voitu.
23

de ani, fiindu (precumu se socotîa) ' fiîulu
lui los fii, alii lui Eli, Alu lui Mattatu. alu 24
lui Levi, alu lui Melchi, alii lui lanna, alu lui
losefii, Alu lui Mattatia, alu lui Amosu, alu 25
lui Nauinu, alu luî Esli, alu lui Nagge, Alu 26
lui Maatu, alu luî Mattatia, alu lui Semeî,
alu lui losefu, alu lui Iuda., Alii luî loanna, 27
alu luî Resa, alu luî Zorobabelu, alu luî
Saaltielii, alu lui Neri, Alu luî Melchi, alu 28
luî Addi, alu luî (Josatnu, alu lui Elmodamii,
alu luî Eru, Alu luî lose, alu luî Eliezeru, alu 29
luî loriinu, alii lui Mattutu, alu lui Levi,
Alu lui Simeouu, alu luî luda, alu luî Io- 30
şefii, alii luî lonanu, alii luî EHakirnâ, Alu 3 1
lui Melea, alu luî Menanu, alu lui Mattata,
alu lui 'Natanu, 'aiului Davidu, "Alu luî 32
Işaî, alii luî Obedu, alu luî Boozu, alu luî
Salinoiiii, alu lui Naasonu, Alu lui Aminadabu, 33
alii luî Arămii, alu luî Esrouu, alu lui Faresii, alii luî Iuda, Alu lui lacobu, alu luî 34
Isaacu, alu luî Abraamu, ° alu luî Thara, alu
luî Nahoru, Alii lui Sarucu, alu lui Ragavu, 35
alii luî Falecu, alu lui Eberu, alu lui Sula,
* Alu luî Cainanu, alii lui Arfacsadu, « alu luî 36
Seinii, alu luî Noe, alu luî Lamecu, Alu luî 37
Matusela, alu lui Enocu, alu lui laredu, alu
luî Maleleelii, alu luî Caiuanu, Alu luî E- 38
nosu, alu lui Setu, alii lui Adumu, * alu lui
Dumnedeu.
Ispitirea luî lisusU.

EARtl "lisusu, plinu de Spiritu Sânţii, s'a
întorşii de la lordanu, şi '' s'a dusu de
spiritu ÎQ pustiiu, Patru-decî de dile ispitindu-se de diabolulu. Şi c nimicii nu a mân
caţii în acele dile ; şi sfârşmdu-se ele, maî
pe urmă a flâmâuditu. Şi î a disii diabolulu: De escî tu fiiu alu luî Dumnedeu, di
petrei acesteia să se tacă pane. Şi î-a respunsu lisusu, dicendu : d Scrisii este : Nu nu
mai cu pâue va trăi omulu, ci cu totu cuventulu luî Dumnedeu.
Şi suindu-lii diabolulu într'unu munte înaltu, î-a arătaţii tote regatele lumeî într'
unu momentu. Şi î-a disii diabolulu: Ţie
voiu da puterea acesta totă, şi mărirea lorii;
că e dată 'mî este, şi orî-căruîa voîescu o
dau. Deci tu, de te vei închina mie, voru
fi tote ale tale. Şi respuudendu lisusu, î-a
disu : Lipsesce, Satano ! că / scrisu este :
Domnului, Dumnedeuluî teu, să te închini,
şi numaî pre elii să servescî.
Genealogia lui lisusii Christosă.
9 Şi l'a duşii la Iernsalimu, şi l'a pusu pe
Şi lisusii începuse a fi « ca de treî-decî aripa templului, şi î-a disu : De escî tu Fiiu
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ala luî Dumnezeii, aruucă-te joşii de aicea;
10 Că A scriau este: Dke-va ângeriloră seî de1 1 spre tine, să te păzescă, Şi pe mâuî te voru
purta, ca să nu lovescî de petră picîorulă
12 teu. Şi respundendă lisusu, î-a disă: ' S'a
disă: Să nu ispitescî pre Domnulă, Dumnedeulu teii.
13
Şi sfârşindu diabolululu totă ispita, s'a
depărtaţii de la d'însulă •>' pe unu timpu.
Jinunii inveţă in Qalilea; cerceteză Nazaretulii, şi
este lepedatu acolo.
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* Şi s'a întorşii lisusu ( în puterea Spiritu
lui la m Galilea, şi a eşită soirea despre d'insulă în tote împrejurimile. Şi elă învăţa în
sinagogele lorii, fiindă lăudaţii de toţi.
Şi a veniţii la "Nazaretu, unde era cres
cuţii, ° şi a intraţii dupre datina sa în diua
sâmbăteî in sinagogă, şi s'a sculată să cetescă. Şi i s'a dată cartea profetului Isaia. Şi deschidendu cartea, a aflaţii locuia
unde era scrisii: p Spiritulă Domnului este
preste mine, pentru că m'a unsii a pre
dica evangelia saracilorii; m'a trămesii a
vindeca pre cei frânţi cu anima, a anunţa
scăpare celorii prinşi, şi vedere orbiloru, şi
a pune în libertate pre cei apăsaţi ; A anunta anulă favorabilă alu Domnului. Şi
închidendu cartea, a dat'o servului, şi a
şedută. Şi ochii tuturora celoru din sina
gogă erau aţintiţi spre elu.
Şi a începută a dice cătră d'înşiî : Astă-dî s'a împlinită acesta scriptură în urechîele vostre. Şi toţi 'iii mârturisîaă, şi T se
mirau de cuvintele charuluî, cari eşiaă din
gura luî. Şi diceau : T Au nu este acesta fiîulă luî losefă? Şi elă a disă catră eî:
Cu adevărată 'mî veţi dice acesta proverbă :
Medice, vindecă-te însu-ţî ; câte amu audită
că s'aă făcută în * Capernaumă, fa şi aicea
în ' patria ta. Şi a disu : adevărată dică
vouî: Nici una "profeţii nu este primită în
patria sa. Şi adeveră dică vouî, că ' multe
văduve eraă in Israelă în dilele luî Ilie,
cândă s'a închuîată ceriulă trei ani şi şese
luni, fâcendu-se fomete mare preste totă ţera; Dară cătră nici una dintr'acelea nu a
fostă trămesă Ilie, de câtă numai la o femea văduvă din Sarepta Sidonuluî. * Şi mulţi
leproşi erau în Israelu în dilele profetu
lui Eliseiu; dară nici unuia dintr'în|iî nu
s'a curăţită, ci numai Naamană, Sirienulu.
Şi toţi cei din sinagogă au^indă acestea, s'aă împlutu de mânia ; Şi sculăndu-se,
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l'aă scosă afară din cetate, şi l'aă duşii până
în vârfulă muntelui, pe care era zidită ce
tatea loră, ca să-lă arunce josă. Eră elă, 30
'trecendă prin medîloculă loră, s'a duşii.
lisusă vindecă şi inveţă in Capernaumă şi prin
Galilea.

Şi "s'a pogorîtă la Capernaumă, cetate a
Galileeî, şi-î înveţa sâmbătele. Şi se uîmîaă
de învăţătura luî ; a că cuventulă luî era cu
putere. *Şi în sinagogă era una omă, care
avea spirită de demonă necurată, şi a stri
gată cu voce tare, Dicendă : Lasă ; ce este
nouî cu tine, lisuse, NazarineneV venit' aî să
ne perdî? "te sciă cine escî — dSântulă luî
Damnedeă. Şi l'a certată lisusă, dicendă :
Taci, şi eşi dintr'însulu. Şi aruncându-lă demonulă în inedîlocă, a eşită dintr'însulu, nevătemându-lă de loca. Şi s'a făcută spaimă
preste toţi, şi vorbîaă între sine, dicendă :
Ce felia de cuvântă este acesta! că cu au
toritate şi putere dice spiriteloră celoru ne
curate, şi esă. Şi se respândîa scirea despre d'însulu în totă locuia d'imprejuru.
' Şi sculându-se din sinagogă, a intrată
în casa luî Simonu. Eră socra luî Simonu
era tare cuprinsă de friguri, şi l'aă rugată
pentru d'însa. Şi stându lungă ea, a certată frigurile, şi aă lăsat'o ; şi îndată scu
lându-se, li servîa.
•''Şi apuindă sorele, toţi câţi aveaă pre
bolnavi de diferite bole, î aă adusă la d'în
sulu; eră elu puindu-şî manele pe fie-care
din eî, î-a vindecată. » Şi eşiaă şi demoni din
mulţi, strigândă şi dicendă: Tu escî Christosă, fiîulă luî Dumnedeu. Eră *elă certându-i, nu-î lăsa să vorbescă ; că-lă sciau
că este Christosu.
' Eră fâeendu-se diuă, eşindă s'a dusă în
pustiiă; şi poporulă 'Iu căuta, şi a venită
până la d'însulu, şi-lă ţinea, ca să nu se
ducă de la d'înşiî. Eră elu lî-a disu: Ea
trebue să predică împărăţia luî Dumnedeu
şi în alte cetăţi ; că spre acesta sunt trămesă. JŞi predica în sinagogele Galileeî.
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Pescuire minunată, şi chîămarea lui Petru, a luî
Andreiă, a luî lacobu şi a lut Ioană.

SI a cândă 'la împresura poporulă, să au- 5
dă cuventulă luî Dumnezeu, şi elu sta
lungă laculă Ghenesaretuluî : A văzută dăoe 2
corăbii stândă lungă Iacă; eră pescarii eşindă dintr'însele, spălaă mrejele. Şi în- 3
trândă într'una din corăbii, care era a luî
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Simonu, l'a rugatu să o depărteze puţinii
de la pămentu. Şi şedendu, învăţa poporulu din corabia.
firii cându a încetată a vorbi, a disu
cătră Simonu : * Depărteză-o la aduncu, şi aruncaţî mrejele vostre spre pescuire. Şi
respundendu Simonu, î-a ţlisu : înveţătorule,
ne-amu osteniţii tută noptea, şi nimicii nu
amu prinşii; dară după cuventulu teu voiii
arunca mreja. Şi fâcendu acesta, aii prinsu
mulţime mare de pescî, de se rupea mreja
lorii. Şi au făcuţii semnu soţilorii din cea1-altă corabia, ca să vină să li ajute. Şi
au veniţii, şi au împlutii amîndiioă corăbiele,
de se afundau. Eră Simonu Petru, vădendu
acesta, a cădutu la geuunchiele luî lisusu,
dicendu : c Eşî de la mine, că omu păcătoşii
sunt, Domne l Că-lu cuprinsese spaimă, şi
pre toţi cei ce erau cu d'însulu, pentru pescuirea ce făcuse. Asemenea şi pre lacobu,
şi pre loanu, fiii luî Zebedeiu, cari erau so
ţii luî Simouii. Şi a disu lisusii cătră Si
monu; Nu te teme; dde acumu vei prinde
omeni. Şi scoţendu corăbiele lorii la pă
mentu, ţi "lăsâudu tute, î-uii urmaţii.
Vindecarea unui leproşii, ţi a unui paraliticii.
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•''Şi cându era elii în una din cetăţi, ecce,
unu omu plinii de lepră, vedendu pre lisusu, a cădutu cu faţa la pămentu, şi l'a
rugatu, dicendii : Domne, de voîescî, poţi să
mă curăţescî. Şi tindeudu mâna, s'a atinsu
de d'însulu, dicendii: Voîescu, fii curăţiţii.
Şi îudată l'a părăsiţii lepra, » Şi elu î-a disu
să nu spună nimănui ; ci mergi, şi te aretă
preutuluî, şi du pentru curăţirea ta, h precuinu a ordinatu Moisi, spre mărturia loru.
firii scirea despre d'însulu se respândîa din
ce în ce mai mulţii; şi 'se aduna mulţime
mare să audă, şi să se vindece de d'însulu
de balele lorii.
J firii elu se ducea în pustiiţi, şi se ruga.
Şi îiitr'una din dile, pre-cându îuvăţa,
şedeau Fariseii şi învăţătorii de lege, cari
veniseră din tote cetăţile Galileeî şi ale ludeeî şi din Ierusaliniu; şi puterea Domuuluî lucra spre vindecarea loru. * Şi ecce,
nisce bărbaţi purtau în păţii pre unii omu
care era paralitica; şi căutau să-lu ducă
în întru, şi să-Zu pună înaintea luî. Kru
neaflându pe unde să-lu ducă în întru, pen
tru mulţime, suindu-se pe acoperimentu, l'au
coborîtii pr'intre cărămidî, cu patulu în medilocu, înaintea luî lisusii. Şi vedendu cre
dinţa lorii, î-a disu: Omule, îertă-ţi-se pă
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catele tale. 'Şi au început u cărturarii şi
Fariseii a vorbi intre sine-ţî, dicendu: Cine
este acesta ce vorbesce blăsteme ? "Cine pote
să ierte pScatele, de câtii numai Dumnedeu.
firii lisusii cunoscendu gândurile lorii, respundendu, lî-a disu : Ce gândiţi în ânimele
vostre? Ce este mai lesne — a dice: Iertăţi-se păcatele tale, şeii a dice : Scolă şi âmblă? Dară ca să sciţi, că Fiîulu omului
are putere pe pămentu a ierta păcatele,
(a disu paraliticului), 'ţî dicii : Scolă, si luându patulu teu, mergi la casa ta! Şi îndată sculându-se înaintea lorii, a luaţii pa
tulu pe care j acea, şi s'a duşii la casa sa,
mărindii pre Dumnedeu. Şi spaimă a cuprinsu pre toţi, si mărîaii pre Dumnedeu,
şi s' aii împlutii de frică, dicendu : Lucruri
minunate amii vedutu astă-dî.
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Chlămarea lui Levi, şi ospeţulv, la casa sa, vorba
despre postire.

" Şi după acestea a eşitii, şi a vedutu unu
vameşii, anume Levi, şedendu la vamă, şi
î-a disu: Urmeză-mi. Şi lăsândii tote, s'a
sculatu, şi i-a urmaţii.
0 Şi î-a făcuţii Levi ospăţu mare în casa
sa ; şi f era mulţime mare de vameşi şi de
alţii, cari şedeau la mesă cu d'înşiî. Şi
murmurau cărturarii loru şi Fariseii cătră
discipuliî luî, dicendu: Pentru ce mâncaţi
şi beţi cu vameşi şi cu păcătoşi? Şi respundendu lisusu, li-a disu : Nu aii trebu
inţă de medicii cei sănătoşi, ci cei bolnavi ;
« Nu amu veniţii să chiămu la pocăinţă pre
cei drepţi, ci pre cei păcătoşi.
firu ei î-aii disu: r Pentru ce discipuliî
luî loanu postescu adese ori, şi făcu rugă
ciuni, asemenea şi ai Fariseiloru ; eru ai tei
mănâncă şi beii? Elii li-a disu; Aii doră
puteţi face să postescă nuntaşii, pre-câtu
timpii mirele este cu d'înşiî? Dară voru
veni dile, cându se va lua mirele de la d'în
şiî, şi atuncea vorii posti îutr'acele dile.
•Şi dicea şi parabolă cătră d'înşiî: Nimenea nu pune petecii de vestmentu nou la vestmentu vechiu; altmintrelea şi pre celu nou
rupe, şi peteculu celu nou nu se potrivesce
cu celu vechiu. Şi nimenea nu pune vinu
nou în foi vechi : altmintrelea va sparge vinulii eelu nou foii, şi elii se va vărsa, şi
foii se vorii perde. Ci vinulu nou trebue
puşti in foi noi, şi amîndiioă se vorii păs
tra. Şi nimenea, carele bea vinii vechiu,
voîesce îndată nou ; că dice : Celii vechiu
este mai bunii.
Marc. 8. 3.
l Mat. 9. 3.
Marc. 8. 6, 7.
m Pi. 32. 5.
Iia. 43. 85.

n Mat. 9. 9.
Marc. 8. 13,
14.
o Mat. 9. 10.
Marc. 8. 15.

p Cap. 15. 1.
t Mat. 9. 13.
1 Tini. 1. 15.

r Mat. 9. 14.
Maro. 8. 18.

27
28
29
30
31
32
33

34
35
36

37
38
39

• Mat. 9. 16, 17.
Maro. S. ti,
88. _
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Hnusă justifică discipulti set pentru smulgerea de Bidonului, cari veniseră să-lu asculte, şi să
spice in I/IUK Sâmbătev, fi pre sine pentru vin
se vindece de bolele loră, Şi cei ce se 18
decarea unui bolnavii.

Q Ol " iu sâmbăta, ce se numesce a duoa-ânJ^ teiîi, trecea elu prin ogore ; şi discipuiii şei smulgeau spice, şi mâncau, frecân2 du-/V cu manele, Km uniîa din Farisei liau disu : Pentru ce faceţi * ce nu se cade a
3 face sâmbăta ? Respundendu lisusu, lî-a disu:
Au nu aţi cetitu c ce a făcutu Davidu, cându a
flămânditu elu şi cei ce erau cu d'însulu :
4 Cumu a intraţii în casa lui Dumnedeu, şi
a luatu panele puuereî-îuaiute, şi a mân
caţii, şi a datu şi celoru ce erau cu elu ;
'' cari nu se cădea să le mănânce, de câtu
5 numai preuţiî V Şi li dicea : Domnii este
Fiîulu omului şi alu sâmbătei.
6
• Şii în altă sâ
sâmbătă a intraţii în sinago
gă, şi învăţa ; şi era acolo unu omu, a că7 rui mâna cea dreptă era uscată. Şi-lu pândiau cărturarii şi Fariseii, de-lii va vindeca
8 sâmbăta, ca să afle peră asupra lui. Kru
elu scia gândurile lorii, şi a disu omului,
care avea mâna uscată : Scolâ-te, şi stai în
medilocu. Ki u elu sculându-se, a stătuţii.
9 Atuncea lisusu li-a disu : Voiu întreba şi pre
voi : Ce se cuvine sâmbăta, a face bine seu
a face ivii ? a scăpa vieţa seu a o perde .'
10 £>i căutându spre toţi, a disu omului : întinde-ţi mâna ta ; şi elu a făcutu aşa ; şi
s'a făcuţii mâna lui sânetosă, ca şi cea-11 1 altă. Km ei s'au împlutu de furia până la
nebunia ; şi vorbîau umilii câtră alt ulu, ce
aru li de făcutu lui lisusu.
Rânduirea celoru dttoî-spre-dece apostoli; o mul
ţime mare urineză luî Iisusii.

12
13
14
15
16
17

'Şi în acele dile elu a eşitu la munte,
să se roge, şi a petrecuţii totă noptea în
rugăciune cătră Dumnedeu. Şi fâcendu-se
diuă, a cina mat u la sine pre discipulii şei;
» şi a aleşii dintr'înşiî duoî-spre-dece, pre cari î- a numitu şi apostoli : Pre Simonu, (*pre
care l'a numitu Petru), şi pre Andreiu, fra
tele luî ; pre lacobu, şi pre loanu ; pre Filipu şi pre Bartolomeiu ; Pre Matteiu şi pre
Toma ; pre lacobu alu luî Alfeiu, şi pre
Simonu, ce se chîamă Zelotu ; Pre luda
' alu luî lacobu şi pre luda, Iscariotulu, care
s'a făcutu şi vendetoriu.
Şi pogorîndu-se cu d'inşiî, a stătuţii în
locu şesu, şi mulţimea discipuliloru şei, J şi
multu poporu din tată ludea şi din Ierusalimu şi de pe lungă ţermulu Tirului şi alu

Capulu 'e.
a Mat. u: 1.
Marc. 2. 23.
b Eiod. 20. 10.
c l Şam ii. 6.
d 1 .MV 14 9.
< -Mat 1-'. 9.

Marc S. 1.

VediOap. 13.
U. ft 14. S.
1. ..IM 9.

1«.

/Mat 11.2.1.
g Mat. 10. 1.
h loan 1. 42.
t luda 1.
j Hat. 4. K.
Marc. a. 7.

k
1
•.

Mat. 14. 36.
o îs». 61. 3.
Mat. 5. 4.
Marc. 6. 30.
./• Mat. 5. 11.
Cap. 8. 46.
Mat. 5. 3. &
1, Pet. i. 19.
11. 5.
& 3. 14. & 4.
Iac. i. 5.
14.
n Iu. 65. 1. & q loan 16. S.
r Mat. 5. 1».
65. 13.
Mat. 6. 8.
Fapt. 5. 41.

chinuiau de spirite necurate ; şi se vinde
cau. Şi toţii poporulu * căuta să se atingă 19
de elii ; că ' eşia dintr'însulu putere, şi vin
deca pre toţi.
Predica de pe Munte.

Şi elu redicându-şî ochii şei spre discipuliî luî, dicea :
"Fericiţi sunteţi, saracilorii ; că a vostră
este împărăţia lui Dumnedeu.
" Fericiţi sunteţi cari flămândiţî acumii ;
că vă veţi sătura.
0 Fericiţi svnteţî cari plângeţi acumîi ; că
veţi rîde.
f Fericiţi sunteţi, cându omenii vă voru
urî, şi cându » vă vorii alunga, şi ve voru bat
jocuri, şi voru scote numele vostru ca reu,
pentru Fiîulu omului. r Bucuraţi-vă într'acea
di, şi săltaţi; că ecce, plata vostră mare
este în ceriurî ; că ' într'acestu chipu făceau
părinţii lorii profeţiloru.
' Dară vai vouî, " bogaţilorîi ! că • v'aţî şi
luaţii mângăiărea vostră.
• Vai vouî celoru ce sunteţi sătuî ! că veţi
fiămândi.
y Vai vouî celoru ce rîdeţî acumii ! că veţi
plânge, şi vă veţi tângui.
* Vai vouî, cându vî voru dice de bine toţi
omenii! că într'acestu chipu făceau părin
ţii lorii profeţiloru celoru mincîunoşî.
0 Ci vouî celoru ce audiţi vî dicu : Iubiţi
pre neamiciî voştri, faceţi bine celoru ce ve
urescu, Bine-cuventaţî pre cei ce ve blastemă, şi 6 vă rugaţi pentru cei ce vă asuprescu. e Celui ce te bate presto o falcă, întorce-î şi cea-1-altă; dşi celui ce-ţî îea man
tia nu-lu opri a-ţi lua şi vestmentulu. ' Fiecăruia ce cere de la tine, dâ-î ; şi de la celu
ce-ţî îea ale tale nu cere înapoi. 'Şi prec u i n u voiţi ca să vi facă omenii, asemenea
li faceţi şi voi. » Dară de iubiţi pre cej[ ce
vă îubescu, ce charu aveţi? că si păcătoşii
îubescu pre cei cari-î îubescu. Şi de faceţi
bine celoru ce vî făcu bine, ce charu aveţi?
că şi păcătoşii facii aceeaşi. '' Şi de daţi
împrumutu celoru, de la cari speraţi a lua,
ce charu aveţi? că şi păcătoşii dau împru
mutu pecătoşiloru, ca să îee întocma. Ci ' îubiţi pră ueamiciî voştri, şi faceţi bine, şi J daţi
împrumutu, nimicii sperându ; şi va fi plata
vostrâ mare ; şi * veţi fi fiii celui Pre-înaltu ;
Col. 1. 24.
Iac. 1. 2.
• Fapt. 7. 51.
t Arnoa. 6. 1.
Iac. 5. 1.
u Cap. 12. 21.
v Mat. 6, 2, 5,
16.

x Isa 65 13.
y Prov. 14. 13.
i loan 15. 19.
1 loan 4. 5.
a Enod. 23. 4.
Prov. 25. 21.
Mat. 5. 44.
Veri. «.

Kom. 12. 20.
6 Cap. 23. 34.
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24
25

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Mat 5. 42.
/ Mat. 7. 12.
g Mat. 5. 46.
e Mat. 5. 39.
A Mat. 5. 42.
i Vera. 27.
d 1 Cor. «. 7.
< Deat. 15. 7, 8, j PB. 37. 26.
10.
Vers. 30.
Prov. 21. 26. k Mat. 5. 45.
Fapt. 7. 60.

Cap. 16. 26.
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că elii este bunii cătră cel nemulţumitorî şi
36 reî. ' Deci fiţi milostivi, precumu şi Paria
tele vostru este milostivii.
37
"'Nu judecaţi, şi nu veţi fi judecaţi; nu
condemnaţî, şi nu veţi fi condemnaţî ; îer38 taţi; şi vi se va ierta; "Daţi, şi vi se va da:
măsură bună, îndesată, şi scuturată, şi versându-se, vorii da în ° sînulii vostru. Că f cu
aceeaşi măsură cu care măsuraţi, se va mă
sura şi voiii.
39
Şi lî-a disu parabolă; «Aii dorăpote să
conducă orbii pre orbii? au nu voru cade
40 amîndiioî în gropă? r Nu este discipuliimai
pe susu de înveţătorulii şeii ; eru toţii celii
desevârşitu va fi ca învăţătorulii seu.
41
'Şi pentru ce vedî paîulii ce este în ochiulu fratelui teu, erii bîrna care este în
42 ochiulii teii nu o bagi în seină? Seu cumii
poţi dice fratelui teu : Frate, lasă să scoţii
paîulu, care este în ochiulii teii, însu-tî nevădendu bîrna, care este în ochiulii teii ?
Făţarnice l ' scote ânteiu bîrua din ochiulii
teii, şi atuncea vei vede să scoţi paiulu, care
este în ochîulu fratelui teii.
43
"Că nu este pomu bunii, care să facă fruptu
reu, nici pomii putreda, care să facă fruptu
44 bunu. Că " toţii pomulii se cunosce din fruptulii şeii. Nu se adunii smochine din spiuî,
45 nici nu se culegii struguri din rugii. x Oiuiilu
celu bunii scote cele bune din tesauruhi
celu bunu alii ânimeî sale; şi oinulii celii
reu din tesaurulii celu reu alii ânimeî sale
scote cele rele; că » din prisosinţa âuimeî
vorbesce gura lui.
46
* Şi pentru ce mă chîamaţî Domne, Dom47 ne; şi nu faceţi cele ce dicu î "Toţii celu
ce viiie cătră mine, şi aude cuvintele mele,
şi le face, vî voiu arăta cui este asemenea:
48 Asemenea este unui omii ce-şi zidesce casă,
care a săpaţii aduncii, şi a pusii temelia pe
petră; şi făcendu-se inundare de apă, alovitu rîulii în acea casă, dară nu o a pututu
49 clăti ; că era întemeiată pe petră. Erii celu
ce a audiţii, şi nu a făcuţii, este asemenea
unui omii, care şî-a zidiţii casa sa pe pă
mântii fără temelia, în care a loviţii rîulu,
şi îndată a cădutu; şi mare a foştii ruina
casei aceleia.
lisusă vindecă pre servulă unuî sutaşă; învieză
pre ji tuln nuci veduve.

7 Ol sfârşindu tote cuvintele sale ÎQ audulu
2 J^ poporului, ° a intraţii în Capernaumii. firii
servulu unuî sutaşu, care 'î era preţiosu,
3 era bolnavă de morte. Şi audindu de li
(
m
n
o
p

Mat. 5. 48.
Mat. 7. 1.
Prov. 19. 17.
Pa. 19. 12.
Mat 7. S.

Marc. 4. 14.
Iac. 8. 18.
q Mat. 15. 14.
r Mat 10. 84.
loan 13. 16. k

o Mat. n. 83.
15. «0
• Mat. 7. S.
x Mat. li. K.
t Vedî Prov. 18. y Mat. 18. 34.
17.
> Mal. 1. 6.
u Mat. 7 16,17.
Mat 7. St. k

susu, a trămesii la d'însulii bătrânii ludeilorii, rugându-lu, ca să vină să vindece
pre servulu lui. firii ei venindu cătră Iisusii, 'Iii rugau cu dinadinsulti, dicendu, că
vrednicii este acela căruia se va face ace
sta; Că îubesce poporalii nostru, şi nî-a
zidiţii sinagogă. Şi lisusu mergea cu d'înşiî.
Şi nefiindu elii încă departe de casă, a
trămesii sutaşulu amici la d'însulii, dicendu-î : Domne, nu te osteni ; că nu sunt vred
nicii, ca să întrî supţii acoperimentulii meii.
Drepţii aceea nici pre mine nu m'amii socotiţii a fi vrednicii a veni la tine ; ci di unii
cuventu, şi se va vindeca servulu meii. Că
şi ml sunt omii supţii putere, avendii supţii
mine ostaşi ; şi dicu acestuia : Mergi, şi mer
ge ; şi altuia : Vino, şi vine ; şi servului meii:
Fă acesta, şi face. firu lisusu, audindu acesta, s'a minunaţii de elii ; şi întorcfindu-se,
a disu poporului ce-î urma : ţ)icii voiiî, nici în
Israelii nu amu aflata atâta credinţă. Şi
întorcendu-se trămesii a casă, au aflaţii pre
servulu celii bolnavii sănătoşii.
Şi a diioa di mergea într'o cetate ce se
chîamă Nainu ; şi cu d'însulii mergeau mulţi
din discipuliî şei şi mulţii poporu. firii apropiându-se cătră porta cetăţeî, eccă, sco
teau pre unu morţii, fiîulii unulu-născutu alii
mumei sale, şi aceea era văduvă; şi mulţii
poporu din cetate era cu d'însa. Şi vădand'o Domnulu, i s'a făcuţii milă de ea, şi
î-a disu: Nu plânge. Şi apropiându-se, s'a
atinsii de patu : eru cei ce-Zw duceau, au
stătuţii. Şi elii a disii : Tenerule, 'ţi dicu :
*Scolă-teIŞi mortulii a şedutu drepţii, şi a
începutu a vorbi. Şi l'a datu mumei sale.
' Şi a cuprinsa frică pre toţi: şi măriau
pre Dumnedeu, dicendu: dS'a sculatu profeţii
mare între noi, şi ' Dumnedeu a cercetaţii pre
poporulii seu. Şi s'a respânditu acestii cuventu despre elii prin totă ludea, şi prin totă
laturea d'imprejurii.
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întrebarea făcută de Ioană Botezătorul^ prin soli;
respunsuM luî lisusu, şi vorbirea sa cătră poporii.

'Şi aii daţii scire lui loanii discipuhî şei
de tote acestea. Şi chiămându loanu pre
diioi din discipuluî şei, t-a trămesu cătră
iisusu. dicendu: Tu escî celu ce are să vină,
seu să asceptămii pre altulii ? Şi venindu
cătră elu bărbaţii aceia, au disu: loanu BoteziHorulu ne-a trămesu cătră tine, să întrebămii: Tu escî celii ce vine, seu să asceptămu pre altulu? Şi într'aceea oră a
vindecaţii pre mulţi de bole, şi de chinuri,
K. 11.
Oap. 13. 85.
a Mat. 7. 24.

Caftan 7.
a Mat. 8. 5.
b Cap. 8. 54.
loan 11. 41.

Fapt 9. 40.
Rom. 4. 17.
o Oap. 1. 65.
d Cap. 24. 19.

18
19
20

21

loan 4. 19.»
6. 14. & 9. 17.
' Oap. 1. 68.
/MU. 11. t.

CAP 7, 8.

şi de spiritele rele, şi a daţii vedere mul22 toni orbî. » Şi respundendă lisusu, li-a disă:
Mergeţi de spuneţi luî Ioană cele ce aţî vădută şi aţî audiţii ; * cumu că orbii vadă, schîopiî'âmblă, leproşii se curăţescă, surdiî audă,
morţii învieză, şi 'saraciloră se predică e23 vangelia. Şi fericiţii este cela ce nu se va
scandalisa de mine.
24
J firă duc6ndu-se trămeşiî luî loanu, a în
cepută lisusu a vorbi cătră poporă despre
loanu: Ce aţî eşită în pustiiu să priviţi?
25 Au trestia clătită de ventil? Dară ce aţî eşită să priviţi? Au unii omu îmbrăcată în
vestminte moi? fiece, cei ce sunt frumoşii
îmbrăcaţi şi petrecu în desfătare, sunt în ca
26 sele regiloru. Dară ce aţî eşitu să priviţi?
Aii profeţii ? adeverii dică vouî, şi mai inul ţii
27 de câtă profeţii. * Acesta este de care s'a
scrisă : fiece, eii trămetă ângerulă meu îna
intea feţei tale, care va găti calea ta îna28 intea ta. Că dică voui: intre cei născuţi
din femei nu este mai mare profeţii de câtu
loanu Botezătorulii ; eră celii maî micii în
împărăţia lui Dumnedeă este maî mare de
câtu elu.
29
Şi totu poporulu şi vameşii, audindu Iu,
au îndreptăţită pre Dumnedeu, ' botezându-se
30 cu botezulă luî loanu. firii Fariseii şi în
văţaţii în legi aii lepădată de la sine n sfă
tuia luî Dumnedeu, nebotezându-se de la
d'însulu.
31
firii Domnulii a disii : " Cu cine dară voiu
asemenea pre omenii acestui m-mii ? şi cu
32 cine sunt asemenea? Asemenea sunt cu co
piii ce seda în tergă şi strigă uniîa cătră
alţii, dicendă : Vămii flueratu, şi nu aţî
danţatu; v'amă cântată de jale, şi nu aţî
33 plânsu. Că ° loanu Botezătorulu a veniţii
nici pane mâncându, nici vinii bandă; şi
34 diceţî: Are demonii. Fiîulii omului a ve
niţii mâncându şi bendă; şi diceţî: ficcă
omii mâncătorii şi băutorii de vină, amicii
alii vameşiloru şi ala pecătoşiloru !
35
p Dară înţelepciunea s'a îndreptată de că
tră toţi fiiî şei.
Ungerea piciâriloru lut lisusu de o femeă, ce a
fosta peeătâsă, fi s'a căită.

36
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d'inapoî plângendu, a începută a uda picîo
rele luî cu lacrimi, şi a le şterge cu perii
capului :'seu; şi săruta picîorele luî, şi le
ungea cu miră. firă vădendu Fariseulă, care-lă chîamase, a vorbită în sine, dicendă :
r Acesta, de ară fi profetă, arii sci cine şi
ce felia de femeă este ceea ce se atinge de
elu ; că este păcătosă.
Atuncea luanda cuventulă lisusu, î-a disu :
Simone, ama orî-ce să-ţî dică. ţ)is'a elă:
învăţătorule, di. Una creditorii avea dăoî
datornici; unulu era datoră cu cinci sute
de denarî, eră celu-1-altu cu cinci deci. Şi
neavendu ei cu ce plăti, pre amîndăoî a
iertată. Deci spune-mî, care dintr'înşiî 'la
va iubi maî multă. Simonă respundendă,
a disă : Socotescă că acela care a fostă
muî multă Iertată, firă elă î-a disă : Dreptă
aî judecată.
Şi întorcendu-se cătră femeă, a disă luî
Simonă: Vedi acesta femeă? Amu intrată
în casa ta: apă pe picîorele mele nu aî
dată; eră acesta cu lacrimi mî-a udată pi
cîorele mele, şi le-& stersă cu perulă ca
pului. Sărutare nu mî-aî dată; eră acesta,
de cândă ama intrată, nu a încetată de
a-mî săruta picîorele mele ; ' Cu oleiă nu aî
unsă capulă mea: eră acesta cu miră mi-a
unsă picîorele mele. ' Dreptă aceea 'ţî dică :
îertă-se păcatele oi cele multe, că a iubită
multă; eră cui se iertă puţină, îubesce pu
ţină. Şi adisăeî: "lertă-ţi-se păcatele tale.
Şi au începută cei ce şedeau la mesă cu
elă a dice intre sine-şî : " Cine este acesta,
care iertă păcatele ? Şi a disă cătră femeă :
" Credinţa ta te-a mântuită î mergi în pace.
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Călătoria a dăoa a lui lisusu prin cetăţile '!«lilci.
invefânda şi vindecându.

SI după aceste âmbla elă prin cetăţi şi g
prin sate, predicândă şi dându în scire
evangelia împărăţiei luî Dumnedeă; şi cei
dăoî-spre-dece erau cu d'însulă. Şi a nisce 2
femei, cari eraă vindecate de spirite rele
şi de bole : Măria ce se cbîăma Magdalina,
6 din care eşiseră şepte demoni ; Şi loanna, 3
femeă luî Husa, îngrijitorulă luî Eroda; şi
Susanna, şi altele multe, cari-lă servîaă din
averea lorii.

« Şi-lă ruga unuia din Farisei, ca să mă
nânce cu elu. Şi întrându în casa Farise
Parabola semenătorulw.
ului, a şedută la mesă.
' Şi adunându-se multă poporă, venindă 4
37
Şi ecce, o femeă din cetate, care era
păcătosă, întelegendă că şede la mesa în la d'însulu din tote cetăţile, a disă în pa
casa Fariseului, aducendă unu vasă de ala- rabolă: A eşitu semănătorulă să semene 5
38 bastru cu mirii, Şi stândă la picîorele luî semînţa sa; şi semânândă, unele aii cădută
g Mat. 11. 4.
h In. 15. 5.
i Cap. 4. 18.
} Mat 11. 7.
k M.i. 3. 1.

l Mat.
Oap.
m Fapt
« Mat.
o Mat.

3. 5.
S li.
«0. 17.
11. 16.
31.

Maro. 1. 6.
Cap. 1. 15.
p Mat. 11. 19.
g Mat. 86. S.
Marc. îl. 3.

loan 11. 1.
r Cap. 15. t.
< Pa. K. 6.
t 1 Ti .11

1. 14.

u Mat. 9. ».
Marc. t. 5.
u Mat. 9. 3.
Maro. ». 7.

m Mat. 9. »8.
Marc. 5. 34.
& 10 5».
Oap. 8. 48 &

18. 42.
Capulu S.
a Mat. »7. 55,

56.
6 Maro. 16. 9.
e Mat. 13. 2.
Maro. 4. t.
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lunga cale, şi s'au călcaţii, şi paserile ce6 rîuriloru le-au mâncaţii, Şi altele au că
dutu pe petră; şi cându aii resăritu, s'nii
7 uscaţii, că nu aveaii umedelă. Şi altele aii
cădutu intre spini ; şi crescendii spinii, le-aii
8 înecaţii, firii altele au cădutu pe pământii
bunii, şi resărindii, au făcuţii fraptii însutitu. Aceste dicendii, a strigaţii: Celu ce
are urechi de auditu, să audă.
9
dŞi l'au întrebaţii discipuliî şei, dicendii :
10 Ce însemneză acesta parabolă ? Dis'a elii :
Vouî este datu a sci mistenele împărăţiei
luî Dumnedeu ; dară celorii-1-alţî în para
bole; "ca vedendu să nu vedă, şi auţlindii
11 să nu înţelegă. f Parabola este acesta: Se12 mînţa este cuventulii luî Dumnedeu. Cele
de lungă cale sunt ceî ce audii; apoi vine
diabolulu, şi îea cuventulii din ânimele lorii,
ca nu cumii-va credendu, să se mentuiă.
13 Cele de pe petră sunt ceî cari, cându audii,
primescii cuventulii cu bucuria ; dară acestia nu aii rădăcină, ci credu până la unii
14 timpii, şi în timpii de ispită se lepădă. Km
cele ce aii cădutu în spini, sunt aceştia,
cari, după ce aii auditu, âmblându după
grijii, după averi, şi desfătările vîeţeî, se
15 înecă, şi nu făcu fruptii. firii cele de pe
pămentii bunii sunt aceia, cari cu animă
bună şi curată, audindu cuventulii, 'Iu ţinu,
şi făcu fruptii întru răbdare.
16
9 Nimenea aprindendii lumină, nu o aco
pere cu vasii, seu nu o pune supţii păţii ;
ci o pune în sfecmicii, ca ceî ce întră să
1 7 vedă lumină. A Că nimicii nu este ascunşii,
care să nu se arete ; nici acoperita, care să
nu se facă cunoscuta, şi să nu via la arătare.
18 Deci vedeţi cumiiaudiţî; •' că celu ce are, i
se va da ; şi celii ce nu are, şi ceea ce i se
pare că are, i se va lua.
Muma şi fraţfi luî lisusu caută a-lit vedi.

19

•'Atunci aii veniţii la d'însulu muma şi
fraţii luî, şi nu puteau să se întelnescă cu
20 d'însulu pentru mulţime. Şi î-a spusu cine
va, dicendii : Muma ta şi fraţii teî stau afară,
21 vrendii să te vedă. firii elii respundendu, lî-a
disu: Muma mea şi fraţii mei sunt aceştia,
cari audii cuventulii luî Dumnedeu, şi-lu făcu.
lisusH trecendu laculu, potolesce o furtună, şi vin
decă pre unii demonisalu de cea-l-altă parte.

22

du-se l'a desceptatii, dicendii: înveţătorule,
înveţătorule, ne perdemu! Atuncea sculându-se, a certatu ventulu şi furtuna apei: şi
aii încetatu, şi s'a făcuţii linisce Şi a disu
lorii: Unde este credinţa vostră? firii eî,
spăîmentaţî, s'au minunaţii, dicendii umilii
cătră altuia: Cine este acesta? că dice şi
venturiloru şi apei ; şi-lu ascultă.
1 Şi aii veniţii în laturea Gadarenilorîi,
care este dincolo de Galilea. Şi eşindii elu
la uscata, l'a întimpinatu unii oiuii din ce
tate, care avea de mulţi anî demoni, şi nu
se îmbrăca în vestmentu, nici nu mânea în
vre-o casă, ci prin morminte, firii vedendu
pre lisusu, şi strigâiulu, a cădutu înaintea
luî, şi a disu cu voce tare : Ce este mie cu
tine, lisuse, fiîulu luî Dumnedeu celui Preînaltu; rogu-te, nu mă chinui. (Că disese spiritului celui necurata, să esă din acelu omu.
Că de multe ori 'Iu apucase; şi de şi se
păzîa, şi se lega cu lanţuri şi cu câtuşi, elu
sfărâma legăturele, şi se goma de demoni
în pustiiu.) Şi l'a întrebaţii lisusu, diceudu:
Cumu te chîămî? Dis'a elu: Legîonă; că
intraseră demoni mulţi într'însulu. Şi-lu
rugaii ca să nu li dică să mergâ " în aduncu.
Şi era acolo o turmă de porci mulţi,
ce se păsceaii în munte, şi-lu rugaii, ca să
li dee voia să între într'înşiî. Şi lî-a daţii
voia. Atunci au eşitii demonii din omii, şi
au întratii în porci; şi s'a aruncaţii turma
din înălţime în Iacii, şi s'a înecaţii.
firu păstorii, vedendu ce se făcuse, au
fugiţii, şi au spusu în cetate şi în ţerâne.
Atunci au eşitii să vedă ce s'a făcuţii ; şi au
veniţii la lisusu, şi au aflaţii pre omulii,
din care eşiserâ demonii, şedându la picîorele luî lisusu, îmbrăcaţii şi intregu la
minte; şi s'au temuţii. Şi ceî ce veduseră
lî-au spusu, cumu s'a vindecată celu demonisatu.
"Atuncea toţii poporulii latureî Gadareniloru °l'a rugaţii, să se ducă de la d'înşiî;
că erau cuprinşi de frică mare ; erii elii întrându în corabia, s'a întorşii.
Şi f bărbatulu, din care eşirâ demonii,
'Iii ruga, ca să ne cu d'însultt; dară lisusu
nu l'a lăsaţii, dicendii: întorce-te în casa
ta, şi spune câte ţî-a făcuţii Dumnedeu.
Şi s'a duşii, dâudu în scire prin totă ceta
tea câte î-a făcuţii lisusu.
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* Şi într'uiia din dile a intraţii în corabia
cu discipuliî seî; şi lî-a disu: Să trecemii
din mdrte a fiicei lui lairă; şi vindeca
23 dincolo de Iacii. Şi aii plecaţii, firii plu- Scularea
rea unei femei cu curgerea de sânge.
tindu eî, a adormiţii; şi s'a rădicată furtu
nă de ventu pe Iacii; şi corabia se âmplea
Şi dacă s'a întorşii lisusu, l'a primiţii 40
24 de apă; şi eraii în pericolii. Şi apropiân- poporulii; că toţi 'Iii asceptaii.
d Mat. 13. 10.
Marc. 4. 10.
1
• Iu. G. 9.

Marc. 4. li.
/Mat. 13. 18.
Marc. 4. 14.

g Mat. 5. 15.
Maro 4. *t.
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* Şi eccă, a veniţii unu omu, al u cărui
nume era lairu, şi acesta era maî marele
sinagogeî; şi cădendu la picîorele luî lisusii, 'Iii ruga ca să între în casa luî. Că
avea o fiică una-născută, ca de duoî-spredece ani, şi aceea era să moră.
firii mergendii elii, 'Iii împresura mulţimea. r Şi o femeă avendu curgerea sângelui
de duoî-spre-dece ani, care chîeltuise totă
averea sa la medici, şi nici de la umilii nu
a pututu să se vindece ; Apropiându-se pe
d'inapoî, s'a atinsu de pola vestmântului luî ;
şi îndată a stătuţii curgerea sângelui ei.
Si a disii lisusu: Cine s'a atinsu de mine?
firii toţî tăgăduindu, a disu Petra şi cei
ce erau cu elu: învăţătorule, mulţimea te
îmbulzesce, şi te împresoră, şi dicî: Cine
s'a atinsu de mine. firii lisusu a disii: S'a
atinsu de mine care -va; că amu simţitu
'puterea care a eşitu din mine. firii femea,
vedendu că nu a rămaşii ascunsă, a veniţii
tremurându; şi cădendu înaintea luî, î-a
spusii înaintea a toţii poporala, pentru ce
s'a atinsu de elii, şi cumu s'a vindecata îndată. firii elu î-a disu: îndrăznesce, fiică,
credinţa ta te-a vindecaţii; mergi în pace.
'încă vorbindu elii, veni umilii de la maî
marele sinagogeî, dicendu-î: Fiica ta este
acumu mortă, nu supăra pre învătătorulu.
firii lisusu audindu, î-a respunsii, ţlicendu :
Nu te teme; crede numai, şi se va mentui.
Eru elii întrândii în casă, pre nimenea
nu a lăsaţii să între de câtu pre Petru şi
pre laeobii şi pre loanu, şi pre părintele şi
muma copilei. Şi plângeau toţî, şi se tânguiau de d'însa ; eru elu a disu : Nu plângeţi ; nu a muritii, " ci dorme. Şi-şî rîdeaii de
d'însulu, sciindu că a muritii. firu elu scoţendu pre toţî afară, şi apucând'o de mână,
a strigata, dicendu : Copilă, * scolă-te. Şi
s'a întorşii sufletulii eî, şi a înviată îndată ;
şi elu a disii să-î dee să mănânce. Şi s'aii
uimiţii părinţii eî ; " eru elu lî-a disu să nu
spună nimenuî ceea ce se făcuse.

să petreceţî, şi de acolo să eşiţî. 4Şi ori- 5
câţi nu vă vorii primi, eşindu din acea ce
tate, •''scuturaţi şi pulberea de pe picîorele
vostre, spre mărturia asupra lorii.
» Şi eşindu, âmblaii prin sate, predicândii 6
evangelia, şi vindecându pretutindenea.
Eroda este în nedumerire, audindti de minunile
luî Jisusii.

* firii tetrarchulu Erodua audiţii tote 7
cele ce se făceau de elii, şi nu se pricepea,
pentru că uniîa diceaii, că loanu s'a sculatii din morţi, firii alţiî, că Hie s'a are- 8
tatii; erii alţiî, că unii profeţii din cei de
demultu a înviaţii. Şi a disii Erodu: Luî 9
loanu eii ainii tăiat ii capul ii; dară acesta
cine este, de care audii unele ca acestea?
<Şi căuta să-liivedă.
lisusu se retrage într'ună locti deşerţii cu discipuliî seî, unde dă de mâncare unei mulţimi.

^'Şi întorcendu-se apostolii, î-aii istorisiţii
tote câte au făcuţii. *Şi luându-î, s'a duşii
deosebi, în locu pustiiu, lungă cetatea ce
se chîamă Betsaida. firii poporalii aflândii
acesta, î-a urmaţii; şi primindu-î, li vorbîa
de împărăţia luî Dumnedeu, şi vindeca pre
cei ce aveau trebuinţă de vindecare.
'Erii diiia încependu a se pleca, venindu
cei duoî-spre-dece, î-aii disii : Trămete mul
ţimea, ca mergendii în satele şi în cetăţile
d'imprejuru, să găzduescă, şi să-şî afle bu
cate; că aicea suntemu in locii pustiiu. firii
elii U-a disu: Daţi-le voi să mănânce, firu
eî au disu: Nu avemu maî mulţii de câtu
cinci pânî şi duoî pescî; fără numai de nu
ne vomii duce să cumperămii bucate pen
tru toţii poporalii acesta. Că erau ca la
cinci miî de bărbaţi. Şi a disii discipuliloru seî: Puneţi-î cete, câte cincî-decî. Şi
aii făcuţii aşa, şi aii aşedatu pre toţi Atuncî luându cele cinci" pani şi cei duoî
pescî, şi căutându la ceriu, le-a bine-cuventatu, şi le-& frânţii, şi le-a datu discipulilorii să le pună înaintea poporului. Şi
Missiunea celorH duoî-spre-dece.
aii mâncaţii şi s'aii săturaţii toţî, şi au rădicaţii
TUNCEA "chîămândupre cei diioî-spre- ceea ce prisosise lorii duoe-spre-dece pa
AJ^ dece discipulî, lî-a daţii putere şi au niere de fârimăturî.
toritate presto toţî demonii, şi a vindeca
Mărturisirea luî Petru: lisustt predice suferinţele
bolele. Şi *î-a trămesii să predice împără sale,
mortea şi inviarea sa; şi îndemnă, pre disciţia luî Dumnedeu, şi să vindece pre cei
pulii seî la stăruinţă.
bolnavi. «Şi lî-a ţlisii: Nimicii să nu luaţi
CTŞi fiindii elu singurii, rugându-se, şi MMpe cale; nici toegii, nici traistă, nici pane,
nici argintă; nici să aveţi câte duoă vest- mai discipuliî seî cu d'însulu, î-a întrebata,
minte. d Si în orî-ce casă veţi întră, acolo dicendu: Cine-mî dicu omenii că sunt? Eî
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respundendu, aii disu: "loanu Botezătomlu ;
eru alţii, Ilie ; eru alţii, că unii profeţii din
cei de demultii a înviaţii. Disu-li-a: Dară
voî, cine-mî diceţî că sunt? "Petru respun
dendu, a disu: Christosulu lui Dumnedeii.
P firii elii oprindu-î, li-a. ordinatii să nu spună
acesta nimănui ; Dicendu : * Fiîulii omului trebue a suferi multe, şi a fi lepădaţii de betrânî, şi de archiereî şi de cărturari, şi a
fi omorîtu, şi a învia a treia di.
rŞi vorbîacâtră toţi: Orî-cine voîesce
să vină după mine, să se lepede de sine,
şi să-şî iee crucea sa în tote dilele, şi să-mî
urmeze. Că celu ce voîesce să scape vieţa
sa, o va perde; eru celii ce-şî va perde
vieţii sa pentru mine, acesta o va scăpa.
'Că ce folosesce omului, de va dobândi totă
lumea, eru însu-şî se va perde, seu se va
păgubi? 'Că celu ce se va ruşina de mine
şi de cuvintele mele, de acesta se va ru
şina Fiîulii omuluî, cându va veni în mări
rea sa, şi a Părintelui, şi a sânţilorii ângerî.
" Şi adeverii, dicu vouî, sunt uniîa din ceî ce
staii aicea, cari nu vorii gusta morte, până
cându vorii vede împărăţia lui Dumnedeii.
Schimbarea la faţă.
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• Şi ca la optu dile după aceste cuvinte,
a luaţii pre Petru şi pre loanii şi pre lacobii, şi s'a suiţii în munte, să se roge. Şi
rugându-se, s'a schimbata chipulu feţei luî,
şi îmbrăcămintea luî «'a făcută albă şi strălucindii. Şi ecce, vorbîau cu d'însulu duoî
bărbaţi, cari erau Moisi şi Ilie; Cari aretându-se în mărire, vorbîau de eşirea luî,
care era să o îinplinescă în Ierusalimu. firii
Petru şî ceî cu d'însulu zerau îngreuiaţi de
somnii; şi desceptându-se, au vedutu mări
rea luî, şi pre ceî duoî bărbaţi stându îm
preună cu d'însulu.
Şi depărtându-se eî de la d'însulu, a
disu Petru cătră Iisusu: învăţătorule, bine
ni este a fi aicea, şi să facemu trei colibî :
ţie una, luî Moisi una, şi luî Ilie una ;
nesciindu ce vorbîa. firii acestea vorbindu
elu, s'a făcuţii nuorii, şi î-a umbriţii'; şi s'au
spăîmcutatu, cându aii întratu în nuorii.
Şi s'a auditu voce din nuoru, dicendii: » Acesta este Fiîulii meu celii iubiţii, ' ascultaţi-lii. Şi după ce s'a auditu vocea, s'a
aflaţii lisusii singurii. ° Şi eî au tăcuţii, şi ni
menuî nu aii spusu în acele dile nimicii
din cele ce văduseră.

munte, l'a întimpinatu poporîi mulţii. Şi
ecce, unii bărbaţii din mulţime a strigata,
dicendii: înveţătorule, rogu-te, caută spre
fiîulu meu; că este uniculu meu. Şi ecce,
spiritu 'Iii apucă, şi de odată strigă, şi-lu
struncină cu spumă, şi sfărămându-lu, abia
se duce de la d'însulu. Şi m'amii rugaţii
de discipuliî teî, să-lu scotă; dară n'au
pu tu ţii. firii lisusii respundendu, a disii :
0 nemii necredincioşii şi înrăutăţită, până
cându voiii fi cu voî, şi vă voiu suferi ?
Adă pre fiîulu teii aicea. Şi încă apropiându-se elii, l'a trântiţii deinonulu, şi l'&
struncinatu. firii lisusii a ccrtatu pre spiritulu celu necuraţii, a vindecata copilulu,
şi l'a daţii părintelui seu. Şi se uîmîau toţi
de mărirea luî Dumnedeu.

Harc. 8. 36.
( Mat. IO. :!.'].
Harc. 8. 38.
S Tim. S. 11.
u Hat. 16. S8.
Maro. 9. 1.

v Hat. 17. 1.
Maro. 9. S.
x Dan. 8. 18. &
10. 9.
y Hat. 3. 17.
t Fapt. 3. iii.

39
40
41
42

43

lisustl predice de a dttoa 6ră marţea sa.

Şi mirându-se toţi de tote cari a făcuţii
lisusii, a disu discipuliloru seî : * Puneţi a- 44
ceste cuvinte în urechîele vostre ; că Fiîulu
omuluî se va trăda în manele omeniloru.
d firu eî nu înţelegeau acestii cuventu, şi era 45
ascunşii de d'înşiî, ca să nu-lu pricepă; şi
se temeau să-lu întrebe de acestii cuventu.
lisusii mustră pre ili.iripuJiî set pentru ambiţia
şi jalusiă.

'Şi s'a născuţii dispută intre eî, care
dintr'înşiî aru fi mai mare. firii lisusii, sciindii gâudulu ânimeî lorii, a luatu unii
pruncii, şi l'a pusu lungă sine ; Şi lî-a disu:
1 Celii ce va primi acestii pruncii în numele
meu, pre mine mă prim esc e, şi celu ce mă
va primi pre mine, primesce pre cela ce
m'a trămesu ; » că celu ce este mai micii
intre voi toţi, acesta va fi mare.
h firii loanu luându cuvcutulu, a disu :
înveţătorule, noi amu vădutii pre unu orecare scoţendu demoni în numele teii; şi
l'amu opriţii, pentru că nu urmeză cu noî.
pis'a lisusii luî : NU-/M opriţi ; că * celu ce
nu este in contra nostră, este pentru noî.
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lasă Oalilea pentru cea de pe urmă dată,
ţi trecendU Samaria, se sue la lerusalimtt,

Şi cându s'au împlinita dilele •>' înălţăreî
luî, elii s'a otărîtu să mergă la Ierusalimu.
Şi a trămesu vestitori înaintea sa; şi mergândii aii întratu într'o cetate de a Samaritenilorii, să-î gătescă. * Dară nu l'au prirnitii, pentru că faşă luî era îndreptată că
Vindecarea unui demonisatit.
tră Ierusalimu. Şi vedendu discipuliî sui,
* firii a diioa di, pogorîndu -se eî din lacobu şi loanu, aii disu : Domne, voîesci
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CAP. 9, 10.
ca să dicemii să se pogore focii din ceriu.
si să-î miatuescă, precumu şi ' Ilie a făcutu?
55 Erii lisusu, întorcându-se, î-a certatii, şi a
disu: Nu sciţi alu căruî spiritu sunteţi voi.
56 Că "Fiîulu omului nu a veniţii să perdâ su
fletele omeniloru, ci să le scape. Şi au mersu
în altu satu.
Ce se cere de una discipulă ulu lui lisusti.
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" Şi mergendu eî pe cale, a disu ore-cine
luî: Domne, 'ţî voiu urma orî-unde veî
merge. Dis'a lisusu luî: Vulpile au vizu
nii, şi paserile ceriului cuiburi; erii Fiîulu
omului nu are unde sii-fî plece capulu.
° Şi a disu cătră altulu : Urmeză-mî. Erii
elu a disu: Domne, dă-mî voia ânteiu să
mergu să îngropu pre părintele meu. Eru
lisusu î-a disu : Lasă morţii să-şî îngrope
pre morţii lorii; erii tu mergi de vestesce
împărăţia Iul Dumnedeu.
Şi a disu altulu: Domne, ^'ţî voiu urma;
dară ânteiu dă-mî voia să mă regulezu cu
cei din casa mea. .fcru lisusu î-a disu:
Nimenea puindu-şî mâna pe plugu, şi căutându înapoi, nu este potriviţii pentru îm
părăţia luî Dumnedeu.
trămete şepte-deci de discipuK, să predice
evangelia. întorcerea fi bucuria loru.

veţi întră, şi nu ve vorii primi, eşindu la
uliţele sale, diceţî : m Şi pulberea ce s'a lipitu de noi din cetatea vostră, o scuturămii
spre voi; dară acesta să sciţi, că s'a apropîatu spre voi împărăţia luî Dumnedeu.
Eru dicu voiiî, că "mai uşorii va fi Sodomeî
în acea di, de câtii acelei cetăţi.
0 Vai ţie, Chorazine l vai ţie, Betsaido ! p că
de s'aru fi facutu în Tirii şi în Sidonii lu
crurile minunate, cari s'au făcuţii întru voi,
de mulţii s'aru fi pocăiţii, şedendu în sacii
şi în cenuşă, înse maî uşorii va fi Tirului
şi Sidonuluî la judecată, de câtii voiiî. «Şi
tu, Capernaume l care r te-aî înălţaţii până
la ceriii, * până la îadu te veî pogorî.
' Celu ce vă ascultă, pre mine mă ascultă ;
" şi celii ce vă nesocotesce, pre mine mă
nesocotesce ; • erii celu ce mă nesocotesce,
nesocotesce pre celii ce m'a trămesii pre
mine.
Şi zs'aii întorsu cei şepte-decî cu bucuriă, dicendu: Domne, şi demonii ni se supunii în numele teu. Elii lî-a disu: »Amii
vădutu pre Satana cădendu din ceriii, ca
unu fulgeru. Eccă, * eu vî daii putere, să
călcaţi preste şerpi şi preste scorpii şi preste
totă puterea neamiculuî; şi nimicii nu vă
va vătăma, înse nu vă bucuraţi pentru acesta, că spiritele vi se supunu; ci vă bu
curaţi mai vîrtosu, că " numile vostre s'au
scrisu în ceriu.
* într'acea oră s'a bucuratii lisusu în spiritu, şi a disu: Mulţumescu ţie, Părinte,
Domne alu ceriului şi alii pămentuluî, că
ai ascunşii aceste de cei înţelepţi şi pri
cepuţi, şi le-aî descoperita prunciloru; adeveratu, Părinte; că aşa a foştii bună-vo
inţa înaintea ta. c Tote 'mi sunt date de la
Părintele meii ; d şi nimenea nu scie cine
este Fiiulu, de câtu numai Părintele; şi
cine este Părintele, de câtii numai Fiîulu,
şi căruia voîesce Fiîulu să-/w descoperă.
Şi întorcendu-se cătră discipulî deosebi,
a disu : ' Fericiţi sunt ochii cari vedu cele
ce vedeţi voî ; Că dicu vouî, ' că mulţi profeţi şi regi au voiţii să vedă cele ce vedeţi
voi, şi nu aii vădutu; şi să audă cele ce
audiţi, şi nu aii audiţii.

10 1~\UPĂ acestea a rânduiţii Domnulii şi pre
\J alţi şepte deci, şi î-a " trămesii câte
duoî înaintea sa, în cetatea şi loculu, unde
vrea elu să vină.
2
Şi dicea cătră d'înşiî: *Secerişulu este
mare, erii lucrătorii sunt puţini ; * deci ru
gaţi pre Domnulii secerişului, ca să scotă
3 lucrători la secerişulu seu. Mergeţi ; d eccă,
eu ve trimetfi ca mneî în mediloculii lupi4 lorii. ' Să nu purtaţi pungă, nici traistă,
nici încălţăminte ; şi * nimănui nu ve închi5 naţî pe cale. » Şi în ori-ce casă veţi întră,
6 ânteiu diceţî: Pace casei acesteia. Şi de
va n acolo fiiulu păceî, se va repausa preste
d'lnsulu pacea vostră ; erii de nu, se va îri7 torce la voi. * Şi într'aceeaşî casă rămâneţi,
'mâncânduşi hendii cele ce aii; că J'lucrătorulu este vrednicii de plata sa. Să nu vă
mutaţi din casă în casă.
8
Şi în orî-ce cetate veţi întră, şi vă vorii
primi, mâncaţi cele ce vorii pune înaintea Bespunsu datu la întrebarea unui inveţată in
leiji; parabola Samaritenuluî celui bunii..
O vostră. * Şi vindecaţi bolnavii cari sunt într'însa, şi diceţi-Ii: 'S'a apropiaţii spre voi
Şi eccă, unu învăţaţii în legi s'a sculată,
10 împărăţia luî Dumnedeu. Şi în orî-ce cetate ispitindu-lu, şi dicendu : • învăţătorule, ce să
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26 facii să moscenescii vîeţa eternă? Elii î-a
disu: Ce este scrisii în lege? cumucetescî?
27 Elu respundendu, a disu: * Să îubescî pre
Domnulu, Dumnedeulu teii, din totă anima
ta, şi din toţii sufletulu teii, şi din totă pu
terea ta, şi din totu cugetulii teii ; * şi pre
28 apropele teu ca însu-ţî pre tine. Şi î-a
disu : Drepţii aî respunsu : acesta fă, şi f vei
trăi.
29
Erii elu, voindu * să se îndrepte, a disu
30 luî lisusu : Şi care este apropele meu ? Erii
lisusu respundendu, a disu: Unii omii se
ducea din lerusalimii la Ierichonu, şi a cădutii intre tâlhari, cari desbrăcându-lu şi
rânindu-Jw, s' au duşii, lăsându-Zw abia viu.
31 Şi din întâmplare se ducea unii preutu
pe acea cale; şi vedendu-lii, !a trecuţii pe
32 alăturea. Asemenea şi unii Levitu venindu
la acelu locii, şi vădându-iw, a trecuţii pe
33 alăturea. Erii unu m Samaritenu, mergându
pe cale, a veniţii la elu, şi veţlendu-lu, i
34 s'a făcuţii milă. Şi apropiându-se, a legaţii
ranele luî, turnându oleiu şi vinii ; şi puindu-lii pe animalulu seu, l'a duşii la o
casă de ospeţî, şi a purtaţii grijă de elu.
35 Şi a duoa di plecându, scoţendu iluoii denarî, a datu gazdei, şi î-a disu : Portă grijă
de d'însulu; şi orî-ce vei mai cheltui, eu,
cându mă voiii întorce, voiii da ţie înapoi.
36 Deci care dintr'aceî trei ţi se pare a fi a37 propele celui ce căduse intre tâlhari? Elii
a disu: Celu ce a făcuţii milă cu d'însulu.
Atunci î-a disu lisusu: Mergi de fă şi tu
asemenea.
lisusu in casa Măriei şi a Măriei.

38
39

Şi ducendu-se ei, elu a intraţii într'unu
satii; eru o femeă, a nume " Marta, l'a primitu în casa sa. Şi aceea avea o soră, ce
se chiăma Măria, ° care şi * şedendu la picîorele luî lisusu, asculta cuvintele luî. Eru
Marta era distrasă de mulţii serviciu, şi
venindu la d'însulu, a disu: Domne, aii nu-ţî
pesă, că sora mea singură m'a lăsaţii să
servescu? deci di ei, ca să-mî ajute. Şi
respundendu lisusu, î-a disu : Marto, Marto,
te îngrijescî, şi de multe te silescî. Ci 'una
lucru trebuesce; şi Măria şî-a aleşii partea
cea bună, care nu se va lua de la d'însa.

înveţă-ne să ne riigămu, precumu şi loanu
a învăţată pre discipuliî seî.
Şi lî-a disu: Cându vă rugaţi, diceţî:
" Părintele nostru, carele escî în cerîurî, sânţescâ-se numele teu ; Vie împărăţia ta ; Facă-se voia ta, precumu' în ceriu, şi pe pă
mântii ; Pânea nostră cea de tote dilele dăni- o astă-dî ; Şi ni îertă păcatele nostre,
precumu şi noi îertămu tuturora celoru ce
ni sunt datori ; Şi nu ne duce în ispită, ci
ne scapă de celii rău.
Şi lî-a disu : Dacă cine-va d'intre voi aru
ave unii amicii, şi aru veni la d'însulu la
mîedulu nopţeî, şi î-ariidice: Amice, dă-mî
împrumutu trei pani ; Că a veniţii din cale
unu amicii la mine, şi nu amu ce pune îna
intea luî; Şi acela din întru respundendu,
arii dice: Nu mă supăra; acumu s'a încu
iata, uşa, şi copiii mei sunt în aşternuţii cu
mine ; nu potii să mă scolii să-ţî daii. Dicu
voiii : * Măcaru de nu se va scula să-î dee,
pentru că este amiculii seu, dară pentru
stăruinţa luî se va scula să-î dee câte 'î
trebue. "Şi diciivouî: Cereţi, şi vi se va da;
căutaţi, şi veţi afla; bateţi, şi vi se va des
chide. Că totu celu ce cere, îea ; şi celu ce
caută, află ; şi celui ce bate, i se va deschide.
d De va cere fiîulu pane de la unulu d'intre voi, care este părinte, aii doră 'î va da
petră ? seu de va cere pesce, au dorâ 'î va
da şerpe în locii de pesce? Seu de va
cere oii, aii 'î va da scorpia? Deci dacă
voi, tiindu reî, sciţi să daţi daruri bune copiiloru voştri, cu câtii mai mulţii Părintele
vostru celu din ceriii va da Spiritii Sânţii
celoru ce cerii de la d'însulu.
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lisusu scote pre ttnu demonît; este perîtu de a fi
in legătură cu Satana; elU respunde la atesta, şi
adauge desceptări la poporă.

* Şi scotea unii demonii, şi acela era muţii.
Şi după ce a eşitu demonulii, a vorbiţii mutulu; şi s'a miraţii mulţimea. Eru uniîa
dintr'înşiî diceau : / Elii scote demonii prin
Beelzebulii, domnulu demoniloru. Alţii, is41
pitindu-fâ, 'cereau de la d'însulu semnu din
ceriu. * Erii * elu sciindu gândurile lorii, lî-a
42
disu: Totă împărăţia ce se desbină intre sine,
se pustiesce ; şi casă, care se desbină asu
pra- şi, cade. Dacă chîaru Satana s'a deslisusu învaţă pre discipuliî şei cumu trebue să binatii de sine, cumii va sta împărăţia luî?
se rdge.
pentru că diceţî, că eu scoţii demonii prin
11 Ol cându elu era într'unu locii rugându- Beelzebulii. Erii dacă eu scoţii demoni!
^ se, după ce a încetată, a disu unulu prin Beelzebulii, prin cine-î scoţii fiii voştri?
din discipuliî şei cătră d'însulu: Domne, Pentru acesta ei vî voru fi judecători. Erii
40
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dacă eu scoţii demonii > prin degetulu luî
Du nnedeii, ecce, a «junsu la voi împărăţia
luî Dumnedeu.
* Cându celu tare înarmaţii păzesce curtea
sa, este în pace averea luî. firii ' câadu
vine unulu mai tare de câtu elu, şi-lu biruesce, îea tote armele luî, în cari se încredea, şi împarte prădele luî. m Celu ce nu
este cu mine este în contra mea, şi celu ce
nu adună cu mine, resipesce.
" Cându spiritulu celu necurata ese din
omu, âmblă acesta prin locuri seci, căutându-şî repausu; dară neaflându, ^ice: Mă
voiu întorce în casa mea, de unde amu eşitu. Şi venindu, o află măturată şi înfrumseţată. Atuncea merge şi maî îea alte
şepte spirite maî rele de câtu sine; şi eî
întrându locuescu acolo ; şi se făcu ° cele de
pe urmă ale omului aceluîa maî rele de câtu
cele d'ânteiu.
Vorbindu elu acestea, o femeă redicându-şi voce din poporu, î-a disu: * Fericită
este mitra care te-a purtaţii, şi ţîţele cari tu aî
suptu. firii elu a disu: «Da, fericiţi sunt ceî ce
ascultă cuventulu luî Dumnedeu şi-lu pâzescu.
r firii adunându-se glotele, a începutu a
dice: Acesta generaţiune este rea; cere
semnu ; şi semnu nu i se va da, de câtu numaî semnulu profetului lona. Că precumu
* lona a fostu semuii pentru Niniviţî, aşa va
fi şi Fiîulu omuluî pentru generaţiunea acesta. ' Regina de la medă-di se va scula la
judecată cu bărbaţii acesteî generaţiunî, şi-î
va condemna; că a veniţii de la marginile pămentuluî să audă înţelepciunea luî Solomonu ;
şi ecce maî multu de câtii Solomonu aicea.
Bărbaţii de la Ninfve se vorii ssula la jude
cată cu acesta generaţiune, şi o voru condem
na ; că" eî s'au pocăiţii la predicarea luî lona;
şi ecce maî multu de câtu lona aicea.
"Nimenea aprindendu lumină, o pune în
locu ascunşii, nici suptu obrocu, ci în sfecînicii, ca ceî ce întră să vedâ lumina. * Luminâtorulu corpului este ochîulu: deci de
este ochîulu teu curaţii, toţii corpulu teu
este luminaţii; eru de este refl, şi totu corpulu teii va fi întunecata. Drepţii aceea
caută, ca lumina care este în tine să nu
fie întunerecii. Decî, dacă corpulu teu este
totu luminata, neavendu vre-o parte întunecosă, totulii va fi luminaţii, ca şi cându
luminătorulu te-aru lumina cu strălucirea lui.
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să prândescâ la elu; şi întrându, a şedutu
la mesă. firii » Fariseulu vedondu, că nu
s'a spălaţii ânteiu, maî 'nainte de prându,
s'a miraţii. * Dară Domnulu î-a disu : Acumii voi Farisei curăţiţi partea cea din afară a paharului şi a blidului: dară "cea din
întrulu vostru este plină de răpire şi de
reutate. Nebunilorii! au nu celu ce a făcutu cea din afară, a făcuţii şi cea din în
tru? *înse daţi milostenia din cele ce aveţi;
şi ecce tote vî sunt curate. e Dară vai voiiî,
Fariseiloru! că decîuiţî izmă şi ruta şi tote
legumele, şi daţi uîtăreî dreptatea şi iubirea
luî Dumnedeu; aceste se cădea să le faceţi,
şi acelea să nu le lăsaţi. ''Vai vouî, Fariseiloru! că iubiţi scaunele cele maî de susu
în sinagogi, şi închinăciunile în tergurî. ' Vai
vouî, cărturariloru şi Fariseiloru făţarnici!
f că sunteţi ca mormintele ce nu se vedu, şi
onaenii, ce âmblă d'asupra Zorw, nu le sciii.
Atuncea respundendu unulu din învăţaţii
în legi, î-a disu: înveţătorule, acestea dicendii, şi pre noi batjocurescî. pis'a elu:
Vai şi vouî înveţaţilorii în legi l »câ însărcinaţi
pre omenî cu sarcini cu anevoiă de purtaţii,
eru voî nici cu unii degetu alii vostru nu
ve atingeţi de sarcini. * Vai vouî! că zidiţi
mormintele profeţiloru, pre cari părinţii vo
ştri î-au ucişii. Decî mărturisiţi, că părtaşî sunteţi la faptele părinţiloru voştri; că
aceia î-aii ucişii, erii voi zidiţi mormintele
loru. Pentru acesta şi înţelepciunea luî
Dumnedeu a disu: * Trămete-voiu cătră eî
profeţi şi apostoli; şi pre unim dintr'înşiî
voru ucide, şi-î vorii persecuta; Ca să se
ceră de la acestu nemu sângele tuturoru
profeţiloru, ce s'a versată de la întemeîarea
lumeî: ^De la sângele luî Abelu până la
* sângele luî Zacharia, care s'a omorîtu intre
altaru şi intre templu ; adeverii dicu voiiî :
Se va cere de la acestu nemu. 'Vai vouî,
înveţaţilorii în legi! pentru că aţi luaţii
cheea cunoscinţei ; voî nu aţi intraţii, şi pre
ceî ce voiau să între î-aţî opriţii.
Şi dicendu-li elu acestea, aii începutu
cărturarii şi Fariseii a se mânia tare, şi
a-lu ademeni să li vorbescă despre maî
multe ; Pândindu-lu, şi * câutându să scotă
ce-va din gura luî, ca sâ-lii potă perî.
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Ksusti inveţă pre discipulii seî a se păzi de fu
rii riii; îndemnă la mărturisire a lut Christosîi.

SI "fiindii adunate maî multe miî de po- 12
37

Pecatele Fariseiloru espuse şi mustrate.
porii, de se călcau uniîa pre alţii, a în
firii vorbindu elu, 'Iu ruga unu Fariseu ceputu a dice discipuliloru seî: Maî ântciu
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* păziţi-vg de aluatul ii Fariseiloru, care este
2 făţăria. e Că nimicii nu este acoperita, care
nu se va descoperi ; nici ascunsa, care nu
3 se va cunosce. Deci orî-ce veţi dice la întunerecu, se va audi la lumină; şi ceea ce
veţi vorbi la urechi în cămări, se va da în
scire de d'asupra caseloru.
4
d Şi dicii vouî, ' amicii mei : Nu vă temeţi
de cei ce ucidu corpulu, şi după aceea nu
5 mai au nimicii de fâcutu. Ci vî voiii areta de cine să ve temeţi: Temeţi-ve de celu
ce are putere, după ce a ucişii, să arunce
în gheenna; adeverii dicu voiii: Temeţi-ve
6 de acela. Au nu se vendu cinci vrăbii
drepţii duoî bani? şi nici una diutr'insele
7 nu este uitată înaintea lui Dumnedeu. înse
şi perii capului vostru toţi sunt numeraţî.
Deci nu ve temeţi : că voi sunteţi de mai
mulţii preţu de cât ti multe vrăbii.
8
f Şi dicii vouî : Toţii celu ce mă va măr
turisi înaintea omeniloru, şi Fiîulu omului
va mărturisi pentru d'însulii înaintea ân9 geriloru lui Dumnedeu. firii celu ce se va
lepăda de mine înaintea omeniloru, va fi
lepădata înaintea ângeriloru lui Dumnedeu.
10
» Şi totu celu ce va dice cuventu împrotiva
Fiiuluî omului, i se va ierta; eru celui ce va blăstema împotriva Sântului Spiritu, nu i se va ierta.
11
* Eru cându ve voru aduce la sinagogi şi
la tribunale şi diregetorî, nu ve îngrijiţi
cumu şi ce veţi respunde, seu ce veţi $ice ;
12 Că Spiritulii Sânţii ve va învăţa într'acea
oră, ce vi se cuvine a dice.
Sfătuirî asupra lăcomiei; şi îndemnări la încre
dere in DumnedeU şi la priveghiăre.
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14
15
16
17
18
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Şi î-a disu uuulu din mulţime: învăţătorule, di fratelui meu ca să împartă cu
mine moscenirea. £ru elii î-a disu: 'Omule,
cine m'a pusu judecătorii seu împărţitoru
presto voi? Şi U-a disu: •'Vedeţi să ve fe
riţi de lăcomia; că vîeţa cui-va nu stă în
prisosinţa averei sale.
Şi a spusu lorii parabolă, dicendu : Unuî oniii bogaţii î-a roditu ţerâna. Şi acesta cugeta în sine, dicendu : Ce voiii face ?
că nu amu unde aduna fruptele mele. Şi
a disu: Acesta voiii face: Voiii strica grâ
narele mele, şi le voiii zidi mai mari ; şi acolo voiu strînge tote fruptele mele şi bunurile mele; Şi voiu dice sufletului meu:
* Suflete, ai multe bunuri strînse spre mulţi
ani; repauseză-te, mănâncă, bea, ft vesele-
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sce-te. £ru Dumnedeu î-a disii: Nebunule,
într'acestă nopte ' va fi ceruţii de la tine sufletulu teii : m atuncea cele ce ai gătiţii, ale cuî
vorii fi? Aşa este celu ce strînge lui-şî tesaure, " dară nu este bogaţii în Dumnedeu.
Şi a disu cliscipuliloru seî : Pentru acesta
vî dicii : ° Nu vă îngrijiţi de vîeţa vostră, ce
veţi mânca; nici de corpii, cu ce ve veţi
îmbrăca. Vîeţa mai mulţii este de câtii
hrana, şi corpulu de câtu vestmentulu. Căutaţi la corbi ; că nu semăna, nici seceră; nu
au cămări, nici grânarie; şi f Dumnedeu 'î
nutresce; cu câtii mai buni sunteţi voi de
câtii paserile? Şi cine d'intre voi prin grija
sa pote să adaugă statureî salo unu cotii?
Deci, dacă nu puteţi face nici ce este mai
micii, de ce mai îngrijiţi de cele-1-alte?
Priviţi crinii, cumu crescu; nu se ostenescu,
nici torcu ; eru dicii vouî, ca nici Solomonii
în toţii mărirea sa nu s'a îmbrăcaţii ca unulu dintr'acestia. Deci, dacă Dumnedeu
aşa îmbracă erba, care este astă-dî în câmpii,
şi mâne se aruncă în cuptoru, cu câtii mai
mulţii pre voi, puţinu-credincîoşiloru ?
Deci să nu întrebaţi ce veţi mânca, seu
ce veţi be, nici nu ve luptaţi cu gândulu.
Că tote acestea le cautii poporele lumeî acesteîa ; şi Părintele vostru scie, că vî trebuescu acestea. '' Dară căutaţi împărăţia lui
Dumnedeu, şi acestea tote vi se vorii adăugi.
Nu te teme, turmă mică; că T a bine- voiţii
Părintele vostru să vî dee împărăţia. * Vindeţî averea vostră, şi daţi milostenia ; ' faceţi-vî pungi, care nu se învechîescu, tesauru
în ceriu, care nu se împugineză, unde furulu nu
se apropia, nici molia nu strică. Că unde este
tesaurulii vostru, acolo va fi şi anima vostră.
u Şi fie copsele vostre încinse, şi • făcliele
aprinse; Şi voi înşi-ve asemenea cu omeniî, cari asceptă pre domnulu lorii, cându se
va întorce de la nuntă; ca venindu şi bătendu, îndată să-î deschidă. z Fericiţi sunt
servii aceia, pre cari, venindu domnulu, 'I
va afla priveghiându ; adevăru dicii vouî, că
se va încinge, şi-î va pune să seda la mesă,
şi venindu, li va servi. Şi de va veni la a
duoa strajă, seu de va veni la a treia strajă,
şi-i va afla aşa, fericiţi sunt servii aceia.
y Dară acesta să sciţi, că de aru sci stepanulii casei în care oră vine furulu, arii priveghîa, şi nu arii lăsa sâ-î sepe casa lui.
' Deci şi voi fiţi gata; că în ora în care nu
gândiţi, Fiîulu omului va veni.
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CAP. 12, 13.
41
firii Petru î-a disu: Domne, cătră noî
42 clici acesta parabolă, seu şi cătră toţîV Şi
Domnulu a disu : ° Cine este ore îngrijitorulii
celu credincioşii şi înţelepţii, pre care-lu va
pune Domnulu seu presto servii seî, să U
43 dee la timpii partea loru") Fericiţii este acelu servii, pre care, venindii domnulu seu,
44 'Iu va afla aşa făcendu. * Adeverii dicii voiiî,
45 că-lu va pune preste tote averile sale. c Dară,
de va dice acelu servii în anima sa: Dom
nulu meii întârdiă a veni, şi va începe a bate
pre servi şi pre serve, şi a mânca şi a be şi
46 a se îmbăta : Va veni domnulu servului aceluîa în diua în care nu asceptă, şi în ora
în care nu scie, 'Iii va despica, şi-î va pune
47 partea lui cu necredincioşii. Şi dservulu, celu
ce a sciutii voia domnului seu, şi nu a gă
tiţii, nici a făcuţii dupre voia luî, se va bate
48 mulţii: «firii celu ce nu a sciutii, şi a făcuţii
cele vrednice de bătăi, se va bate puţinii.
Că ori-căruîa s'a daţii multu, mulţii se va
cere de la d'însulu; şi căruia i s'a încredinţata
multu, mai mult voru cere de la d'însulu.
49
^ Focii amii veniţii se aruncupe pămentu,
50 şi ce voîescii, dacă s'a şi aprinşii ! firii * cu
botezu amii să mă botezu; şi cumu me
51 strîmtorezu până ce se va îndeplini ! *Aii vi
se pare, că amu veniţii să dau pace pe pă52 menţii ? Nu, dicii voiiî ; ' ci desbinare. J Că de
acumu înainte cinci într'o casă voru fi desbinaţî, treî asupra a duoî, şi diioî asupra
53 a treî. Se va desbina părintele asupra fiiuluî, şi fiîulu asupra părintelui ; muma asu
pra fiicei, şi fiica asupra mumei ; socra asu
pra noră-sa, şi nora asupra socră-sa.
54
Şi dicea şi poporului : * Gândii vedeţi nuorulu redicându-se de la apusu, îndată diceţî:
55 vine ploiămare; şi este aşa. Şi cândii vedeţi
austrulii suflându, diceţî : Va să fie arşiţă, şi
56 se face. Făţarniciloru ! faţa ceriului şi a
pământului sciţi a cerca, dară acestu timpu,
57 cu mii nu -Iu cercaţi ? Da, pentru ce nu ju
decaţi şi de la sine ceea ce este drepţii?
58
l Cându mergi cu perîşulu teu la jude
cătorii, silesce-te pe n cale a te desface de
elu ; ca nu cumii-va să te tragă la judecă
torii, şi judecătorulu să te dee servitorului ;
şi servitorulu să te arunce în închisore.
59 ţ)icu ţie: nu veî eşi de acolo, până ce nu
vei plăti şi bănuiţi celu mai de pe urmă.
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sânge l'a amestecaţii Pilatu cu sacrificîele
lorii. Şi respundendu lisusii, lî-a disu: Au
vi se pare, că Galileeniî aceştia aii foştii
mai păcătoşi de eâtu toţi Galileeniî, pen
tru că au suferiţii acestea? Nu, dicii voiiî;
ci de nu vă veţi pocăi, toţi ve veţi perde
aşa. Şeii acei optu-spre-dece, preste cari
a cădutu tumulii în Siloamii, şi î-a omorîtu. au vi se pare, că aceştia au foştii mai
păcătoşi de câtu toţi omenii, cari locuiau
in lerusalimii? Nu, dicu voiiî; ci de nu
ve veţi pocăi, toţi ve veţi perde aşa.
Şi vorbîa acesta parabolă : ° 6re-cine avea unu smochinii plantaţii în viîa luî, şi a
veniţii căutându fruptii într'însulu, şi nu a
aflaţii. Atunci a ţlisu cătră vierii : fiece,
treî ani sunt de cându vinu căutându fruptii
în acestu smochina, şi nu aflu; taîă-lu; de
ce zădărnicesce pămentulu? Elu respundendu, î-a disu: Domne, lasă-lu şi într'acestu anii, până ce-lu voiu săpa împrejuru,
şi voiu pune gunoiii. Şi de va face fruptii,
bine; eru de nu, după aceea 'Iu veî tăia.
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KsusU vindecă o fenteă bolnavă in iniţia gâmbătei.
Parabolele grăuntelui de muştaru ţi a aluatului.

Şi înveţa în una din sinagogi sâmbăta
Şi ecce, era o femeă, care avea spiritulu
neputinţei de optu-spre-dece ani, şi era gîrbovă, şi nu putea să se rădice în susu nici
de cumu; firu lisusii vedend'o, a chîămat'o, şi î-a disu : Femeă, escî scăpată de boia
ta. * Şi şî-a pusu manele pe d'însa, şi
îndată s'a îndreptata, şi măria pre Dumnedeu.
firii mai marele sinagogeî mâniându-se,
pentru că o vindecase lisusii sâmbăta, a
respunsu, şi a disu poporului: ".Şese dile sunt
în cari se cade a lucra ; deci într'acestea
venindii ve vindecaţi, dară dnu în diua sâmbăteî. Atuncea domnulu î-a responsu, si a
disu: Făţarnicei efie-care din voi sâmbăta
aii nu-şî deslegă boulu seu asinulu de la
esle, şi-W duce de-iu adapă? Dară acesta,
''care este fiică a luî Abraamu, şi pre care
a legat'o Satana de optu-spre-dece ani, au
nu se cădea a se deslegă de acesta legă
tură în diua sâmbătei?
Şi acestea dicendu elu, se ruşinau toţi
împrotivitoriî luî; şi totu poporulu se bucura
de tote cele minunate, ce se făceau de d'în
lixuxît cu ocasiunea GalileenilorU m >fi chiamă la sulu.
pocăinţă. Parabola smochinului uscata.
s Atuncea dicea : Cui este asemenea împe13 N acelu timpu eraii de faşă uniîa, cari raţia luî Dumnedeu? şi cu ce o voiu ase
î-au spusu despre Galileeniî, alu căroru măna? Asemenea este grăuntelui de mua Hat. 24. 45.
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stării, pre care luâudu-lii unu oruii, l'a aruncatu în gradina sa ; şi a crescuţii, şi s'a
făcuţii arbore mare, şi paserile ceriului au
locuiţii în ramurele lui.
20
Eră-si a disu: Cu ce voiu asemăna îm21 perăţia lui Dumnedeu? Asemenea este aluatuluî, care luându-lu o femeii, l'a ascunşii
în trei măsuri de făină, până ce s'a dos
piţii totă.
Călătoria cătră Ierusalimu ; respunsulu la o în
trebare despre numerulit mentuiţiloru.
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24
25

26
27
28

29

30

*Şi âmblaprin cetăţi şi prin sate, înveţându şi câletorindu la Ierusalimu.
Eru unulu I-a disu: Domne, au puţini
sunt cei ce se mentue? Eru ulii lî-a disu:
' Stăruiţi a întră prin porta cea strimtă ; că
'mulţi, dicu vouî, voru căuta să între, şi nu
voru pute. * Cându se va fi sculatu stăpânulu casei, şi 'va fi închişii uşa, şi voi veţi
începe a sta afară şi a bate în uşă, dicendu : m Domne, Domne, deschide-ni ; şi respundendu-vî, elu va dice : " Nu vă cunoscu de
unde sunteţi ; Atuncea veţi începe a dice :
Amu mâncaţii şi amu băuţii înaintea ta, şi
tu aî învăţaţii în târgurile nostre. ° Dar?
elu va dice: Dicu vouî: Nu vă cunoscu de
unde sunteţi; p depârtaţi-vă de la mine toţi
lucrătorii nedreptate!. « Acolo va fi plân
gere şi scrâşmrea dinţiloru, r cândii veţi vede
pre Abraamu, şi pre Isaacii, şi pre lacobu,
şi pre toţî profeţii, în împărăţia lui Dumueţleu, eru pre voi înşi-ve scoşi afară. Da,
vorii veni de la resăritu, şi de la apusu, şi
de la medă-nopte, şi de la medă-di, şi voru
şede la mesă în împărăţia lui Dumnedeu.
'Şi eccă, sunt cei mai din urmă, cari vorii
fi ântăi; şi su>.t antei, cari vorii fi cei mai
din urmă.
Sfătuirea JTariseiloru in privinţa lui Eroda; re
spunsulu domnului nostru.

31

într'acea di s'au apropiatu unii Farisei,
dicendu-î : Eşî şi te du de aicea; că Erodu
b2 va să te omore. firii elu lî-a disu : Mer
geţi de spuneţi vulpeî aceleia: Eccă, eu
scoţii demoni şi făcu vindecări astă- di şi
33 mâne, şi a treia $i ' voiu sfârşi. Dară mi
se cade a merge astă- di şi mâne şi poîmâne; că nu este cu putinţă să se perdă
34 profeţii afară din Ierusalimu. "lerusahme,
Ierusalime! celii ce omorî profeţii, şi ucidî
cu petre pre cei trămeşî la tine; de câte
ori amu vruţii să adunu pre iiii tei, cuinii
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adună găina puii seif supţii aripi, dară nu
aţi voiţii. Eccă, " vi se lasă casa vostră pus- 35
tiîă; că în adeverii dicu vouî: Nu mă veţi
vede, până va veni ţimpulu cându veţi dice :
x Bine-cuventatii este celu ce vine întru nu
mele Domnului.
lisusu vindecă pre unu idropicu in ilimt sâmbătei
în casa num fariseu ; elu recomendă umilinţa ţi
facerea de bine. Parabola despre cina cea mare.

INTRÂNDtJ lisusu in casa unuia din mai 14
marii Fariseiloru, ca să mănânce pane
sâmbăta, aceştia 'Iii pândîau. Şi eccă, unu 2
omu bolnavii de idropică era înaintea lui.
Şi lisusu luându cuventulu, a vorbiţii cătră 3
învăţaţii în legi şi cătră Farisei, dicendu :
0 Ore se cade sâmbăta a vindeca ? Eru eî 4
au tăcuţii. Şi apucându-lu, l'a vindecaţii, şi
î-a daţii drumulu. Şi respundendu-li, a disu: 5
6 Alii căruia d'intre voî asinii seu bou, de va
cade în putu, aii nu îndată 'Iu va scote în
diua sâmbătei? Şi nu au pututu să-î re- 6
spuudă la acestea.
Şi spunea parabolă cătră cei cbîămaţî, 7
vedendii elu cumu 'şî alegeau şederile mai
susu, dicendu-li: Cându vei fi chîămatu 8
de cine-va la nuntă, nu şede la loculu celu
mai de susu; ca nu cumu-va să fie chîă
matu de d'însulu altul u mai onoraţii de câtu
tine; Şi venindu celii ce te-a chîămatu 9
pre tine şi pre acela, 'ţi va dice: Dă acestuîa loculu; şi atuncea vei începe cu ru
şine a lua pe rondu loculu celii mai de .j osii.
cCi cându vei fi chîămatu, mergi de şedi la 10
loculu celu mai de joşii; pentru ca, de va
veni celu ce te-a chiămatii, să-ţî dică: Amice, sui- te mai susu; atuncea vei ave onore
înaintea celoru ce voru şede împreună cu
tine. dC& totu celu ce se înalţă pre sine, 11
se va umili; şi celu ce se umilesce, se va
înălţa.
Şi dicea şi celui ce-lu chîămase: Cându 12
faci prându seu cina, nu chîăma pre amicii
teî, nici fraţii tei, nici rudele tale, nici ve
cini bogaţi, ca nu cumâ-va şi ei să te chiume pre tine, şi să ţi se facă resplătire. Ci 13
cându faci ospăţii, chîamâ "săraci, nevoiaşi,
şchiopi, şi orbi. Şi fericiţii vei fi: că el 14
nu potu să-ţî întorcă; ci ţi se va întorce
la înviarea drepţiloru.
Şi audindu acestea unulu din cei ce se- 15
deau la mesă cu elu, i-a disu : 'Fericita este
cela ce va prândi în împărăţia lui Dum
nedeu.
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CAP. 14, 15.
16
»Elu î-a disu: Unu omu a fâcutu cină
17 mare, şi a chîămatu pre mulţi; Şi Aa trămesu pre servulu seu în ora cinei, să dică celoru chiămaţî: Veniţi, că tote sunt
18 acumu gata. Şi au începutu toţi de o dată
a se scusa. Colii d' ânteiu î-a disu: Amu
cumpăraţii ţerână, şi amu nevoia să esu, şi
19 să o vădii; rogu-te să mă ierţi. Altulu a.
disu: Amu cumpărata, cinci părechî de boi,
şi mergu să-î cercii; rogu-te să me ierţi.
20 Şi altulu a disu: Mî-amu luaţii femea, şi
21 pentru acesta nu potu veni. Deci întorcendu-se acelu servii, a spusu domnului seu aces
tea. Atuncea mâniându-se stepânulu casei,
a disu servului seu: Eşî curendu în târgu
rile şi uliţele cetăţeî, şi adă aicea săracii,
22 şi nevoiaşii, şi şchiopii, şi orbii. Şi a disu
servulu: Domne, s'a fâcutu cumii ai disu,
23 şi încă mai este locu. Şi a disu domnulu
cătră servii: Eşî la drumuri şi la garduri,
şi-î silesce să între, ca să se împlă casa
24 mea. Că dicuvouî: 'Nici umilii din acei
bărbaţi, ce craii chîăniaţî, nu va gusta din
cina mea.
Mu.lţim«u urmeză lui lisusii; elu li spună condifiunile suptă cari potu a fi discipuli.

25
Şi mergea cu (Tinsul ii poporii mult ii; şi
26 elii întorcendu-se, lî-a disu : > Cândii cine-va
vine cătră mine, * şi nu urăsce pre părintele
seu si pre mumă, pre femeă şi pre copii,
pre fraţi şi pre surori, l şi chîarii vîeţa sa,
27 nu-mî pote fi discipulu. Şi " celii ce nu-şi
portă crucea sa, şi nu vine după mine,
nu-mî pote ti discipulu.
28
Că " cine d'intre voi vrendii să zidescă
unu tunai, aii nu ânteiu se pune să-şî socotescă chîeltuela, de are cu ce să sfârşescă.
29 Ca nu cumu-va punendii temelia, şi neputendu sfârşi, toţi cei ce-lu voru vede să în30 cepă a-lu lua în rîsu, Dicendu : Acestii omu
a începutu a zidi, dară nu a putută sfârşi.
31
Seu care rege, mergendu spre a purta
resboiu asupra altui rege, au nu se pune
mai ânteiu să se sfătuescă, de va pute cu
dece mii să întimpine pre celii ce vine a32 supra lui cu duoă-decî de mii ? Eru de nu,
încă fiindu acesta departe, trămeţendu solia,
33 rogă de pace. Aşa dara fie-care d'intre
voi, care nu se lepădă de tote averile sale,
nu-mî pote â discipulu.
34
° Bună este sarea ; erii dacă sarea se va
35 strica, cu ce se va drege? Nici în pă
mântii nici în gunoiu nu este trebnică; ci
se aruncă afară. Celu ce are urechi de
auditu, să audă.
a Mat. U. ?.
Fapt. 13. 46. t Rom. 9. 13.
h Prov. 9. i, S. ; Doul. 13. 6. & l Apoc. 18. 11.
t Mat SI. 43. fc
n Mat. 16. M.
:n. 9.
M.u. 10. 87.
Marc. 8. M.
t». 8.

l
!

Cap. 9. (3.
a Tim. 3. II.
n Prov. S4. 17.
o Mat. 5. 13.
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Parabole aretândă bucuria lui Dumnezeii yi mân
tuirea pecătoşilorit.

ATUNCEA "s'aii apropiaţii de d'însulii toţi 15
vameşii şi păcătoşii, ca să-lu asculte.
Şi murmurau Fariseii şi cărturariî, dicendu : 2
Acesta primesce pre păcătoşi, * şi mănâncă
cu d'îuşiî.
Şi lî-a vorbiţii acesta parabolă, dicendu: 3
c Care omu d'intre voi avendu o sută de oî, 4
şi perdendii una dintr'îusele, aii nu lasă
pre cele noiie-decî şi nouă în pustiiu, şi
merge după cea perdută, până cându o află?
Şi aflând'o, o pune pe umerii şei, bucurau- 5
du-se. Şi venindu a casă, chîamă amicii 6
şi vecinii, dicendu-li: Bucuraţi vă cu mine,
că amu găsiţii oea d cea rătăcită, picii vouî, 7
că aşa va fi bucuria în ceriu de unii păcă
toşii ce se pocăesce, ' mai mulţii de câtii de
nouă-decî şi nouă de drepţi, cărora nu li
trebue pocăinţă.
Seu care femeă, avendu dece drahme, 8
de perde o drahmă, aii nu aprinde lumină,
şi mătură casa, şi caută din adinsulii, până
o află. Şi aflând'o, chîamă amicele şi ve- 9
cinele, diceudu : Bucuraţi-ve cu mine, că
amu găsiţii drahma, care amu perdut'o.
Aşa, dicii vouî, se face bucuria înaintea an- 10
geriloru lui Dumnedeii de unu păcătoşii ce
se pocâesce.
Şi a disu: Unu omu avea diioî fii; Şi 11 12
a disu celu mai tenăru din eî părintelui
seu: Părinte, dă-mî partea de avere ce mi
se cade. Şi lî-a împărţiţii •''averea. Şi după 13
puţine dile, adunândii tote fiîulu celu mai
tenăru, s'a dusu într'o ţeră departe, şi acolo a răsipitu averea sa, vîeţuindu în desfrenărî. Şi chîeltuindii elii tote, s'a fâcutu 14
foinete mare într'acea ţeră; şi elii a începutu
a suferi de lipsă. Şi mergendu s'a lipiţii de 1 5
umilii din cetăţenii acelei teri ; şi Fa trămesu la ţerâuele sale, să pască porcii. Şi 16
dorîa să-şî sature pântecele seu de roşco
vele ce mâncau porcii ; înse niminea nu-î da.
Şi venindu-şî în sine, a disii : Câţi ar- 1 7
gaţî ai părintelui meii aii prisosinţă de pa
ne, eru eu perii de forne ! Mă voiii scula, 18
şi mă voiii duce la părintele meii, şi-î voiii
ţlice : Părinte, păcătuit'amu la ceriu şi îna
intea ta; Şi nu mai sunt vrednica a mă 19
chîamă fiîulu teii ; fâ-mă ca pre unulii din
argaţii tei. Şi sculându-se a veniţii la părin- 20
tele seu. Eru » încă tiiudu departe, Fa vădutii
părintele seu, şi i s'a fâcutu milă ; şi alergându a cădutu pe grumazulu lui, şi Fa
sărutatu. Si î-a disu fiîulu : Părinte, păcătui- 21
t'amu la ceriu *şi înaintea ta, şi nu mai sunt
Maro. 9. 59.
Oapulu ÎS.
a Mat D 10.

6 Fapt. 11. 3.
Oal. g. li.
c Mat 18. It.
d l Pot. l. 10,

< Cap. 5. 3*.
/ Maro. It. 44.

g Pa,. t. t. 39.
KfM. t. 13, 17.
A Pi. 51. i.
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22 vrednicii a mă chiăma fiiulu teii. Şi a disu
părintele cătră servii seî: Aduceţi îmbrăcă
mintea cea mai bună, şi-lu îmbrăcaţi pre
elu, şi daţi âuelu în mâna, şi încălţăminte
23 în picîorele Ivi. Şi aduceţi viţelulu celu mai
îngrăşata, şi-Zw junghiaţi ; şi să mâncămu şi
24 ne veselimu. 'Ga acestu fiîu alu meu mortu
era, şi a înviaţii ; perdutu era, şi s'a ailatfi.
Şi au începutu a se veseli.
25
Dară liiulu lui celu mai mare era la ţerână; şi apropiându-se de cusă, a audiţii
26 musică şi jocuri ; Şi chiămâudu pre unulu
din servi, l'a întrebaţii ce sunt acestea ?
27 Elu î-a disu: Fratele teu a veniţii, şi pă
rintele teu a ajunghiatiî viţelulu celu în
grăşata, pentru că l'a primiţii sănătoşii.
28 Era elu s'a mâniaţii, şi nu vrea să între.
29 De aceea părintele lui eşindu, 'Iu ruga. Eru
elu respundendu, a disu părintelui seu: Eccă,
de atâţia ani 'ţi servescu, şi toţii nici o dată
nu amu călcaţii disa ta; şi nici o dată nu
mî-aî daţii măcaru unu îedii, ca să me ve30 selescu cu amicii mei. Erii cândâ veni acestu fiiu alu teii, care a mâncata averea
ta cu meretricile, 'î jungîaşî viţelulu celii
31 îngrăşata. Şi elu î-a disu: Fiîule, tu escî
cu mine în toţii timpuîu, şi tote ale mele
32 sunt ale tale; Se cădea a ne veseli şi a
ne bucura ; ^ că acestu frate alu teii mortu
era, şi a înviaţii ; perdutu era, şi s'a aflaţii.
Parabole şi ordini aretându drepta întrebuinţare
a lucruriloră vieţei acesteia.

16 Ol dicea şi discipuliloru seî: Era unii omii
j^ bogaţii, care avea unii îngrijitorii; şi
acesta a foştii perîtii la elu că răsipesce
2 averea luî. Deci chîămându-lu, î-a disu:
Ce audii despre tine? dă socotelă de în
sărcinarea ta; că nu mai poţi fi îngriji3 torii. Eru îngrijitorulii a disu în sine: Ce
voiu face ? că domnulu meii îea de la mine
însărcinarea; a săpa nu potu, a cere 'mi
4 este ruşine. Sciu ce voiu face, de voiu
fi scoşii din însărcinarea mea, să mă pri5 mescă în casele lorii. Şi chiămându pre
fie-care din datornicii domnului seu, a disu
celui ântăiii: Cu câtu escî datora dom6 nuluî meii? Elu a disu: Cu o sută de
măsuri de oleiu. Şi î-a disu: le-ţî înscrisulii, şi şedî curendii, şi scrie cincî-decî.
7 Atunci a disu altuia: Dară tu cu câtu
escî detoru? Elu a disu: Cu o sută de mă
suri de grâu. Şi î-a disu: le-ţî înscrisulu,
8 şi scrie opta- deci. Şi a lăudaţii domnulu
pre îngrijitorulii nedrepţii, pentru că a făi Vers.
Efea
5. U.
Apoc.
j Veri.

SS.
2. 1. &
S. 1.
n.

Capută 16.
a loan li. 36.
Efe» 5. 8
1 Te*. 6. 6.
» Dan. 4. 17.

Mat. 6. 19. k
19. ai.
Cap. 11. 41.
l Tini. 6. 17,
18, 19.
e Hat. *5. SI.

Cap. 19. 17.
d Mat. e. 24.
g Mat. iS. 14.1
/ Cap. 10. «9.
e Pi. 7. ti.
h 1 Şam. 16. 7.

cuţii înţelepţesce ; că fiii lumeî acesteia sunt
mai înţelepţi de câtu ° fiii lumineî în generaţiunea lorii.
Şi dicu voiiî : * Faceţi-vî amici din mă- 9
monulu nedreptăţeî; ca, dacă veţi fi în lipsă,
să vă primescă în corturile cele eterne.
c Celu ce este credincioşii în puţine, este ere- 10
dmcîosu şi în multe ; şi celu ce este ne
drepţii în pugine, este nedrepţii şi în multe.
Deci dacă nu aţi foştii credincioşi în mă- 11
monulu celu nedrepţii, cine vî va încredinţa
cele adevărate. Şi dacă nu aţi foştii ere- 12
dincîoşî în celu străinii, cine vî va da ce
este alu vostru? dNicî unii servii nu pote 13
servi la diioî domni; că seu pre unulu va
urî şi pre altulu va iubi; seu de unulu se
v», alipi şi pre altulu va despreţui. Nu pu
teţi servi luî Dumnedeu şi lui Mamonu.
Şi au (l iuti tote acestea şi Fariseii, 'cari 14
erau iubitori de arginta, şi- şi rîdeau de d'însulu. Şi li-a disu: Voi sunteţi cei ce vă 15
•''faceţi drepţi înaintea omeniloru; dară 'Dum
nedeu cunosce ânimele vostre; şi * ceea ce
este intre omeni preţiosu, urîcîune este îna
intea luî Dumnedeii.
'Legea şi profeţii erau până la loanu; 16
din acestu timpii se predică împărăţia luî
Dumnedeu, şi fie-care se silesce spre aceea.
•'Şi mai lesne este să trecâ cerîulu şi pa- 17
moutulu, de câtu să cadă o cirtă din lege.
* Toţii celu ce- şi lasă femea sa, si îea alta, 18
sevârşesce adulterin ; şi totu celu ce îea
pre cea lăsată de bărbaţii, sevârşesce adulteriu.
Era unii omii bogaţii, ce se îmbrăca în 19
purpură şi în mătasă, veselindu-se în stră
lucire în tote di lele; Şi era unu săracii, 20
anume La/arii, care era aruncaţii înaintea
uşeî lui, plinii de bube ; Şi dorîa să se sa- 2 1
ture de fărămăturele, cari cădeau din mesa
bogatului ; şi cânii venindu lingeau bubele
luî. Şi a inuritu saraculu, şi s'a duşii de 22
ângerî în sinulu luî Abraamu; şi a muritu
şi bogatulu, şi s'a îngropata. Şi în îadu 23
rădicându-şî ochii seî, fiindii in chinuri, vede
pre Abraamu de departe, şi pre Lazaru în
sinulu şeii. Şi elu strigându, a disu: Pa- 24
rinte Abraame, miluesce-me, şi trămete pre
Lazaru, să-şî atingă verfulii degetului seu
în apă, ca să-mî ' recorescă limba; că "mă
climueseii în acesta văpae. Eru Abraamu a 25
disu: Fiiulel " adu-ţî aminte, că tu ai primiţii
cele bune ale tale în vîeţa ta, şi Lazaru ase
menea cele rele; dară acuniu elu se mân
gâia, şi tu te chinuescî. Şi pe lungă tote 26
< Mat. 4. 17. &
11. 1*, 11.
Cap. 7. 89.
j Ps. 10S. >6,

laa. 40. 8. fc
51. 6.
Mat 5. 18
1 Pet. 1. 85.
k Mat 5 Si. 4

19. 9.
• Iia. M. M.
Uarc. 9. 41.
Marc. 10. 11.
ete
1 Cor. 7. 10,
n Iov 11. 13.
11.
( Zech. 14. 11.
Cap. «. t«

CAP. 16 17.

27
28
29
bO
31

acestea, intre noî şi intre voî este unii mire
aduncu ; aşa că cei ce vor ii să truca de aicea
cătră voî nu potu; nici cei de acolo nu potu
să truca la noî. Atunci a disu: Rogu-te
dară, părinte, ca să-lu trămeţî în casa părinteluî meu; Că amu cinci fraţi; cărora
să li mărturisescă despre acesta, ca nu cuniuva să vină şi eî Ia acestu locu de chinu.
I-a disu Abraamu : ° Au pre Moisi şi pre profeţi; să-î asculte. Eru elu a disu: Nu, pă
rinte Abraame; ci de va merge la d'îaşiî
eine-va din morţi, se voru pocăi. Şi î-a
disu : Dacă nu ascultă de Moisi şi de profeţî,
'măcaru de arii şi învia cine-va din morţi,
nu voru crede.
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îutr'unu satu, l'au întimpimitu dece bărbaţi
leproşi, Acari aii stătuţii de departe: Şi aceia au rădicaţii voce, dicendu: lisuse, îuveţătorule, miluesce-ne. Şi vădendu-î, lî-a
disu: 'Mergeţi, şi vă arătaţi preuţiloru. Şi
s'a întemplatu, pre-cândii mergeau, s'aii cu
răţiţii. Eru unulu dintr'înşiî, ve^endu că
s'a vindecata, s'a întorşii, înărindu pre Duinnedeu cu voce tare; Şi a cădutii cu faţa
la picîorele lui, inulţumindu-î ; şi acela era
Samaritenii. lisusii luându cuventulu, a
disu: Au nu dece s'au curăţita, dară cei
nouă unde sunt? Nu s'au aflaţii să, se întorcă, să dee mărire lui Dumuedeu, de câtu
numai acestu străinii. •> Şi î-a disu: Scolă-te
fi mergi; credinţa ta te-a mentuitu.

13
14
15
16
17
18
19

Indelunga-rebdare, credinţa şi umilinţa invefate.

17 A TUNCl a disu discipuliloru seî: "Este cu
J\_ neputinţă să nu vină scandale ; dară
2 vai de omulu acela, prin carele vinii. Mai
de folosii i-aru fi, ca să i se spendure o
petră de moră de grumazulii lui, şi să se
arunce în mare, de câtu să scandaliseze pre
3 unulu dintr'acestî mici. Păziţi-ve : b De-ţî va
greşi fratele teu, c certă-lu ; şi de se va po4 căi, îertă-î. Şi măcaru de şepte orî în di
de-tî va greşi, şi de şepte orî în di se va
întorce la tine, dicendu: Mă căescu; să-î
îerţî.
5
Şi au disu apostolii cătră domnulu: A6 dauge-ni credinţă. "^Eru domnulu a disu:
De aţî ave credinţă ca unu grăunte de mu
stării, aţî dice dudului acestuia: Desrădecineză-te, şi te plantez ă în mare ; şi v'aru
asculta.
7
Eru cine d'intre voî, dacă aru ave servii
arămiu, seu păscendu vite, î-aru dice în
dată, după ce a veniţii de la câmpii : Du-te
8 şi te pune la mesă? Au nu mai vîrtosu
'î va dice : Gătesce-mî cina, şi încingendu-te
• servesce-mî, până voiu mânca şi voiu be
eu, şi după aceea vei mânca şi vei be şi
9 tu? Au doră va mulţumi servului aceluia,
pentru că a făcuţii cele ce i s'au ordinatu ?
10 Nu, mi se pare. Aşa şi voî, cându veţi ti
făcuţii tote cele ce vi s'au ordinatu, diceţî:
Suntemu /servi netrebnici ; făcurămu ce amu
foştii datori a face.

Respunsu cătră Farisei despre venirea imperaţiei
lin J)un/iici>cn; rugăciunea cea cu stăruinţă invefată.

Şi fiindu întrebatu de Farisei, cându va 20
veni împărăţia lui Dumnedeu, lî-a respunsu,
şi a disu : împărăţia lui Dumnedeu nu viue
vădendu cu ochii. *Nicî voru dice: Ecce 21
aicea ! seu eccă acolo ! că ecce, 'împărăţia lui
Dumnedeu este deja intre voî.
Şi a disu discipuliloru: m Vorii veni dile, 22
cându veţi dori să vedeţi una din dilele
Fiîuluî omului, şi nu veţi vede. "Şi vî voru 23
dice : Ecce aicea ! seu ecce acolo ! nu mer
geţi, nici nu urmaţi. ° Că precumu fulgerulu, 24
fulgerândii din o parte a ceriului, lumineză
până la alta ; aşa va fi şi Fiiulu omului în
diua sa. ^Dară mai ântăiu trebue a suferi 25
multe, şi a fi lepădata de acesta generaţiune. * Şi precumu a foştii în dilele lui Noe, 26
aşa va fi şi în dilele Fiîuluî omului: Mân- 27
cau, beau, se Susurau, se măritau, până la
diua în care a intraţii Noe în arcă, şi a
venitu deluviulu, şi a perdutu pre toţi. T A- 28
semenea şi precumu a fostu în dilele lui
Lotu : mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădiau, zidîau ; Dară * în diua în care a eşitu 29
Lotu din Sodoma, a plouată focii şi pucîosă din ceriu, şi a perdutu pre toţi: Aşa 30
va fi în diua, în care Fiîulu omului ' se va
arăta, într'acea di celu "ce va fi d'asupra 31
casei şi vasele lui în casă, să nu se pogore
să le iee; şi celu din câmpii, asemenea să
nu se întorcă înapoi. • Aduceţi-vă aminte de 32
Vindecarea a dece leproşi.
femea lui Lotu. * Celu ce va căuta să scape 33
11
Eru «mergendu elu la Ierusalimu, a tre- vîeţa sa, o va perde ; şi celu ce va perde vîeţa
12 cutu prin Samaria şi Galilea. Şi întrându sa, o va păstra. »Dicuvouî: într'acea nopte 34
o lea. 8. 20. &
34. 16.
lu.i.1 5.3'J, 45.
Fapt. 15. 11.
& 17. 11.
P loaa .11. 10,
11.

Caf ulii n.
a M»1 18. R, 7.

Ml, r

9. 4i.

1 Car. 11. 19.
b Mat. 18. 15,

SI.
c Lev. 19. 17.
Prov. 17. 10.
Iac. 5. 19.
d Mat 17. SO.
& }1. ii.
Marc. 9. 13.

17.
Film. 11.
g i.iic. 9. 51, St.
loaa 4. 4.
K. 1.
Ps. 16. 1.
h Lev. 13. 46.
Mat. 25. 30.
i Lev. 13. 1. t
Bom. 8. 12. &
14. 2.
Mat. 8. 4.
U. K.
l Cor 9. 16,
Cap. 5. 14.

& It. U.
< Cap. 12. 37.
/ lor 82. 3. t

i Mat. 9. 22.
15.
Marc. 5. 34.
lotn 17. 11.
& 10. 52.
n Mat 24. 23.
Gap. 7. 50. k
Marc. 13. 21.
Cap. 21. 8.
8. 48. k 18.
o Mat 24. 27.
42.
p Maro. 8. 31. &
k Vers. 23.
9. 31. * 10.
l Rom. 14. 17.
m Voi, Mat. 9
33.
1

Cap. 9. U.
ţ Fac. 7
Mat. ii. 37.
r Fac. 19.
• Fac. 19. 16,
24.
t 2 T. ... 1. 7.
u Mat 24. 17.
Marc. 13. 15.

v Fac. 19. «6. .
x Hat. 10. 39
& 16. !5.
Marc. 8. 85.
Cap. 9. «4.
loau 12. K.
y Mat. 24. 40,
41
1 Tw. 4. 17.
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voru fi duoî într'unu paţu: unulu se va lua,
35 şi altulu se va lăsa. Diioă voru macină
împreună: una se va lua, şi alta se va lăsa.
36 Duoî voru fi în câmpii: unulu se va lua, şi al37 tulii seva lăsa. Şi respundendu, î-aii disu:
'Unde, domne? Elu lî-a disu: Unde este trupulu, acolo se voru aduna vulturii.

împerăţia luî Dumnedeu. * Adeverii dicii 17
voiiî: Celu ce nu va primi împerăţia luî
Dumnedeu ca unii copila, nu va întră într'însa.
întrebare a unui diregetoră bogaţii; respunsulX
domnului nostru, ţi vorbă despre ea.

lŞi l'a întrebata unii diregetoru, di- 18
cendu : Invăţătorule bune, ce să tăcu să mos18 O I li dicea parabolă cu acestu scopu: că cenescii vîeţa eternă? lisusu î-a disu: Pen- 19
se cade aa se ruga totii-de-una şi a nu tru ce mă numescî bunii? nimenea nu
'(icnmvi rrt'l •
TilPanflli • Tnft»*rt n/itof/i /-L..„.
2 se descuragîa;
picendu: Intr'o cetate era este bunii, fără numai unulu, Dumnedeu.
unu judecătorii, care nu se temea de Dum- Ordinele sciî : "Să nu sevârşescî adulterin; 20
3 nedeu, nici nu-î păsa de ornii. Şi era o să nu ucidî; să nu furi; să nu mărturi
văduvă într'acea cetate, şi venîa la d'în- sesc! mărturia mincîunosă ; B onoră pe părin
sulu, dicendii : Scapă-mă de neamiculii meii. tele teii şi pre muma ta. Acela a disu: Tote 21
4 Şi nu vroia mulţii timpii; erii după aceea acestea le-amu pâzitii din tenereţele mele.
lisusu audindii acestea, î-a disii: încă 22
a disu în sine: De şi nu mă temu deDum5 nedeu, nici nu-mî pesă de ornii, * Dară fi- una '|î lipsesce: "vinde toţii ce aî, şi împarte
indu-că acesta veduvă mă supără, o voiii saraciloru; şi vei ave tesauru în ceriu: şi
scăpa, ca să nu mă chinuescă, venindu ne- vino, urmeză-mî. Dară elu audindu ace- 23
6 contenitu. Şi a disii domnulu : Audiţî ce stea, s'a întristaţii; că era avuţii forte.
7 dice judecătorulii celii nedrepţii. Şi e Dum
Şi vedendu-lu lisusu, că s'a întristata, 24
nedeu au nu va face scăpare aleşiloru seî, a disii : * Câtu de anevoiă voru întră în îm
cari strigă cătră d'însulu diiia şi noptea, perăţia luî Dumnedeu cei ce au avuţii. Că 25
de şi îndelungii rebdă pre neamicii lorii? maî lesne este să trecă funia prin urechîa aS picii voiiî, dcă-î va scăpa curendu. Dară, culuî, de câtu bogatulu să între în împă
cându va veni Fiîulii omului, ore va afla răţia luî Dumnedeu. firii eî audindu a- 26
cestea, aii disii : Cine dară pote să se mencredinţă pe pămentu?
9
firii cătră uniîa • ce se încredeaii în sine, tuîă? Dis'a elu: «Cele ce sunt cu neputinţă 27
că sunt drepţi, şi despreţuîau pre ceî-1-alţî, la omeni, la Dumnedeu sunt cu putinţă.
r Atunci a disu Petru : ficcă noi amu la- 28
10 dicea acesta parobolă: Duoî omeni s'aii
suiţii în templu, ca să se roge, unulii Fa- satii tote, şi ţî-amu urmata. Elu lî-adisu: 29
11 riseu, şi altulu vameşii. Fariseulfi •''stându Adeverii dicii vouî; 'Nimenea nu este, care
se ruga în sine aşa: « Dumuedeule, 'ţî uiul- şî-a lăsaţii casă, seu părinţi, seu fraţi, seu
ţumescu, că nu sunt ca ceî-1-alţî omeni: femeă, seu copii pentru împărăţia luî Dum
răpitori, nedrepţi, adulteri, şeii şi ca acestii nedeu, 'Care să nu îee îînmulţite în acestii 30
12 vameşii: Postescu de diioe ori în septă- timpii, şi în lumea cea viitore vîeţă eternă.
mână; daii decîuelă din tote câte ceştigii.
lisusii predice a treia oră suferinţele, marţea
13 firu vameşulu, stându de departe, nu vroîa
şi înviarea luî.
iiicî ocbiî să rădice spre ceriii, ci-şî bătea
" Atuncea luându cu sine pre cei duoî-spre- 3 1
peptulu seu, dicendu: Dumnedeule, fii milî-a disu : ficcă, ne suimu la Ierusalimu,
14 losu mie păcătosului, picii vouî, acesta s'a dece,
fi se voru împlini tote • cele scrise prin produşii la casa sa maî îndreptaţii de câtu a- 'eţî despre Fiîulu omului. Că x se va da 32
cela; *câ totu celu ce se înalţă însu-şî, se va
umili ; erii celii ce se umilesce, se va înălţa. păgâniloru, şi va fi batjocorita, şi va fi in
sultata, şi va fi scuipaţii. Şi bicîuindu-^, 33
'Iii voru omorî; şi a treia di va învia. » firii 34
lisusii primesce yi bine-cuventeză pre prunci.
15
'Şi aduceau la elii şi prunci, ca sase a- eî nimicii nu au înţeleşii din acestea; şi
tingă de eî; dară discipuliî vădendu, î-aii era ascunşii cuventulii acesta pentru d'îuşiî,
16 certatu. firii lisusu chîămându-î la sine, fiindii-că nu înţelegeau cele dise.
a disii: Lăsaţi pre prunci să vină la mine,
Vindecarea unui orbii la Ierichonu.
şi nu-î oprit; ; că ' a unora ca aceştia este
* Şi apropiându- se elu de Ierichouu, se- 35
Parabole aretândU natura rugăcîuneî ce isbutesce.
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CAP. 18, 19.
36 dea unu orbii lungă cale, cerşindu; Şi audindu mulţimea trecendu, a întrebaţii ce
37 este acesta. Şi î-au disu, că trece lisusii,
38 Nazurinenulu. Atunci a strigata, dicându:
39 lisuse, Fiîule alii lui Davidu, miluesce-me. firii
cei ce mergeau înainte 'Iii certau, dicendu-î
să tacă: dară elu cu mulţii mai vîrtosii
striga; Fiîule alu lui Davidu, miluesce-me.
40
Şi stândii lisusii, a disu sii-lii aducă la
sine; şi apropiându-se elu la d'însidu, l'a
41 întrebata, Dicendu: Ce voîesci să-ţî făcu?
42 Dis'a elu: Domne, să vădii erâ-şî. Şi lisusu
î-a disu : Vedi ; ° credinţa ta te-a mântuiţii.
43 Şi îndată a vedutii, şi-î * urma, mărindii pre
Dumnedeu ; şi toţii poporulii vădendu, a lă
udaţii pre Dumnedeu.
Visita domnului nostru la Zaccheii.

19 O l întrându, trecea lisusu prin lerichonii.
2 O Şi ecce unu omii, anuaie Zaccheii, care
3 era maî marele vameşiloru, şi bogata, Câuuta să vedă pre lisusu cine este ; dară nu
putea pentru mulţime, pentru că era micu
4 de statură. Şi alergâmiu înainte, s'a suiţii
într'unu dudii să-lu ve<;lă, că era să trecă
5 pe acolo. Şi venindu lisusii la acelii locii,
căuta, şi l'a vedutii, şi a disu cătră d'însulii: Zacche, grăbesce de te pogoră; că
6 astă-dî trebue să petrecu în casa ta. Şi
grâbindu-se s'a pogorîtu, şi l'a primiţii bu
curoşii.
7
Şi toţî cari vedeau acesta, murmurau, dicendâ : " A intraţii la unu omu păcătoşii să
8 găsduescă. firii Zaccheii stândii, a disu
cătră domnulii : fiece, domne, jumătate din
averea mea o dau saracilorii, şi de amu
6 încelatu pre cine-va cu ce-va, f întorcu îin9 pătritu. pisu-i-a lisusu: Astă-dî s'a fă
cuţii mentuire caseî acesteia; că dşi acesta
10 este "fiiu alii luî Abraamii. /CăFiiulu omuluî a veniţii, să caute şi să mentuîă acea ce
este perdutu.
Parabola celorti, face servi, cărora s'att
încredinţaţii face mnale.

Şi ascultându ei acestea, elu a adaosu
şi a vorbiţii o parabolă, pentru că era aprope de lerusalimii, şi pentru că * li se
părea, că îndată va să se arete împărăţia
12 luî Dumnedeu. ''Deci a disu:
Unii omu de bunii nemu s'a duşii într'o
ţeră departe, să-şî îee regatii, şi să se
13 întorcă. Şi chiămându dece servi ai şei, lî-a
daţii dece mnale de argintă, şi lî-a disu : Ne14 guţătoriţî până voiii veni. ' Dară cetăţenii luî
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'Iu urîafi, şi aii trămesii solia după elu, dicendii: Nu vroimu pre acesta să domnescă
preste noî. Dară, luându regatulu, s'a întorsu, şi a disu să se cbiame la d'insulii
pre servii aceia, cărora li dăduse argintulii,
ca să afle ce fie-care ceştigase. Atunci a
veniţii cela. d'ântăiii, dicendu : Domne, mnaua
ta a udusii dece mnale. pisu-i-a: Bine,
servule bunii; pentru că aî foştii i credin
cioşii preste puţinii, să aibî putere preste
dece cetăţi. Şi a veniţii celii alii duoilea,
ţlicendu: Domne, mnaua ta a adusii cinci
mnale. Şi a disii acestuia: Şi tu Iii preste cinci
cetăţi. Şi altulii a veniţii, dicendii: Domne,
ecce mnaiia ta; care o amu ţinuţii legată în
maframă ; * Că m'amii temuţii de tine, pentru că escî omu aspru; îeî ce nu aî pusu,
şi seceri ce nu ai semănaţii. Şi î-a disu:
1 Din gura ta te voiii judeca, servule reii.
™Aî sriut.li că eu sunt omu aspru, luând n ce
nu amu pusu, şi secerându ce nu amu se
mănaţii. Deci, pentru ce nu aî daţii argintulu meii scbimbătorilorii, şi eu venindu,
aşii fi luaţii alii meii cu dobândă. Şi celorii ce sta înainte a disu: Luaţi mnaua, şi
o daţi celuî ce are dece mnale ; (Eî î-au
disu: Domne, acela maî are dece mnale;)
Că dicii voiiî, B că toţii celuî ce are, i se va
da; erii de la celii ce nu are, şi ceea ce
are i se va lua. Dară pre neamiciî mei aceîa, cari nu au voiţii, să domnescii preste d'înşiî, aduceţi-î aicea, şi-î sfâşcîaţî înaintea mea.

15
16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27

Intrarea publică in lerusalimii, şi plângere asupra
cetăfet ; curăţirea templului.

Şi acestea dicendu, "mergea înainte, suindu-se la lerusalimii.
*> firii apropiându-se de Betfage şi Betania, cătră muntele ce se chîamă alii Olivilorii, a trămesii pre diioî din discipuliî
şei, Dicendii: Mergeţi în sătulii care este
înaintea vostră, în care întrându veţî afla
unii mânzu legaţii, pe care nicî unii omii
nici o dată nu a şedutii; deslegaţi-lu, şi-Zw
aduceţi. Şi de ve va întreba cine-va; Pentru ce-lu deslegaţî? 'î veţî dice aşa: Pen
tru că domnului trebuesce.
Şi mergându cei trămeşî, aii aflaţii precumii elii li disese. Şi deslegându eî mânzulu, lî-au disii stăpânii luî : Pentru ce des
legaţî mânzulu? Eî aii disu: Domnului trebuesce. Şi l'au adusii la lisusu; » şi aruncându-şî vestmintele lorii pe mânzu, aii pusu
pre lisusu d'asupra. rŞi mergendu elu, aştemeau vestmintele lorii pe cale.
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Şi apropiându-se elu la polele muntelui
Oliviloru, a înccputu totâ mulţimea discipuliloru, bucurându-se, a lăuda pre Dumnedeu cu voce tare, pentru tote cele minunate cari văduseră; ţ)icendu: 'Bine-cuventatu fie regele, celu ce vine în numele
Domnului; ' pace în ceriu şi mărire în înălţimi.
Şi unii Farisei din mulţime î-au disu:
învăţătorule, certă-ţî discipuliî tei. firii
elu respundendu, a disu: Dicu vouî, că de
voru tace aceştia, " petrele voru striga.
firii apropiându-se, a vădutu cetatea, şi
"a plânsu de d'însa, ţ)icendu: De ai fi cu
noscuţii şi tu, măcaru în acesta di a ta,
cele ce sunt spre pacea ta! Darii acumu
s'au ascunşii de la ochii tei. Că voru veni
dile asupra ta, cându neamicii tei voru x face
unii valii împrejurulii teu, şi te vorii îm
presura, şi te voru îmbulzi de tote părţile ;
Şi v te voru face întocmai cu pămentulu, şi
pre fiii tei în tine ; şi * nu voru lăsa în tine
petră pe petră ; " pentru că nu ai cunoscuţii
timpulu cercetărei tale.
* Şi întrându în templu, a începută a
scote pre cei ce vindeau într'însulu, şi pre
ceî ce cumpărau ; Dicendu-li : c Scrisii este :
Casa mea casă de rugăciune este ; dară * voi
o aţi făcuţii pescere a tălhariloru.
Şi învăţa în templu în tote dilele. firii
•arcniereiî şi cărturarii şi bătrânii poporului
căutau să-lu perdă. Dară nu puteau afla
ce să-î facă; că toţii poporalii se ţinea de
elu, ascultându-lu.

acesta parabolă: <*Unu omu a plantaţii viîă,
şi a dat'o lucrătorilorii, şi s'a duşii departe
multă timpii. Şi la timpii a trămesu unu
servii cătră lucratori, ca să-î dee din truptulii viieî; dară lucrătorii bătendu-lii, 1-au
trămesu deşerta. Şi eră-şî a mai trămesu
altă servii; dară ei bătendu şi pre acela
şi batjocurindu-lu, l'au trămesu deşerta. Şi
eră-şî a trămesu şi alu treilea; eru ei rănindu şi pre acela, l'au scoşii afară. Atunci
a disu domnulii viîeî: Ce voiu face? voiu
trămete pre fiîulu meii celu iubiţii; doră
vedendu-lu, Vw voru respecta, firii lucrătoriî vedendu-lu, vorbîau intre sine, dicendu :
Acesta este moscenitorulii ; veniţi să-lu ucidemii, ca să fie moscenirea a nostră. Şi
scoţendu-lu afară din viîă, i'au omoritu.
Deci, ce li va face domnulu viîeî? Va veni,
şi va perde pre aceşti lucrători, şi va da
viia altora.
firii ei audindu acesta, aii disu : Ferescă
Dumnedeu !
firii elu căutândii spre ei, a disu: Dară
ce este acesta ce este scrisă. : ' Petra pre
care au nesocotit'o ziditorii, acesta s'a făcutu capulu unghiului? Celu ce va cade
pe acea petră, se va sfărâma ; f eru preste
care va cade, 'Iii va strivi, într'acea oră
căutau archiereiî şi cărturarii, ca să-şî pună
manele pe elu; dară s'au temută de po
porii; că înţeleseră că a disu acesta para
bolă asupra lorii.

Autoritatea M Christosă cercetată; respunsulti
seu; parabola vitei y i a lucrMorilurii.

Respwnsulă domnului nostru despre plătirea bi
rului la Cesaru, şi despre înviarea morfiloru ;
întrebarea sa despre fiîulu luî Davidu.

° într'una din dilele acelea, înveţândii
elu poporalii în templu, şi predicându
evangelia, au veniţii archiereiî şi cărturarii
cu bătrânii; Şi au vorbiţii cătră elu, di
cendu : Spune-ni, * cu ce putere faci acestea?
seu cine este care ţi-a datu acesta putere?
Elu respundendu, li a disu: Vă voiu în
treba şi eu de unu cuventu, şi respundeţi-mî: Botezulu luî loanu, din ceriu a
foştii, seu de la omeni? firii ei vorbîau in
tre sine, dicendu : De vomu dice : Din ceriii,
va dice: De ce dară nu aţî credutu luî?
firii de vomă dice: De la omeni; toţii po
poralii ne va ucide cu petre; ccă este încredinţatu că loanu a foştii profeţii. Şi au
respunsu, că nu sciu de unde. Şi lisusu
li ţu'se: Nici eu nu voiu spune vouî cu ce
putere făcu acestea.
Atunci a începutii a dice cătră poporii

«Şi pândindu-Jw, au trămesu iscode, cari
se prefăceau a fi drepţi, ca să-lu prindă
în cuventu, şi să-lu potă da putereî şi autorităţeî guvernatorului. Şi l'au întrebata,
dicendu: *învăţătorule, scimu căvorbescîşi
înveţi drepţii, şi nu cauţi la faţă, ci inveţl
calea luî Dumnedeu în adeverii : Ni se
cade a da tri butii Cesaruluî seu nu? firii
elu pricependu viclenia lorii, lî-a disu : Pen
tru ce mă ispitiţi? Aretaţi-mî unu denaru;
Ala cui chipu si scriptură are? Ei re
spundendu, au ()isu: Ale Cesarului. Elu
li-a flisu: Daţi dară Cesaruluî cele ce sunt
ale Cesaruluî, şi luî Dumnedeu cele ce
sunt ale luî Dumnedeu. Şi nu l'au pututu prinde în cuventu înaintea poporului;
şi minunându-se de respunsulu luî, au tă
cuţii.
' Atunci apropiându-se uniia din Sadukel,
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CAP. 20, 21.
i cari dicu, că nu este înviftre, l'aft întrebată,
28 Dicendu: învăţătorule, *Moisi m a scriau:
De va muri fratele cuî-va avendu femeă, şi
acesta va muri fără copii, să îee fratele seu
pre femea luî, şi să rădice semîuţă fratelui
29 seu. Deci au foştii şepte fraţi ; şi celu d'fiu30 teiu luându femeă, a muritu fără copii. Şi
a luaţii alu duoilea pre femea aceea; şi a31 cela a muritu fără copii. Şi alu treilea a
luat'o, şi asemenea toţi şepte; şi nu au
32 lăsaţii copii, şi aii muritu. Eru mai pe ur33 mă de toţi a muritu şi femea. Deci la îuviare, alu căruia dintr'înşii va fi femea? că
toţi şepte au avut'o de femeă.
34
Şi respundendu lisusu, lî-adisu: Fiiîlu35 mei acesteia se însoră şi se mărită; Dară
cei vrednici de lumea aceea şi de înviarea
cea din morţi nici se insoră nici se mărită;
36 Nici vorii mai pute muri; că ' sunt asemenea
ângeriloru, şi sunt fii ai luî Dumnedeu, "fi37 indii fii ai înviăreî. Dară cumu că voru în
via morţii, "a arătata şi Moisi la rugii, cându
uumesce pre Domnulu, Dumuedeulu lui Abraamu, şi Dumnedeulu lui Isaacu, şi Dum38 nedeulu luî lacobu. Dară elu nu este Dum
nedeu alu morţilorii, ci alu viiloru ; că ° toţi
39 sunt vii înaintea luî. Atunci uniîa din căr
turari respundendu, au disu : înveţătorule,
40 bine ai vorbita. Şi de atuncea nu mai îndrăsnîau să-lu mai întrebe nimicii.
41
Şi li'-a disu: P C mini dicu, că Christosu
42 este fiîulu lui Davidu? Şi însu-şî Davidu dice
în Cartea Psalmilorii : * ţ)is'a Domnulu dom43 nuluî meu: Şedi d'a drepta mea, Până voiu
pune pre neamiciî tei aşternuta picloreloru
44 tale. Deci dacă Davidu 'Iii chîamă domnu,
cumu dară este fiiii alu lui?
Sfătuirea de a se feri de cărturarii ; darulu vedurei in corbana templului.

45
r Atunci a disu discipulilorii seî în audulu
46 a totu poporalii: 'Păziţi-ve de cărturari, că
rora li place a âmbla în vestminte lungi, şi
'iubescii închinăciunile în tergurî, şi scaunele
cele mai de susu în sinagogi, şi şederile ce47 le mai antei la ospeţe; " Cari mănâncă ca
sele văduveloru, şi la arătare făcu rugăciuni
lungi; aceştia voru lua mai mare condemnare.
21 Ol câutându, °a vădutu pre cei bogaţi a2 k^ runcându darurile lorii în corbană. Şi
a vedutu şi pre o văduvă săracă aruncându
3 acolo duoî bani. Şi a disu: Adeverii dicu
voiri, * că acesta văduvă săracă a aruncaţii
4 mai mulţii de câtu toţi. Că toţi aceştia din
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prisosinţa lorii aii aruncata la darurile luî
Dumnedeu ; eru acesta din lipsa sa a arun
caţii totă averea sa, care a avuţii.
Profeţia despre venirea a duoa a Zut Cltristosă.

' Şi uniîa dicendu despre templu, că este 5
împodobita cu petre frumose şi cu daruri
sânte, dis'a elu : Câtu pentru acestea, cari 6
vedeţi, voru veni dile în cari d nu va rămâne
petră pe petră, care nu se va răsipi.
Şi l'au întrebata, dicendu: înveţătorule, 7
dară cându voru fi acestea? şi ce seninii va
fi, cându se voru întâmpla acestea.
Dis'a elu : • Vedeţi să nu vă amăgiţi ; că 8
mulţi voru veni în numele meu, dicendu: Eu
sunt Christosu ; şi s'a apropiata timpulu ; dară
să nu mergeţi după ei. Şi cându vet' audi 9
de resboîe şi de neronduelî, să nu ve spăimentaţi; că acestea trebue bă aibă locu ănteiu;
dară nu va fi pe dată sfârşitulu. J Atuncea li 10
dicea: Se va scula poporu asupra poporului,
şi regatu asupra regatului; Şi voru fi cu- H
tremure mari pe alocurea, şi fomeţî şi ciumî
şi spaime; şi semne mari voru fi din ceriu.
» firii mai 'nainte de tote acestea voru pu- 12
ne manele lorii presto voi, şi ve voru per
secuta, dându-ir la sinagogi şi A în închisori,
ducendu-ve înaintea regiloru şi guvernâtoriloru i pentru numele meu. Şi * vi se va întem- 13
pla să mărturisiţi. ' Deci puneţi în ânimele 14
vostre, să nu gândiţi ce veţi respunde. Că 1 5
eu vî voiu da gură si înţelepciune, " contra
căreia nu voru pute vorbi nici a se opune
toţi neamiciî voştri. "Şi veţi fi daţi şi de 16
părinţi, şi de fraţi, şi de rude, şi de amici ;
şi "pre uniia d'intre voi voru omorî. Şi 'veţi fi 1 7
urîţî de toţi pentru numele meii. « Dară nici 1 8
unu peru din capulu vostru nu va peri. Intru 1 9
rebdarea vostră ceştigaţî sufletele vostre.
r firii cându veţi vede Ierusalimulu in- o
cunjurându-se de oşti, atuncea să sciţi, -a
s'a apropiaţii pustiirea lui. Atuncea cei ce L
sunt în ludea să fugă la munţi ; şi cei ce tmut
în mediloculu Ierusalimului să esa, şi cei
ce sunt în ţerâue să nu între într'îusulu.
Că acestea sunt dilele resbunăreî, ca ' să se 2 t
împlinescă tote cele scrise. 'Şi vai de cele 23
ce sunt îngreunate, şi de cele ce alăpteză
într'acele dile ! că va fi nevoia mare iu
ţeră şi mânia asupra acestui poporu. Şi 24
voru cade de ascuţitulu săbiei, şi se voru
duce prinşi la tote poporele ; şi Ierusali
mulu va fi călcaţii de Ginţî, "până se voru implmi timpurile Ginţiloru.
/ Mau 84. 7.
; 1 Pet. 2. 13. n U io. 7. 6.
g Marc. 13 9.
k Fiii p. 1. 88.
Marc. 13. 18.
Apoc. 3. 10.
2. Tos. 1. 5.
o Fapt. 7. 59. *
li. 8.
h Fapt. 4. S. & I Mat. 10. 19.
6. 18. A 18. 4.
Maro. 13. 11. p Mat. 10. 88.
Cap. 18. U.
k 16 84.
q Mat. 10. 30.
r Mat. 84. 16.
i Fapt. 85. 83. • Fapt. 6. 10.

Marc. 13. 14.
• Dan. 9. 26, 87.
Zech. U. 1.
t Mat. 84. 18.
« Dan. 9. 87. &
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Rom. 11. 15.
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» Şi voru fi semne în sore şi în lună si în
stele ; şi pe pămentu strîmtorarea poporeloru
cu nedumerire, mugindu marea de sguduirea
valuriloru : Aţa că omenii mai 'şî voru. da
sufletulu, de frică şi de asceptarea colorii ca
voru să fie pe pămentu ; x căci puterile cerîuriloru se voru clăti. Şi atuncea voru vede
pre Fiîulu omului » venindu pe nuorî cu putere şi cu mărire mare. Deci, încependu
acestea a se face, căutaţi în susii, şi rădi
caţi capetele vostre ; că * se apropia rescumperareft vostră.
° Şi lî-a disu parabolă ; Vedeţi smochinulii şi toţi arborii ; Gândii începu a da,
vedendu, voi şi cunosceţî de la sine, că este
aprope vera. Aşa şi voî, cându veţi vede acestea făcendu-se, să sciţi, că este aprope împerăţia lui Dumnedeu. Adeverii dicii vouî: Nu
va trece acestu nemu, până cându nu se voru
face tote acestea. * Cerîulu şi pămentulu
vorii trece, dară cuvintele mele nu vorii trece.
Dară c luaţi aminte de voî înşi-vă, ca să
nu se îngreue ânimele vostre cu saţîulu mâncăreî şi cu beţia, şi cu grijele lumeî acesteia,
şi fără de scire să vină acea di asupra vostră.
Cădca o cursă va veni preste toţi cei ce locuescu pe faţa a totu pămentulu. * Deci priveghîaţî şi t ve rugaţi în totu timpulu, ca să
fiţi vrednici a scăpa de tote cele ce au să
se întemple, şi »a sta înaintea. Fiiuluî omului.
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29
30
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35
36

lisusti înveţă in t6te (filele in templu; mat mărit
conjură spre a-lu ucide, şi se învolescu cu Iuda.

37
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22
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* Şi înveţă diua în templu ; eru ''noptea, eşindu, petrecea iu muntele ce se chiamă alu
Oliviloru. Şi totu poporulu venîa de demâneţă la d'însulu în templu, ca să-lii asculte.
CI I °se apropia serbătorea azimeloru, care
O se chîamă pascele. * Şi căutau archiereiî şi cărturarii, cumu l'aru omorî ; că se
temeau de poporu.
"firii Satana a intraţii în Iuda, ce se chiăma Iscariotulu, care era din numerulii celoru
duoî-spre-dece. Şi mergendu, a vorbiţii cu
archiereiî şi cu căpăteniele, cumu li l'aru
da. Şi s'au bucuratu, şi d s'au învoiţii să-î dee
bani. Şi elii s'a făgăduita, şi căuta timpii
potriviţii să li-lu dee iu lipsa poporului.
Doinim l ii nostru serbteă pasci; instituesce Cina sa ;
dă in scire vendarea sa prin unulu din cei duoispre-dece; mustră ambiţia loră; ţi deseeptă
pre Petru ţi pre cei-l-alfi.

* Şi a veniţii diua aximeloru, în care se că
v Mat. !4 89.

Ii Mat M. 35.
/ Cap. 18. 1.
c Rom. 13. 13. g Pi. 1. 6.
1 Tei. 6. «.
Efea. 6. 13.
ia.
h Ionii 8. 1, 1.
1. Pet. 4. 7.
Mat. 21. 211.
i Cap. 82. 39.
d l Ţes. 5. 1.
—
Mat 94. 30.
i Pet. 3. 10.
Apoc. 1. 7. k
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ii.
U. U.
16. 15.
Rom. 8. 19, 33. e Mat 24. 49. & a Mat. 86. t.
Mat. Kt. 38.
25. 13.
Huo. 14. 1.
U«rc. ÎS. 28.
Marc. 13. 33. b fs. », ».
Muc. 13. 2-1.

2 Pet. i. 10.
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loan 11. 47.
Fapt. 4. 87.
c Mat. 86. 14.
Marc. 14. 10.
loan 19. », 27.
d Zech. 11. 19.
t Mat. 26. 17.
Marc. 14. 19.
/ Mat. 96. 80.
Marc. 14. 17.
g Cap. 14. K.

dea să se sacrifice pascele. Şi a trămesii pre 8
Petru şi pre loanu, dicendu : Mergeţi de ni
gătiţi pascele, ca să mâuciimu. Ei î-au disu : 9
Unde voîescî ca să gătimii ? Elu lî-a disu: 10
Ecce, întrândii voî în cetate, ve va întimpina una omii ducendu unii vasu cu apă:
urmaţi-î în casa unde va întră. Şi să di- 11
ceti stăpânului casei : învăţătorulu dice ţie :
Unde este locuiţi, unde să mănâncu pasce
le cu discipuliî mei? Şi elii vî va areta unii 12
foîşoru mare, aşternuţii; acolo gătiţi. Şi 13
mergendu, aii aflaţii precumu elii li disese ;
şi au gătiţii pascele.
s Şi cându a veniţii ora, a şedutu la mesă, 14
si cei duoî-spre-dece discipulî cu elii. Şi 15
lî-a disu : Cu dorinţă amu doriţii să mă
nâncu cu voî aceste pascî mai 'nainte de
patima mea. Că dicii vouî : De acumii nu 16
voiu mai mânca dintr'acestea, a până cându
se voru împlini în împărăţia luî Dumnedeu.
Şi luând u paharui u şi mulţumi ud u, a disu: 17
Luaţi acesta, şi-lu împărţiţi intre voî. Că 18
* dicu voiiî : Nu voiu mai be din fruptulu viîeî,
până cându va veni împărăţia luî Dumnedeu.
' Şi luai ulii pânea, şi mulţumindu, o a 19
trântii, şi a dat'o lorii, dicendu : Acesta este
corpulii meii, care se dă pentru voî ; ' acesta
faceţi întru amintirea mea. Asemenea şi pa- 20
harulu, după ce aii cinatu, dicendu : * Acestu
paharu este noulu testamentu întru sângele
meu, care se versă pentru voî.
'Dară ecce, mâna vândetoruluî meii este 21
cu mine pe mesă. m Şi Fiîulu omului mer- 22
ge, "precumu este hotărîtu ; dară vai de omulu acela, prin care se vinde! ° Şi aii înce- 23
putu a se întreba intre sine, care dintr'înşiî aru fi celu ce vre să facă acesta.
f Şi s'a născuţii certă intre d'înşiî, care 24
d'intre eî s'arii pare a fi mai mare. » Şi elu 25
lî-a disu : Regii poporeloru le domnescu, şi
cei ce le stăpânescu se chîamă făcători de
bine. r Dară voî să nu fiţi aşa ; ' ci celu ce 26
este mai mare intre voî, să fie ca celu mai
micii ; şi celii ce este mai ântăiu, ca servulu.
'• Că cine este mai mare, celu ce şede la 27
mesă, şeii celii ce servesce? au nu este
celii ce şede le mesă ? erii u eu sunt în mediloculii vostru ca celii ce servesce. Voî 28
sunteţi acei ce aţi rămaşii cu mine în " ispi
tele mele. Şi x eu vî ronduescii impară- 29
ţiă, precumu mî-a rânduiţii Părintele meii1,
Ca * să mâncaţi şi să beţi la mesa mea în împe- 30
Fapt. 10. 41.
p Maro. ». 34.
23.
Cap. 9. 46.
Apoc. 19. 9.
Marc. 14. 18.
& Mat. 26. 89.
loan 13. 21, 7 Mat. 80. 85.
Marc. 14. 25.
Marc. 10. 48.
26.
i Mat. 96. 26. m Mat. 26. 24.
r Mat. 20. 26.
Marc. 14. 88. n Fapt. 2. 83. &
1 Pet. 5. S.
• Cap. 9. 48.
j 1 Cor. 11. 84.
4. 88.
t Cap. 18. 37.
k 1 Cor. 10. 16. o Mat. 26. 28.
loan 13. 89, u Mat. 20. 28.
I 1'-. 41. ».
3!,.
Mat. 86. 81,
loan ÎS. UI,

14.
Filip. t. T.
v Ebr. 4. 15.
x Mat. 24. 47.
Cap U. n.
8 Cor. 1. 7.
8 Tim. ». U.
y Mat. S. 11.
Cap. 14. 15.
Apoc. 19. 9.
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CAP. 22.
raţia mea, şi * să şedeţî pe scaune, judecâudu
cele duoe-spre-dece seminţii ale lui Israelu.
Şi a disu domnulu: Simone, Simone,
ecce, "Satana v'a ceruţii, ca să wPcernăca
grâulii. Dară c eu m'amu rugatu pentru tine,
ca să au perii credinţa ta; dşi tu, cându te
veî întorce, întăresce pre fraţii tei. Elii î-a
disu : Domne, sunt gata a merge cu tine şi
în închisore şi la morte, 'firii elu a disu :
picii ţie, Petre, nu va cânta astă-dî coco
şulu, mai 'nainte până ce de trei ori veî
tăgădui, că nu mă şeii.
f Şi li-a disu : Cându v'amu trămesu fără
de pungă, şi fără de traistă, şi fără de în
călţăminte, au aţi avutu lipsă de ce- va V Ei
au disu: De nimicii. Atuncea lî-a disu : Dară
acumu cela ce are pungă, să o iee, ase
menea şi traistă ; eru celu ce nu are sa
bia, să-şî vendă vestmentulu şeii, şi să-şî
cumpere. Că dicii vouî, că încă şi acesta
ce este scrisa trebue să se împlinescă cu
mine, care fiice: » Şi cu cei fără-de-lege s'a
socotiţii; că cele despre mine au sfârşiţii.
pis'au ei : Domne, ecce aicea diioe săbiîl Şi
elu lî-a disu : Destulu este.

31
32
33
34

35
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38

Durerile sufleteşti ale lui lisusu pe Muntele Oliviloră; vendarea si prinderea lui.

39
40
41
42
43
44

45
46
47

48
49

AŞi eşindu, ''a mersu, dupre datina sa, în
Muntele Oliviloru ; şi î-au urmaţii şi discipuliî lui. i Şi sosindu la locii, lî-a disu : Ru
gaţi- ve, ca să nu intraţi în ispită.
*Şi elu s'a depărtata de d'îuşiî ca la o
aruncătură de petră ; şi îngenunchîându-se,
ruga, Dicendu : Părinte, de voîescî, să trecă
de la mine acestu paharii ; dară l nu voia
mea, ci a ta să se facă. Şi i s'a aretatu
""ângeru din ceriu, întărindu-lu. B Şi fiindu
în agonia, maî cu dinadinsul u se ruga ; şi
s'a făcuţii sudorea lui ea picăturele de sânge picându la pămentu. Şi sculându-se de
la rugăciune, şi venindu la discipuliî lui,
î-au aflaţii dormindu de întristare. Şi lî-a
disu : Ce dormiţi ? sculaţi-ve şi ° ve rugaţi,
ca să nu intraţi în ispită.
Eru încă vorbindu elu, f ecce venîa mul
ţime; şi celu ce se chiăma Iuda, umilii din
cei duoî-spre-dece, mergea înaintea lorii,
şi s'a apropiata de lisusu, să-lu sărute. Eru
lisusu î-a disu: ludo, cu sărutare vindî pre
Fiîulu omului?
Eru cei ce eraii lungă elii, redendu ce

l P> 49. M.
Hat. 19. 88.
1 Cor. 6. t.
A poc 3. 11.
a 1 Pet. 5. 8.
b AraoB 9 9.
c loao 17. 9. 11,
15.

d P» 51. 13.
loan 21. 15—

17.
e Mat. 86. 34.
Marc. 14. 30.
loan 1). 38.
/ Mat. 10 9.
Cap. 9. 3. &
10. 4.
3 Isa. (3. 18.
Marc 15 S8.
h Mat. 26. 36.

era să fie, î-au disu : Domne, să lovimu cu
sabia ? Şi q unulu dintr'înşiî a loviţii pre
servulu archiereuluî, şi î-a taîatu urechîa
cea dreptă. Eru lisusu luâadu cuventulu,
a disu: Lăsaţi pâuă aicea. Şi atiugendu-se
de urechîa lui, l'a vindecaţii.
' Atunci a ţlisu lisusu archiereilorii şi căpătenieloru templului, şi bătrânilor u, cari
veniseră la d'însulîi : Aţi eşitii ca la unii tâl
harii ca săbii şi cufusceî? în tote dilele
fiindu eii cu voi în templu, nu aţi întinsu
manele asupra mea ; ' dară acesta este ora
vostră şi stăpânirea întunereculuî.

50
51
52
53

lisusu este duşii in casa archiereuluî; Petru se
lepedă de d'însulu de trei ori.

1 Atuncea prindendu-lii, i'au adusu, şi l'au 54
duşii în casa archiereuluî.
"Eru Petru urma de departe. "Sifăcendu 55
ei focii în medîloculu curţel, şi şe^endu îm
preună, şedea şi Petru intre ei.
Atuncea ve^eudu-lu o servă şedeudu la 56
focii, şi căutâudu 1« elu, a disu : Şi acesta
era cu elu. Dară elii s'a lepădată de d'în- 57
sulu, dicendu: Femeă, nu-lu cunoscu. z Şi 58
după putinii altul ii vedendu-lu, a disu : Şi
tu esci dintr'înşiî. Dară Petru a disu : 0mule, nu sunt. 'J Şi trecendu ca o oră, altulu 59
întărîa, dicându : în adeverii şi acesta a foştii
cu d'însulu, că este Galileenii. Dară Petru 60
a disu: Omule, nu sciu ce dicî. Şi îndată,
încă vorbindu elu, a cântatu cocoşulu. Şi 61
întorcendu-se domnulu, a căutaţii spre Pe
tru; 'şi Petru şî-a adusii aminte de cuven
tulu domnului, cumu 'î disese : " Maî 'nainte
de a cânta cocoşulu, de trei ori te veî le
păda de mine. Şi eşindu Petru, a plânsu 62
cu amara.
6 Erii omenii cei ce ţineau pre lisusu, 'Iu 63
batjocurîau, bătendu-/w; Şi acoperindu-lu, 64
'Iu lovîaii preste faţă, şi-lii întrebau, di
cendu: Profeţesce cine este celu ce te -a
loviţii. Şi multe alte batjocuri diceau asu- 65
pra lui.
lisusit înaintea Sinedrului.
cŞi făcendu-se diuă, ds'au adunatu betrâniî 66
poporului, şi archiereii şi cărturarii, şi l'au
duşii la adunarea lorii, dicendu : ' Ore tu escî 67
Christosulii? spune-ni. Disu-li-a elu : De vî
voiu spune, nu veţi crede; Şi de ve voiu 68
întreba, nu-mî veţi respunde, nici nu me
veţi libera. Dară f de acumu va şede Fi- 69
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îulu omului d'a drepta putere! lui Dumnedeu.
70 Atuncea toţi au disu : Dară tu escî Fiîulu lui
Dumnedeu? pisu-li-a elu: » Voî diceţî, că
7 1 sunt. * Atuncea diceau : Ce ni mai trebue măr
turia? că noi înşi-ne amu audiţii din gura lui.
lisusti înaintea lui Filată şi a Iul Emilii. Filată
caută a-lu scăpa ; c. ni la sfârşită 'la dă la morte.

I "sculându-se totâ mulţimea loru, 1'aft
duşii la Pilatu. Şi au începutu a-lii
peri, dicendu : Pre acesta l'amu aflaţii * resvrătindu poporulîi, şi "oprindu a da tributu
Cesaruluî, dicându, dcâ elu este Christosu,
3 rege. «Eru Pilatu l'a întrebata, dicendu: Tu
escî regele ludeiloru: Elii respundendii, î-a
disu: Tu dicî.
4
Şi Pilatu a disu cătră archiereî şi cătră
poporu : /Nici o vină nu aflu în omulu acesta.
5 Eru eî stăruiau, dicendu: Elu întărită poporulu, înveţându preste totă ludea, înce6 pendu din Galilea până aicea. Eru Pilatu
audindu de Galilea, a întrebata, dacă omulu
7 este Galileenu? Şi înţelegendii că este din
"ţi nu tul ii lui Eroda, l'a trămesu la Erodu,
fiindu şi elu în Ierusalimu într'acele dile.
8
Eru Erodu vedendii pre lisusu, s'a bucuratu forte; că *dorîa de demultu să-lu
vodă, pentru că 'audia multe de elu; şi spera
să veţlă vre-unu seninii fâcendu-se de elu.
9 Şi l'a întrebată cu multe cuvinte; darii elu
10 nimicii nu î-a respunsu. Eru archiereii şi
1 1 cărturarii sta, tare perîndu-lu. •> Erii Erodu
cu ostaşii şei despreţuindu-lu, şi batjocurindu-W, l'a îmbrăcaţii într'unu vestmentii stră1 2 lucitu, şi l'a trămesu eră-şî la Pilatu. Şi într'aceeaşî di *PilatC şi Erodu s'au făcuţii amici;
că mai înainte era neamiciţiă intre d'înşii.
13
!Erii Pilatu chiămându pre archiereî şi pre
14 cei mai mari şi pre poporu, Lî-a disu: ""Mî-aţî
adusu pre acestu omii, ca unii resvrătitoru de
poporu; şi ecce, " eu înaintea vostră întrebândn-liî, nici o vină nu amu aflaţii în omulu
1 5 acesta de acele de cari 'Iu perîţî ; Şi nici
Erodu; că v'amii trămesu la elu; şi ecce, ni
micii din cate l'aru areta vrednicii de morte nu
16 i a'a făcuţii. "Deci pedepsindu-lii, 'Iu voiuli17 bera. *(Că trebuia să libereze pre unu vino18 vatii la acea serbătore.) Şi 7 a strigaţii totă
mulţimea, dicendu: Ie pre acesta, şi ni li19 bereză pre Barabba; (Care era aruncaţii în
închisore pentru o rescolă şi pentru o uci
dere ce se făcuse în cetate).
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* I». 1.
r Mat. 97. 86.
Maro 15. 1. g Oap. t. 1.
• Veri. 1. 9.
Mire. 15. 15.
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Deci Pilatu, voindu să libereze pre Iisusu, a vorbiţii âră-şî cătră d'înşii. Dară
eî strigau, dicendu: Crucifică-W, crucifică-lii.
Elu a treia oră a disu cătră eî: Dară ce
reu a făcuţii acesta? nici o vină de morte
nu amu aflaţii într'însulu; decî pedepsindu-lu, 'Iu voiii libera. Dară ei stăruiau cu
\6ce tare, cerendu sâ-lu crucifice. Şi vo
cile lorii şi ale archiereiloru învingeau. Decî
T Pilatu a hotărîtii, ca să se facă cererea loru.
Atuncea lî-a liberaţii pre cehi aruncaţii în
închisore pentru rescolă şi ucidere, pre care-lu cereau eî; dară pre lisusu l'a datu
după voia lorii.
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Crucificarea.

•Şi pre-cându 'Iii duceau, prind&idu pre
unu Simonu, Chirinenu, ce venia din ţerână,
aii pusu pe elu crucea, ca să o ducă după
lisusu.
Şi-î urma mulţime mare de poporu şi
de femei, cari se vâitau şi se tânguîau pen
tru d'însulu. Dară lisusu întorcendu-se cătră ele, /î-a disu : Fiicele Ierusalimului, nu
me plângeţi pre mine, ci ve plângeţi pre voi
înşi-ve şi pre copiii voştri. 'Că 6cce, vinii
dilele în cari voru dice: Fericite sunt cele
sterpe, şi mitrele cari nu aii purtata, şi ţîţele,
cari nu au alăptaţii. u Atuncea voru începe
a dice munţilorii : Cădeţi preste noi ; şi delurilorii : Acoperiţi-ne. ° Că de făcu acesta
cu lemnulu celii verde, ce se va face cu
cclii uscaţii.
KŞi aduceau împreună cu elu şi pre alţii
duoî făcători de rele, spre a-î crucifica. Şi
y venindu la loculu ce se chîamă ulii capăţineî, acolo l'au crucificaţii, şi pre făcătorii
de rele, unulu d'a drepta şi altuia d'a stânga.
Eru lisusu dicea: Părinte, *îertă-li, că
"nu sciu ce făcu. Şi 6împârţindu vestmintele
lui, au aruncatu sorţi.
c Şi poporulu sta privindu. d Şi cei mai
mari împreună cu d'înşiî 'sî făceau rîsu de
d'?n»M/M, dicendu: Pre alţii a mentuitu;
mentuîă-se pre sine, de este Christosulu,
alesulu lui Dumnedeu.
Şi-şî băteau jocă
de d'însulu şi ostaşii, apropiându-se de elu,
şi aducendu-î o<;etu; Şi dicendu: De escî
regele ludeiloru, mentui-te pre tine-ţî!
' Şi era şi scriptură scrisă d'asupra lui,
cu litere elline şi latine şi evreescî: ACESSTA ESTE REGELE lUDEILORtr.
A poc. Ii. 16. St
loan 19. 16.
t Mat. !7. 3».
9. e.
Marc. 15. 91. v Prov. 11. 31.
VedI loan 19.
Ier. 95. 89.
17.
Eiec.!0.47.&
( Mat. 24. 19.
91. 8, 4.
1 Pet. 4. 17.
Oap. 91. 93.
u lua. 9. 19.
x Iia. 53. li.
Mat. 87. 38.
O>e» 10. 8.
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y Mat. 27. S3.
Marc. 15. M.
Marc. 15. 89.
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loan IU. 17, e Pi. St. 17.
18.
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d Mat. 17. <t».
Fapt. 7. 60.
Marc. 15. 89.
1 Cor. 4. li. < Mat. n. St.
a Fapt. 3. 17.
Mare. 15. M.
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'Şi unulu din făcătorii de rele din ceî
crucificaţi, 'Iu batjocurîa, dicendu : De escî tu
Christosulu, mentui-te pre tine-ţî şi pre noi.
Dară cela-1-altii respundendu, 'la certa, di
cendu : Ore nu te temi tu de Dumnedeu,
pre- când u escî într'aceeaşî condemnare. Şi
noî avferimii dupre dreptate ; că noi primimu cele cuvenite fapteloru nostre : eru
acesta nici unu reîi nu a făcuţii. Şi dicea
lui lisusu : Pomenesce-me, domne, cându
veî veni în imperăţia ta. ţ)is'a lisusu lui : Adeveru dicîi ţie : Astă-dî veî fi cu mine în raiu.
'Şi era ia a şesea oră, şi s'a făcuţii în
tunerecu presto totu pămentulu până, la a
noua oră. Şi s'a întunecata sorele.
Şi s'a rupţii h catapetesma templului prin
medilocu.
Şi strigându lisusu cu voce tare, a disu :
•Părinte, în manele tale încredinţezi! spiritulu meii ; i şi acesta dicendu, şî-a datu spiritulii.
*Şi sutaşulu vedendu ce se făcuse, măria
pre Dumnedeu, dicendu: Cu adevăraţii drepţii
a foştii acestu omu.
Şi toţii poporulu, ce se adunase la acea
privire, vedendu cele ce se făcuseră, bâtendu-şî pepturile lorii, se întorceau, 'firii toţi
cunoscuţii lui, şi femeele, cari 'i urmau din
Galilea, sta de departe, privindu acestea.
îngroparea.

50
51
52
53
51
55
56

"Şi ecce unii bărbaţii, anume losefu din
Arimatia, cetate a ludeiloru, consiliaru, bărbătu bunii şi drepţii ; Care nu s'a învoiţii la
sfatulu şi fapta lorii, "care şi ascepta împăraţia lui Dumnedeu; Acesta venindii la Pilaţii, a ceruta corpulu lui lisusu. ° Şi pogorîndu-lu, l'a înfăşuraţii în giulgiu, şi l' a pusu
în inormentii, ce era săpaţii în petră, în
care nimenea nu fusese încă pusu. Şi era
?diua vinereî, şi sâmbăta se apropia.
Dară şi femeele, «cari veniseră cu d'însulu din Galilea, aii urmaţii, şi rprivîau mormentulu şi cumii s'a pusu corpulu lui. Şi
întorcendu-se, 'aii gătiţii mirezme şi miruri ;
şi sâmbăta s'au repausatii ' dupre lege.
Visita discipulilortt la mormentă; aretarea dom
nului nostru la d'înşiî după inviarea lut, şi
înălţarea sa la ceriu.

ARtT "ântăîa <ţi a septămâneî, de demânetă forte, aii veniţii la mormentu, * aducendu mirez mele cele ce gătiseră, şi al/ Hat. 17. 44.
Marc. 15. 32.
g Mat. 87. 45.
Marc. 15 33.
h Mat. 87. 51.
Mare. 15. 38.
i Pa. 31. 5.
1 IVI. 8. 83.
i Mat. ». 60.
Mare. 15. 37.

loan 19. 30.
k Mat. 87. 54.
Mare. 15. 39.
t P>. 38. 11.
Mat. 87. 55.
Marc 15. 40.
Veţli loan 19.
85.
• Mat. 27. 57.
Mare. 15. 48.

loan 19. 38.
n Marc. 15 43,
Cap. 8. 85,38.
a Mat. 27. 59.
Marc. 15. 46.
V Mat. 27. 68.
f Cap 8. 2.
r Marc. 15. 47.
t Marc. 16. 1.
1 Eiod. 20. 10.

CtapuZu 84.
a Mat. 28. 1.
Marc. 16. 1.
loan 20. 1.
l Oap. 23. 56.
o Mat. 88. 8.
Marc. 16. 4.
d Marc. 16. 5.
Vern. 93.

ide ore-carî împreună cu ele. cŞi au aflată
petra rostogolită de pe mormentu. dŞi întrândii nu au aflată corpulu domnului li
susu. Şi mirându-se ele de acestea, 'eccă,
duoî bărbaţi în vestminte strălucite sta
înaintea loru. Şi înfricoşându-se ele, şi plecându-şî feţele la pămentu, diceaii câtră
ele: Pentru ce căutaţi pre celu viu intre
ceî morţi V Nu este aicea, ci s'a sculată; 'aducefi-ve aminte, cumii elii v'a vorbiţii, încă
fiindu în Galilea, Dicendu: Fiiulii omului
trebue să se dee în manele omeniloră pă
cătoşi, şi să se crucifice, şi a treia di să
învieze.
Şi ' şî-aii adusa aminte de cuvintele luî.
* Şi întorcendu-se de la mormentu, aii spusă
acestea tote celoră unii-spre-dece, şi tuturorii celoru-1-alţî. Şi erau Măria Magdalina, şi 'loanna, şi Măria luî lacobu, şi cele1-alte cu d'insele, cari diceaii acestea cătră
apostoli. •* Şi li s'au păruţii cuvintele lorii
ca cuvinte deşerte, şi nu le credeau.
* firii Petru sculându-se, a alergată la
mormentu, şi plecându-se, a vedută giul
giurile jâceudu singure; şi s'a duşii de acolo, mirându-se în sine de cele ce făcuseră.
*Şi ecce, duoî d'intre eî mergeau într'aceeaşî di la unu sată, numită Emmausu, care
eru departe de Ierusalimu ca la şese-decî
de stadii. Şi eî vorbîaă intre sine de tote
cele ce se întâmplaseră. Şi vorbindă eî
şi disputându, "însu-şî lisusu apropiându-se,
mergea cu d'înşiî. Dară " ochii loră se ţineaă, ca să nu-lu cunoscă.
Şi li- a disu: Ce felia de vorbe svnt acestea, cu cari vorbiţi pe cale, şi sunteţi
trişti? Şi respundendu uaulu dintr'înşiî, ° ala
cărui nume era Kleopa, î-a disu : 6re tu sin
gurii escî aţa străină în Ierusalimu, în câtă
nu sciî cele ce s'au făcută îutr' insulă în aceste dile?
Şi lî-a disu : Cari ? pisu-i-aă eî : Cele despre lisusă Nazarinenulă, ' care era profetă
« puternică în lucru şi în cuvântă înaintea luî
Dumnedeu şi a totu poporulu ; T Şi cumă l'au
dată archiereiî şi mai marii noştri spre condemnare la morte, şi l'au crucificată. Dară
noî speramă, că • acela este celu ce avea să
rescumpere pre Israelă; ci cu tote acestea
este astă-dî a treia di de cându s'aă făcută
acestea. Da, şi 'nisce femei dintr'ale nostre ne-au spăimentată, cari aă fostă de
Marc. 16. 10.
• loan 80. 12.
i Cap. 8. 3.
Fapt. 1. 10.
/ Mat. 16. 21. * j Marc. 16. 11.
17. 83
Vera. 25.
Marc. 8. 31. & k loan 80. 3, 6.
9. SI.
I Marc. 16. 12.
m Mat. 18. 20.
Cap. 9. 88.
Vers. 36.
g loan 8. 89.
h Mat. 88. 8.
u loan 80. 14.

& 81. 4.
o loan 19. 25.
p Mat. 21. 11.
Cap. 7. 16.
loan 3. 2. &
4. 19. iii H.
Fapt. 8. 88.
.7 Fapt. 7. 82.
r Cap. 23. 1.
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23 demâneţă forte la mormentu; Şi neaflândii corpulii luî, aă veniţii, dicendu, că
veduseră şi vederea de ângerî, cari diceau
24 că elu este viu. Şius'au dusu uniîa d'intre
noî la mormentu, şi au aflatu aşa, precumu
au disu şi femeele ; dară pre elu nu l'au
vedută.
25
Atunci elu lî-a disii: O nepricepuţiloru
şi tărdiî la animă a crede tote câte au vor26 biţii profeţii ! " Aii nu trebuia Christosu a
suferi acestea, şi a întră în mărirea sa?
27 xŞi încependu de la *Moisi, şi urmându prin
' toţi profeţii, li esplica tote scripturele cele
despre sine.
28
Şi s'au apropiata de sătulii la care mer
geau ; şi " elu se făcea a merge mai depar29 te. Dară *eî l'au îndemnată, dicendu: Remâî cu noî, că este cătră sera, şi s'a plecaţii
diua. Şi a intrată să rămână cu d'inşiî.
Şi şedendu elu cu eî, ca luată pane, şi
80
a bine-cuventatu, şi frângândă, lî-a datu.
31 Atuncea li s'au deschişii ochii loru, şi l'au
cunoscuta; şi e hi s'a făcutu nevedutu de
32 d'înşiî. Şi diceau unuia cătră altuia : Au nu
era anima nostră ardendu în noî, cândii ni vorbîa pe cale, şi cându ni esplica scripturele?
33
Şi sculându-se într'acea oră, s'aii întorşii
la Ierusalimu, şi au aflatu adunaţi pre ceî unu34 spre-dece şi pre ceî ce eraii cu d'înşiî; Cari
diceau: S'a sculată domnulu în adeverii, şi
35 ds'a aretatii luî Simonu. Şi eî spuneau cele
se făcuseră pe cale, şi cumii s'a cunoscută
de d'inşiî în frângerea pâneî.
36
'Şi vorbindă eî acestea, însu-şîlisusu a
stătută în inedîloculu loru, şi lî-a disu : Pace
37 voăî. firă eî spăimentându-se şi înfricoşân-

du-se, li se părea că vedu-' uuu spiritu. Dară
elu lî-a disu: Pentru ce sunteţi turburaţi?
şi pentru ce se sue gânduri în ânimele vostre? Vedeţi manele şi picîorele mele, că însu-mî eu sunt; *pipăiţi-me, şi vedeţî; că spiritulu nu are carne şi ose, precumu vedeţi
că eu amu. Şi acestea dicendu, lî-a aretatu manele şi picîorele. Şi încă necreţlendu eî * de bucuria, şi mirându-se, li dicea: 'Aveţi aicea ce-va de mâncare? firii eî
î-aii daţii o parte de pesce fripţii, şi dintr'unu faguru de miere, i Şi luându-Ze, a mâncatu înaintea lorii.
Şi lî-a disu : * Acestea sunt cuvintele, cari
v'amu vorbiţii, încă fiindu cu voi, că trebue
a se împlini tote cele scrise despre mine
în legea luî Moisi şi in profeţi şi în psalmi.
Âtuncea *lî-a deschişii mintea loru, ca să
înţelegă scripturele. Şi lî-a disii : TOAşa este
scrisu, şi aşa trebuia să suferă Christosu,
şi să învieze din morţi a treia di : Şi ca
să se predice în numele luî pocăinţa si "ier
tarea pecatelorii la°tote poporele, încependu
de la Ierusalimu. firii p voi sunteţi marturî
acestora. * Şi ecce eu vi trame tu ceea ce
Părintele meu v'a promisu ; firii voî şedeţî
în cetatea Ierusalimului, până ce vă veţi
îmbrăca cu putere de susu.
Şi ducendu-î afară r până la Betania, şi
redicându-şî manele sale, -î-a biue-cuventatu. *Şi s'aîntemplatu, pre-cându î-a binecuventatu, s'a depărtată de la d'înşiî, şi se
înălţa la ceriu, 'firii eî, închinându-se luî,
s'aii întorşii la Ierusalimu cu bucuria mare;
Şi erau totu-de-una u în templu, lăudă ml u şi
bine-cuventându pre Dumnedeu. Aminu.
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SÂNTA EVANGEUA DUPRE IOAND.
Ecsistenţa eternă şi attributele dumne^eescî ale
cuventulm.

lumina omeniloră. *Si lumina lumineză în- 5
tru întunerecă, şi întunereculă nu o a cu
A începută "era cuventulă, şi cuventulă prinsă.
era * la Dumnedeu, şi "Dumnedeă era cu2 ventulă. <*Acesta era întru incepută la Dum- Aretarea şi lucrarea cuventului dumnefaescă ; cu
mărturia Im Ioană Boteeătorulti
3 nedeu. «Tote printr'însulă s'aă făcută; şi
fără de d'însulă nimica s'a făcută, ce s'a
'Fost'a una omă trămesă de la Dumne- 6
4 făcută, f într'însulă era vîeţă, şi «neta era dea, ala cărui nume era Ioană, i Acesta 7
u Ver». 12.
» Ver». 46.
Fapt. 17. S.
l Pet. 1. 11.
x Vers. 45.
y Fac. 8. 15. t
82. 18. 4 26.
4. k 49. 10.
Nnm. 21. 9.
Deut. 18. 16.
• Pi. 16. 9. k
10. 2*. * l Si.
11.
!•* 7. 14. k
9. 6. & 40. 10,

lt.&50, 6. &
53.
Ier. 23. 5. k
33. 14, 15.
Ezec 34. 23. t
37. «5.
Dan. 9. "J.
Mic. 7. 20.
Mal. 3. 1. t
4. 1.

b Fac. 19 3.
Cap. 9. 22. &
Fapt. 16. 15.
18. SI.
e Mat. 14. 19.
Vara. 6.
d l Cor. 15. 5. ! Fapt. 16. 14.
e Marc. 16 14. m Vers. 26.
loan 20. 19.
Pi. 22.
Isa 50. 6 &
l Cor. 15. 5
/ Marc. 6. 49.
53. 2, eto.
t loan 20. 20, W.
Fapt. 17. 3.
h Fac. 45. »6.
n Dan. 9 24.
Veilîlaloanl. i loan 21. 6.
Fac. 13. 38,
45.
i Fapt. IO. 41.
46
a V.",h Fac. 32. k Mat. 16. 11. k
l (oan. 2. 12.
26. & 42. 7.
17. S3.& 20.18. a Fapt 12 3.
Marc. 6 48.
Marc. 8 31.
Pa. 2i. 27.

Isa. 48. 6, 22.
Ier. 31. 31.
Oiea 2. 23.
Mic. 4. 2.
Mal 1. 11.
p loan 15. 27.

Fapt. 1.8,22.
& 2. 32. Se 3.
15.
q Isa. 44. 3.
loel 2. 18.
loan 14. 16,
26. k 15. 26.
(k ÎS. 7.
Fapt. 1. 4. &

2. l, eto.
r Fapt 1. 11.
< 2Reg. 2. II.
Marc. 16. 19.
loan 2». 17.
Fapt 1. 9.
Efe> 4. 8.
( Mat. 28 9, 17.
u Fapt 2. 46.
&5. 48.
IOAN.

CxptilS 1.
a Prov. 8. 22,23,

etc
Gol. 1. 17.
l loan 1. 1.
A ,..-..-. 1. 1. k
19 13
6 Prov. 8. 30.
Gap. 17 5.
l loan 1. 2.
e Filip. 2 «.
l loan 5. 7.
d Fac. 1. l
• Pi. 83. 6.
Veri. 10.
Efes 3. 9.

Gol. 1. 16.
Ebr. 1. 1.
Apoc. 4. 11.
/ < :ip. 5. K.
l loan 5. 11.
g Oap 8. 11. *
9. 6 k 11. 35.
46
h Cap 3. l»,
i MaJ. 3. l
Mat. 3. 1.
Lac. 3. ».
Ver». 33.
i Fapt. 19. 4

CAP. 1.

8
9
10
11
12

13
14

15

16
17
18

a veniţii spre mărturia, ca să mărturisescă
pentru lumină, ca toţii să creolă prin elu.
Nu era elu lumina, ci fosfa elu trăme»u}
ca să mărturisescă pentru lumină.
* Era lumina cea adevărată, care lumineaă pre toţii omula, ce vine în lume. în
lume era, şi * lumea printr'însulă s'a făcuţii,
şi lumea nu l'a cunoscută. m într'ale sale a
veniţii, şi aî seî nu l'au primiţii, firii n câţi
l'au primiţii, acelora dreptulă li- a daţii să
se facă fiî aî lui Dumnedeu, adecă, colorii
ce credii în numele lui. ° Cari nu din sânge,
nici din poftă trupescă, nici din poftă bărbătescă, ci de la Dumnedeu s'au născută.
f Şi cuventulă 'trupă rs'a făcuţii, şi s'a să
lăşluiţii între noî, (şi 'amu vedută mărirea
lui, mărire ca a unui-născutii de la Părin
te), ' plinii de charii şi de adeverii.
u loanu mărturisîa despre d'insulu, şi stri
ga, dicendu: Acesta era pentru carele amu
$isă : * Cela ce vine după mine, mai 'nainte de
mine a foştii; x că mai mare de câtii mine era.
Şi din »plinitatea lui noî toţi amu primitii, şi charii preste charii. Că 'legea prin
Moisi s'a daţii; eru "charulu şi * adeverulu
prin lisusii Christosii a veniţii. ' Nimenea
nici odată nu a vedutu pre Dumnedeu ; d celii
unulu-născutii Fiîulă, care este în sinulu
Părintelui, acela a spusii.
Mărturia lui loanu despre Christosă cătră preufi
şi cătră discipulii set; lisusii ceştigă discipulî.
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Şi acesta este •- mărturia luî loauii, când d
au trămesii Iudeii preuţî şi Leviţî din lerusalimu să-lu întrebe: Cine escî? Şi f &
mărturisitu, şi nu a tăgăduita, ci a mărturisitii: Nu sunt eu Christosulu. Şi l'au în
trebata: Cedară? Escîdlie? Şi a disu: Nu
sunt. Escî *profetulă? şi a respunsă: Nu.
Atunci î-aii ţlisă: Cine escî? ca să dămii
respunsu celorii ce ne-aii trâmesu. Ce dicî
despre tine însu-ţî? 'Dis'a elu: Euswn< vo
cea celuî ce strigă în pustiiii: îndreptaţi
calea Domnului, cumă>a ţlisă profetulii Isaia.
Şi trămeşiî erau din Farisei. Şi l'au
întrebaţii, şi î-aii disă: Pentru ce dară bo
tezi, daca nu escî Christosulu, nici Ilie, nici
profetulu? Respunsu-li-a loanu, dicendu:
* Eu boteză cu apă ; l eră în mediloculu vo

t Veri. «
IM. 49. 6
1 loan î. 8.
1 Verg. 3.
Ebr. 1. S. &
11. 3.

Iac. 1. 18.
1 Pet. 1. *3.

stru stă acela, pre care nu-lu cunosceţî ; m Acela este carele vine după mine, şi carele
a foştii mai 'nainte de mine, căruia nu sunt
vrednicii să-î deslegă cureăa încălţămintei
luî. Acestea s'aii făcuţii în " Betabara, dincolo de lordanu, unde loanu boteza.
A duoa di vedu loanu pre lisusii venindu cătră d insulă, şi dise : Ecce ° Mielulii
luî Dumnedeu, p care rădică păcatulii lumeî l
«Acesta este pentru care amii disu: După
mine vine unu bărbaţii, care mai 'nainte de
mine a foştii ; că era mai mare de câtii
mine. Şi eu nu-lu sciamă; ci ca să ne cunoscutii în Israelii, r pentru acesta amu ve
niţii botezândă cu apă.
' Şi a mărturisită loanii, dicendu : Amii
vedutu Spiritulii ca unu porumbii pogorîndu-se din ceriu, şi a rămaşii preste d'însulu;
Şi nu-lii sciamu ; ci celii ce m'a trămesii să
botezu cu apă, acela mî-a disu: Preste care
vei vede Spiritulu pogorîndu-se, şi remânendă
preste d'însulu, ' acela este care boteză cu
Spiritu Sânţii. Şi amii vedutu, şi amu mărturisitii, că acesta este Fiîulu luî Dumnedeu.
A duoa di eră-şî sta loanu, şi duo'i din
discipuliî seî ; Şi căutândii la lisusu, care
âmbla, dise : " Ecce Mielulii luî Dumnedeu !
Şi l'au audiţii cei duoî discipulî vorbindă,
şi aii urmaţii luî lisusu. Eră lisusu îutorcendu-se, şi vedendu-î după d'însulu, 11-a
disii: Ce căutaţi? pisu-i-aă eî: Rabbi, adecă, înveţătorule, unde locuescî î Disu-li-a:
Veniţi de vedeţi. Au veniţii, şi au vedutu
unde locuesce, şi au remasu la elu în acea
di ; că era pe la oră dece.
Unuia din cei duoî, cari audiseră de la
loanii şi-î urmaseră, era " Andreiu, fratele luî
Simonă Petru. Acesta a aflaţii ânteiu pre
Simonu, fratele seu, şi î-a disu: Noî ama
aflaţii pre Mesia, adecă pro Christosu. Şi
l'a adusă la lisusu. Şi căutândii la elii li
susii, a disă : Tu escî Simonu, fiîulii lui 16na ; z tu te vei chîăma Kefa, adecă Petru.
A duoa di a vruţii lisusu să mergă în
Galilea, şi a aflaţii pre Filipu, şi î-a disu:
Urmeză-me. Şi » Filipu era din Betsaide,
cetatea luî Andreiu şi a luî Petru.
Filipu a aflată pre 'Natanaelu, şi-î dise:
Noî amu aflaţii pre acela, de carele a scrisă
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" Moisi în lege, şi 6 profeţii : pre lisusu e Naza46 rinenulu, fiiulu lui losefu. Dis'a Natanaelu
lui: dDin Nazaretu pote fice-va bunii? ţhs'a
Filipu lui: Vino, şi vedî.
47
Vădut'u lisusu pre Natanaelu venindu
cătră d'însulu, şi a disu despre elu: fiece
8 cu adevărată unu Israelitu, în care nu este
48 vicleşugul Natanaelu dis'a lui: De unde
me cuuoscî? respuns'a lisusu, şi î-a disu:
Mai 'nainte de u te chîăma Filipu, fiindu
49 tu suptu smoihinu, te-amu vădutu. Nata
naelu a respunsu, şi !-a disu: Kabbi, tu f escî
Fiîulu lui Dumnedeu ; tu escî " regele lui Is50 raelu. lisusu a respunsu, şi î-a disu : Pen
tru că ţî-amu disu, că te-amu vedutu suptu
smochina, credi? mai mari de câtu acestea
51 veî vede. Şi eră-şl î-a disu: Adeverii, adeveru dicu vouî : * De acumu veţi vede cerîulu deschidendu-se şi pre ângeriî luî Dum
nedeu suindu-se şi pogorîndu- se preste Fi
îulu omului.
HsusH preface apă în vinu la nunta din Cana.

2

4 treia di s'a fâcutu nuntii în " Cana GaJ\_ lileeî; şi muma luî lisusu era acolo;
2 Şi au foştii chîămaţî la nuntă şi lisusu şi
3 discipuliî luî:' Şi lipsindu vinulu, dise muT maTluî lisusu cătră d'însulu : Na au vinii.
4 Eru lisusu î-a disu : * Femeă, c ce este mie şi
5 ţie ? d ora mea încă nu a veniţii. Dis'a muma
;6 luî serviloru: Ori- ce vî va dice, faceţi. Şi
erau acolo şese vase de petră, puse «dupre
datina curăţireî a ludeiloru, cari cuprindeau
7 câte duoe seu trei măsuri. Şi lisusu a
disu lorii: împleti vasele cu apă. Şi le-au
8 împlutu până susii. Şi a disu loru: Scoteţî
9 acumu, şi duceţi nunului. Şi au dusu. Şi
după ce a gustaţii nunulu f apa ce se făcuse
vinii, şi nu scia de unde este, (dară servii,
cari scoseseră apa, sciau), a chîămatu nu10 nulii pre mire, Şi-î dise: Totu omulu pune
ânteiu vinulu celu bunii; şi după ce s'au
îmbătaţii, atuncea pre celu mai prostii : eru
tu ai ţinuţii vinulu celu bunu până acumu.
11
Acestu începutîi ala minuniloru l'a fâ
cutu lisusu în Cana Galileeî, şi » şî-a aretatu
mărirea luî; şi au credutu într'însulu dis
cipuliî luî.
12
După acesta s'a pogorîtii la Capernaumu,
elii şi muma luî, şi * fraţii luî, şi discipuliî
luî; şi nu aii rămasă acolo multe dile.
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lisusit se sue in lerusalimă la pascî; curăfesce
templului; şi face minuni; convorbirea iui cu
Nicodimu.

* Şi erau aprope pascele ludeiloru, şi s'a 1 3
suiţii lisusu la Ierusalimu, •'Şi a aflat u în 14
templu pre cei ce vindeau boi şi oî şi po
rumbi, şi pre schimbătorii de bani şedendu.
Şi făcendu biciu de funiî, pre toţi î-a scoşii 15
afară din templu, şi oile şi boii; şi a ver
saţii banii schimbătoriloru, resturnându me
sele ; Şi a disu celoru ce vindeau porumbi : 1 6
Luaţi acestea de aicea; nu faceţi * casa Pă
rintelui meii casă de negoţu. firu disci 17
puliî şî-au adusu aminte că este scrisu : ' Revna casei tale m'a mâncaţii pre mine.
Atuncea luându cuventulii Iudeii, î-au 18
disii: m Ce semnu ni areţî, că faci acestea?
Respuns'a lisusu şi lî-a disu : n Stricaţi a- 1 9
cestu templu, şi în trei dile 'Iu voiii redica.
Atunci aii disu Iudeii: în patru-decî şi şese 20
de ani s'a redicatu acestu templu, şi tu 'Iu
veî rădica în trei dile? firii elii vorbîa 21
0 despre templulu corpului seu. Pentru ace- 22
sta, cându s'a sculatu din morţi, f şî-aii adusu
aminte discipuliî luî, că li dicea acesta; şi
au credutu scriptureî şi cuventuluî, care
disese lisusu.
Eru fiindu elu în Ierusalimu la serba- 23
torea pasceloru, aii credutu mulţi în nu
mele luî, vedendu semnele luî, ce făcea,
fîru lisusu nu se încredea loru, că cunoscea 24
pre toţi; Şi nu avea trebuinţă, ca să măr- 25
turisescă cine-va despre omu ; că * elu scia
ce era în omu.
ERA unu omii d'intre Farisei, anume Ni
codimu, diregetorii alu ludeiloru. " A- 2
cesta a veniţii la lisusu noptea, şi î-a disu :
Rabbi, scimu că aî veniţii de la Dumnedeu
învăţătorii ; că * nimenea nu pote face aceste
semne, cari tu faci, de nu " va fi Dumnedeu
cu d'însulu.
lisusu respundendu, î-a disu: Adevăru,
adeverii dicu ţie : d De nu se va nasce cine
va de susu, nu va pute să vedă împărăţia luî
Dumnedeu.
Nicodimu disu-i-a : Cumu pote omulu să
se nască, fiindu bătrânii? Au doră pote a
d ii o a, oră să între în mitra mumei sale, şi
să se nască?
Respuns'a lisusu: Adeverii, adeverii dicu
ie : • De nu se va nasce cine-va din apă şi

a
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CAP. 3, 4.

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21

din spîrilu, nu va pute sa între în împeraţia lui Dumnezeu. Ce este născuţii din
trupu, trupu este, şi ce este născută din
Spiritu, spiritu este. Nu te minuna, că
ţî-amu disu: Vise cade a ve nascedesusu.
-Tentulu suflă unde voîesce, şi audî sunetulii
lui, dară nu sciî de unde vine, şi.unde merge ;
aşa este totu celu născuţii din Spiritu.
Respuns'a Nicodimii, şi î-a disu: *Cumu
potu să fie acestea?
Respuns'a Iisusu, şi î-a disii: Tu escî în
văţătorii alu luî Israelu, şi nu sciî acestea !
*Adeveru, adeverii dicii ţie : Noî vorbimu ce
scimu, şi mărturisimii ce amu vedutu ! dară
'voî nu primiţi mărturia nostră. Dacă v'amu
spusu cele pămentescî, şi nu credeţi, cumu
veţi crede, de vî voiii spune cele cerescî ?
Şi 'nimenea nu s'a suitu în ceriu, de câtii
numai celu ce s'a pogorîtu din ceriu, adecă,
Fiîulu omului, care este în ceriu. *Şi prec.uinu Moisi a înălţaţii şerpele în pustiiţi,
aşa 'trebue a se înălţa Fiîulu omului: Ca
toţii celu ce crede în elu să nu se perdă,
ci să m aibă vieţă eternă.
"Că aşa a îubitu Dumnedeu lumea, în
câtu a datu pre Fiîulu seu celu unulu-născutu, ca totu celu ce crede în elu, să nu
se perdă, ci să aibă vîeţă eternă. ° Că nu
a trămesii Dumnedeu pre Fiiulu seu în lume,
ca să condemne lumea; ci ca să se mentuia lumea prin elu. p Celu ce crede în elu,
nu se condemnă; eru celii ce nu crede, este
deja condemnatu, pentru că nu a credutu
în numele unuî-născutu Fiiîi alu luî Dumnedeu. Şi acesta este condemnarea, « că lu
mina a veniţii în lume, şi omenii aii îubitu
întunereculu mai multu de câtu lumina; că
faptele lorii rele erau. Că rtotu celu ce
face rele, uresce lumina, şi nu vine la lumină, ca să nu se vădescă faptele luî. Krii
celu ce face adeverulu, vine la lumină, ca
să se arete lucrurile luî, că sunt lucrate cu
Dumnedeu.
lisustl lăsândii lerusalimulu, învfţă şi boteză in
ludea; alte mărturii ale lui loanîi Botezătorulă.

22

După acestea a veniţii lisusu cu discipuliî luî în laturea ludeeî; şi acolo pe2 3 trecea cu eî, « şi boteza. Şi boteza şi loanii
în Enonu, apropo de 'Salemu, pentru că
erau acolo ape multe ; " şi venîau şi se bo
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Iac. 1. 17.
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teza. • Că loanu încă nu era pusa în închisore.
Atuncea s'a născuţii certă intre discipuliî lui loanu şi intre Iudei, despre cură
ţenia. Şi au veniţii cătră loanu, şi î-au
ţlisu : Rabbi, celu ce era cu tine dincolo de
lordanu, "despre care tu ai mărturisitu, ecce
elu boteză, şi toţi mergii la d'însulu.
Respundendu loanu, a disii : " Nimicii nu
pote lua omulii, de nu-î va fi datu din
ceriii. Voî înşi-ve 'mi daţi mărturia, că
amii disu: z Nu sunt eu Christosulu, ci "sunt
trămesu înaintea acestuia. ' Celu ce are
miresă, mire este ; eru ° amiculu mirelui, care
stă şi-lu ascultă, se bucură forte de vocea
mirelui ; deci acesta bucuria & mea s'a îm
pliniţii. Acela trebue să crescă, era eu să
me micşorezu.
dCelu ce vine de susii, e este d'asupra tuturoru; /celu ce este dinpămentu, este pămentescu, şi vorbesce cele pămentescî ; » colii
ce vine din ceriu este d'asupra tuturoru.
Şi h ce a vedutu şi a audiţii, aceea mărturisesce; dară nu primesce nimenea mărtu
ria luî. Celu ce primesce mărturia luî, * a
adeveritu, că Dumuedeii este adeveratu. •> Că
acela pre care l'a trămesii Dumnedeu, vor
besce cuvintele luî Dumnedeu ; că Dumne
deu nu da Spiritulu *cu măsură. 'Părintele
îubesce pre Fiiulu, şi a datu tote îu mâna
luî. n Celu ce crede în Fiiulu, are vîeţă eternă; erii celii ce na ascultă pre Fiiulu,
nu va vede vîeţă, ci mânia luî Dumnedeu
rămâne preste elii.
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Convorbirea Iti'i lisusii cu o Samaritenă. Maî mulţi
credă intr'însulu.

DECÎ înţelegendu domnulu, că aii audiţii
Fariseii, că lisusu face şi "boteză maî
mulţi discipulî de câtu loanu, (Măcaru că
însu-şî lisusu nu boteza, ci discipuliî luî),
A lăsaţii ludea, şi s'a duşii eră-şî la Galilea. firu elu trebuia să trecă prin Samăria. Atunci a veniţii intr'o cetate de
ale Samarieî, ce se chiamă Sicarii, aprope
de loculii 6pre care l'a datu lacobii fiîuluî
şeii losefu. jc/ru acolo era puţulu luî lacobu.
Deci lisusu fiiudii ostenita de cale, şedea
aşa la putu; v' era ca la a sesea oră.
Şi venindii o femeă din Samaria să scotă
apă, lisusu i-a disu: Dă-mî să beii. (Că
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discipuliî seî se duseseră în cetate să cum- de apă, a mersii în cetate, şi a disu ome9 pere hrană.) Atunci î-a disu femea Sama- niloru : Veniţi de vedeţi unu omu, • care 29
ritenă: Cumu tu, fiindii Iudeu, ceri de la mî-a spusa tote câte amu făcuţii; nucumumine să beî, care sunt femeă Samaritenă? va acesta este Christosulu? Atunci au e- 30
Că "Iudeii nu au a face cu Samariteniî.
şitu din cetate, şi venîau la d'însulu.
10
Respuns'a lisusu, şi î-a disu: De ai fi soiIntre acestea 'Iii rugau discipuliî, di- 31
utu darulu lui Dumnedeu, şi cine este celu cendu : Rabbi, mănâncă ; firii elu lî-a disu : 32
ce-ţî dice: Dă-mî să beu, tu ai fi ceruţii de la Eu amu de a mânca mâncare, de care voi
11 d'însulu, şi ţi aru fi datu dapă via. Dis'a nu sciţi. Deci discipuliî vorbîau intre sine : 33
lui femea: Domne, nici galetă ai, şi puţulu Nu cumu-va î-a adusu cine-va să mănânce?
12 este aduncu; de unde dară ai apă via? Au
pisu-li-a lisusu : ' Mâncarea mea este să 34
dorâ escî mai mare de cătu părintele no făcu voia celui ce m'a trămesu, şi să sfârstru lacobu, care nî-a datu puţulu, şi a şescu lucruliî luî. Aii nu diceţî, că încă 35
beutu dintr'însulu îusu-şî, şi copiii luî, şi patru lanî sunt, şi vine secerişulii? fiece
vitele luî?
dicu voiiî: Rădicaţi ochii voştri, şi priviţi
13
Respuns'a lisusu, şi î-a disu: Toţii celu ogorele; "că sunt deja albe fi gata de sece bea din acesta apă, va înseta eră- şi. cerişu. "Şi celu ce seceră îea plată, şi a- 36
14 Dară ecelu ce va be din apa care eii 'î voiu dună fruptu spre vîeţa eternă; ca şi celu
da, nu va înseta în eternii; ci apa, care ce semăna şi celu ce seceră să se bucure
eu 'î voiu da, /se va face îutr'îusulu isvoru împreună. Căci într'acesta este cuventulu 37
15 de apă sbucnitore în vieţă eternă. » Dis'a adevărata: Altulii este celu ce semăna, şi
luî femea: Domne, da- ini acesta apă, ca să altulu celii ce seceră. Eu v'amu trămesu 38
nu însetc/u, nicî să nu viu aicea să scoţii. să seceraţi, unde nu v'aţî osteniţii ; alţii
16
pis'a eî lisusu: Mergi, cbîamă pre băr- s'aii ostenita, şi voi aţi întratu în ostenela
17 batulu teii, şi vino aicea. Respuns'a femea, lorii.
firii mulţi din Samariteniî acelei' cetăţi 39
şi a disu: N'amu bărbaţii.
pis'a eî lisusu : Bine ai disu : N'amii bar- aii credutu într'însulii z pentru cuventulu fe18 bătu ; Că cinci bărbaţi ai avuţii; şi pre care meeî, care mărturisîa: Elii mî-a spusu tote
aî acumu nu-ţî este bărbaţii; adevărata ai câte amu făcuţii. Deci venindu la d'însulu 40
19 disu acesta. pis'a luî femea: Domne, Avedîi Samariteniî, 'Iu rugau ca să rămână la d'în20 că tu escî profeţii. Părinţii noştri s'au în şiî ; şi a rămaşii acolo duoe dile. Şi mulţii 4 1
chinaţii în * acesta munte, şi voi diceţl, că mai mulţi au credutu pentru cuventulu luî ;
în i Ierusalimu este loculu unde se cuvine a Şi diceau femeeî: Nu mai credemu numai 42
pentru vorba ta ; că »înşi-ne amu audiţii, şi
se închina.
21
pis'a eî lisusu : Femeă, crede mie, va veni scimu că acesta este Christosulu, Mentuitimpulu, *cândii nicî în acestii munte nicî în torulii lumeî.
22 Ierusalimu ve veţi închina Părintelui. Voi
Gntilf.it ; eltt vindecă pre fKulH unul omit
vă închinaţi 'căruia iiu sciţi: noi ne închi- lisusti, in de
bună nemţi, in Capernaumu.
nărnu căruia scimii ; că m meutuirea este din
23 Iudei, înse vine timpulu şi acumu este,
firii după duoe dile, eşindu de acolo, 43
cându închinătorii cei adevăraţi se voru în- i a mersu în Galilea. *Că înşu-şî lisusu a 44
china Părintelui în " spiritu ° şi în adeverii ; , mărturisiţi!, că profetulii în patria sa ono
că Părintele caută pre uuiîa ca aceştia să i raţii nu este. Atuncea venindîi elu în Ga- 45
24 se închine. p Dumnedeu este spiritu ; şi celu lilea, l'au primiţii Galileeniî, pentru că au
ce i se închină, trebue să se închine în spi- j foştii vădutu tote câte a făcuţi în Ierusa
limu la serbătore ; 6 că şi eî fuseseră la serritii şi în adeverii.
25
Dis'a luî femea: Sciu că vine Mesia, bătore. Şi a veniţii lisusu erâ-şî în Cana 46
26 care se chiamă Christosu; cându va veni Galileeî, cunde a făcuţii apa vinii.
acela, * ni va spune tote. pis'a eî lisusu :
Şi era în Capernaumu unii omu de bunu
rEu sunt, cela ce vorbesce cu tine.
nemu, alu cărui fiiii era bolnavii; Acesta 47
27
Atunci aii veniţii discipuliî, şi se mirau audindu, că a veniţii lisusu din ludea în
că elu vorbîa cu femea; dară nimenea nu Galilea, a mersu la elu, şi-lu ruga, ca să
i-& disu: Ce cauţi? seu ce vorbesc! cu vină, şi să vindece pre fiîulu seu ; că era să
28 d'însa? firii lăsându-şî femea vasulu şeii moră. firii lisusu î-a disu : d De nu veţî 48
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49 vede semne şi minuni, nu veţi crede. 0mulu cehi de bunii nemu î-a disu : Domne,
vino, mai 'nainte până a nu muri tiîulu meu.
50 Dis'a lisusu luî: Du-te, fiîulu teii trăesce.
Si a credutii omulu cuvSntulu, care î-a disu
51 lisusu, şi s'a dusu. Şi ecce, ducendu-se elu,
servii lui l'au întimpinatu, şi î-au spusu,
52 ţlicându: Fiîulu teu trăesce! Atunci 'î în
treba de ora în care îî-a foştii mai bine.
Şi î-au disu: Erî în ora a şeptea Taii lă53 satu frigurile. Atunci a cunoscuţii părin
tele, că era acea oră, în care î-a disu li
susu: Fiîulu teu trăesce; şi a credutii elu
54 şi totă casa luî. Acesta, este eră-şî alu duo ilea semnu ce a făcuţii lisusu, după ce a
veniţii din ludea în Galilea.
lisusti vindecă pre una omă paraliticii în
sămbăteî. Cuventarea lui lisusu la acesta ocasiune.

5 T~\UPĂ "acestea era serbătorea ludeiloru,
2 \.J şi s'a suiţii lisusu la lerusaliinii. Erii
in lerusalimu este * scăldâtorea oiloru, care
se cbîamă evreesce Betesda, avendu cinci
3 portice. în acelea j acea mulţime mare de
bolnavi: orbi, şchiopi, uscaţi, asceptândii
4 mişcarea apei. Că ângeru se pogorîa la
unu timpii în scăldătore, şi turbura apa ;
şi cel i ce întră mai ânteiii după turburarea apei, se făcea sânetosu, ori de ce boia
era ţinutu.
5
Decî era acolo unu omii, ce era bolnavii
6 de treî-decî şi optu ani. Pre acesta ve^endu-lu lisusu jăcendu, şi cunoscendu că
era deja de mulţii timpii în acesta stare, î-a
7 disu: Voîescî să fii sânetosu? Respuns'a
luî bolnavulu: Domne, eu nu amu pre ni
menea să me bage în scâldătore, cândii se
turbură apa; decî până cândii mergu eii,
8 altulu se pogoră înaintea mea. Dis'a li
susu luî: cScolă-te, îe-ţî patulii teii, şi âm9 blă. Şi îndată omulu s'a făcutu sănătoşii,
şi şi a luaţii patulii şeii, şi âmblă.
10
Şi d era'într'acea di sâmbătă. Decî Iu
deii diceau celui vindecata: Este sâm
bătă; «nu ţi se cade &-ţî purta patulii.
11 Elu lî-a respunsu: Celii ce m'a făcutu saacel r* m"-a disii: îe-ţî patulii teii şi
12 âmblă. Atuncea l'au întrebaţii: Cine este
acelu omii, ce ţî-a disu: îe-ţî patulii teii
13 şi âmblă? Erii celu vindecaţii nu scia cine
este; că lisusu se dăduse la o parte, ii indii
mulţime într'oorfw locu.
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După aceea l'a aflaţii lisusu în templu,
şi î-a ţliaii : Ecce, te-aî făcuţii sânetosu ; de
a cum u să ''nu mai pecătuescî, ca să nu ţi
se întâmple ce-va mai reu. Atunci a mersii
omulu, şi a spusu ludeiloru, că lisusu este
celii ce l'a făcuţii sânetosu. De aceea urmărîau Iudeii pre lisusu, şi căutau să-lii
omore, pentru că făcea acestea sâmbăta.
Erii lisusu lî-a respunsu : ' Părintele meii
lucreză până acumu, şi eu lucrezu. Pentru acesta mai vîrtosu A căutau Iudeii să-lii
omore, pentru că nu numai călca sâmbăta,
ci şi ţlicea, că Dumnedeu este Părinte alu
seu, ' făcendu-se întocmai cu Dumnedeu.
Atunci a respunsu lisusu, şi lî-a disii:
Adeverii, adeverii ţlicu voiiî : i Fiîulu nu pote
să facă de la sine nimicii, de nu vede pre
Părintele fâcendu; că cele ce face elu, acelea şi Fiîulu face asemenea. * Că Părintele îubesce pre Fiîulu, şi-î aretă tote cele
ce elu face ; şi-î va areta mai mari lucruri de
câtii acestea, ca voi să ve miraţi. Că precumii Părintele scolă pre morţi, şi-I învieză ; ' aşa şi Fiîulu îuvîeză pre cari voîesce.
Că Părintele nu judecă pre nimenea, ci m a
daţii totă judecata Fiîuluî; Ca toţî să onore pre Fiiulu, precumu onoră pre părin
tele. " Celu ce nu onoră pre Fiîulu, nu onoră pre Părintele, care l'& trămesii.
Adeverii, adeverii dicii voiiî : ° Celu ce
ascultă cuvintele mele, şi crede celui ce
m'a trămesu, are vîeţă eternă, şi nu va veni
la condemnare; *ci a trecuţii din morte la
vîeţă. Adeverii, adeverii dicii voiiî: Vine
ora, şi acumu este, cândii « morţii vorii audi
vocea Fiiuluî luî Dumnedeu, şi cari voru
audi, vorii trăi. Că precumu Părintele are
vîeţâ în sine, aşa a datu şi Fiiuluî să aibă
vîeţâ în sine. Şi rî-a datu putere să facă
şi judecată, 'pentru că este Fiîulu omului.
Nu ve miraţi de acesta; că vine ora, în care
toţî cei din morminte voru audi vocea luî;
' Şi voru eşi, " cei ce au făcutu cele bune,
spre înviarea vieţeî, eru cei ce au făcutu
cele rele spre înviarea condemnăreî.
• Eii de la mine însu-ml nu potu să făcu
nimicii; precumu audu. judecii, şi judecata
mea este dreptă ; pentru că x nu cautii voia
mea, ci voia Părintelui celui ce m'a tră
mesu. " De mărturisescu eu despre mine,
mărturia mea nu este adevărată. * Altulu
este celii ce mărturisesce despre mine ; şi
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soia, că mărturia ce face despre mine este
adevărată.
Voî aţî trămesu cătră loanu, " şi elii a
mărturisită adeverulu. firii eu nu îeu măr
turia de la omu ; ci acestea dicu, ca să ve
mântuiţi. Acela era lumină, care ardea 'şi
lumina, şi cvoî aţî voiţii să ve veseliţi unu
timpii în lumina lui.
Erii d eîi amu mărturia mai mare de câtii
a lui loanu ; că ' lucrările, cari mî-a daţii
Părintele să le împlinescu, aceste lucrări,
cari eu făcu, mărturisescu despre mine, că
Părintele ni'a trămesu. Şi părintele care
m'a trămesu, •f a mărturisiţi despre mine.
Nici vocea lui nu aţî audiţii vre-o-dată,
»nicî chipulu lui nu aţi vedutu. Şi cuventulu lui nu-lu aveţi reiuâaendu intre voî ;
că pre care elu a trămesu, acestuia nu eredeţî. * Cercaţi scripturele ; că vi se pare a
ave într'îusele vîeţă eternă ; şi ' acelea sunt
cele ce mărturisescu despre mine.
J Şi nu voiţi să veniţi la mine, ca să aveţi
vieţă. *Eu nu primescu onore de la omeni.
Dară ve cunoscu, că nu aveţi dragostea lui
Duinnedeu cu voî. Eu amu venitu în nu
mele Părintelui meu, şi nu me primiţi ; de
va veni altulu în numele seu, pre acela veţî
primi. l Cunau puteţi voî să credeţi, cari pri
miţi onore uuulu de la altulu, şi nu căutaţi "onorea cea de la unulu l'umnedeu? Să
nu gândiţi, că eu ve voiu perî la Părintele;
" este cine să ve perescă, Moisi, în care voî
ve încredeţi. Că de aţ,i fi credutu lui Moisi,
aţî ii credutu şi mie ; ° că elu a scrisu despre mine. Eru dacă nu credeţi scriptureloru
lui, cumu veţi crede cuvinteloru mele?
lisusii satură cinci mii de omeni cu cinci pani ;
elu âmblă pe apă; şi se intorce la CapernaumX,
unde invefă pre poporti.

2
3
4
5

6
7
a
b
c

UPĂ "acestea s' a dusu lisusii dincolo de
marea Galileeî, care este a Tiberiadeî.
Şi-î urma mulţime mare, pentru că vedeau
semnele lui, cari făcea la bolnavi. Eru li
susu s'a suiţii în munte, şi a şedutii acolo
cu discipuliî seî. * Şi erau aprope pascele,
serbătore a ludeiloru. cDecî, redicându-şî
lisusu ochii, şi vedendu că mulţii poporu
vine la d'însulu, dise lui Filipu : De unde
vomu cumpăra pani, ca să mănânce acestia ? Eru acesta dicea elu, ispitindu-lu ; că
elu însu-şî scia ce vrea să tacă. Respuns'a
Filipu lui : * De duoe sute de lei pânî nu li
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va ajunge, ca fie-care dintr'înşiî să îee câte
puţinii. Unulu din discipuliî lui, Andreiu, 8
fratele luî Simouii Petru, î-a disii : Este 9
unii copilu aicea, care are cinci pânî de
ordu, şi duoî pescî ; ' dară ce sunt acestea
la atâţia î
Şi a disu lisusii : Faceţi pre omeni să 10
seda ; şi era erbă multă într'acelu locu ;
deci au şedutii bărbaţii cu numerulii ca la
cinci mii. Eru lisusu luându pâuile, şi mul- 1 1
ţumindu, a împărţiţii discipuliloru, eru dis
cipuliî colorii ce şedeau ; asemenea şi din
pescî cutii aii ceruţii ei. Eru ei săturân- 12
du-se, elu a disii discipuliloru seî : Adu
naţi fârămăturele ce au prisosită, ca să nu
se perdă ce-va. Deci au adunaţii, şi au im- 13
plutii duoe-spre-dece paniere de fărâmături
din cinci pânî de ordu, cari aii remasii de
la cei ce au mâncaţii.
Eru omenii vedendu semuulu, care a fa- 14
cutii lisusu, dicoiiii : Acesta cu adevăraţii
este ''profetulu celu ce va să vină în lume.
Deci lisusu sciindu, că vorii să vină, şi să-Iu 15
apuce să-lu facă rege, s'a dusu eră-şî în
munte elu singurii.
»Şi fâcendu-se seră, s'au pogorîtu dis- 16
cipuliî luî la mare. Şi întrându în cora- 17
biă, mergeau dincolo de mare la Capernaumu. Şi ecce, s'a făcuţii întunerecu, şi
nu venise la eî lisusu. Şi marea s'a redi- 18
cat ii, vontii tare suflându. Deci veslându ei 19
ca la duoe-decî şi cinci seu treî-deci de
stadii, vedură pre lisusu âmblâudu pe ma
re, şi apropiându-se de corabia ; şi s'au în
fricoşaţii. Eru elii lî-a disu : Eu sunt, nu 20
ve temeţi. Deci voiau să-lii îee in corabia; 21
şi îndată a sosiţii corabia la pămcntulii la
care eî mergeau.
A duoa di poporulu, care sta dincolo 22
de mare, veţlendii că nu era acolo aha co
rabia, de câtu numai una, în care intrase
ră discipuliî seî, şi că lisusu nu a îutratu
în corabia împreună cu discipuliî seî, ci că
discipuliî seî s'aii duşii singuri ; (Eru alte 23
corăbii nu venitu de la Tiberiada, aprope
de locuia unde au mâncaţii pânea, mulţumindu domnulu) ; Deci vedendu, $icu, po- 24
porulu, că lisusu nu este acolo, nici dis
cipuliî seî, au intraţii şi ei în corăbii, şi au
venitu la Capernaumu, căutându pre lisusu.
Şi anându-lu dincolo de mare, i-au disii : 25
Rabbi, cândii al venitu aicea ?
Kespuns'a lisusu, şi a disii : Adeverii, a- 26
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CAP. 6.
deveră dicu voiiî : Mă căutaţi, nu pentru
că aţî vădută semne, ci pentru că aţî mân27 cată din pânî, şi v'aţî saturaţii. Lucraţi,
nu pentru mâncarea cea peritore, ci h pentru
mâncarea aceea care rămâne spre vîeţa eter
nă, care vî va da-o Fiîulu omului ; că ' pre
acesta l'a adeverită Dumnedeu, Părintele.
28
Atunci î-aii disu : Ce vomă face, ca să
29 facemu lucrările lui Dumnedeu ? Respuns'a lisusu, şi lî-a disu : •> Acesta este lucrulu
lui Dumnezeu, ca să credeţi în acela, pre
care elu a trămesu.
30
Drepţii aceea î-aii disu : Dară * ce semnă
fac! tu, ca să vedemu, şi să credemu în
31 tine? ce lucrezi? 'Părinţii noştri au mân
cată maună în pustiiu, precumă este scrisa :
•Pane din ceriu lî-a daţii să mănânce.
32
Deci lî-a disu lisusă : Aderării, adeverii
dicu voiiî: Nu Moisi v'a daţii pânea din
ceriu ; ci Părintele meii vî dă pânea cea a33 devorată din ceriu. Că pânea luî Dumne
deu este ceea ce se pogorâ din ceriu si dă
34 vieţălumeî. " Atunci î-aii disu: Domne, dă-ni
acesta pane totă-de-una.
35
Eră lisusu lî-a disu : " Eu sunt pânea vieţeî ; * celu ce vine cătră mine nu va flămândi, şi celii ce crede în mine nu va în36 seta, nici odată. '' Dară v'umu disu, că m'aţî
37 vedutu, şi nu credeţi. T Toţii ce-mî dă Pă
rintele va veni la mine, şi ' pre celu ce vine
33 la mine, nu-lu voiu scote afară. Că m'amu
pogoritu din ceriu, ' nu ca să facii voia mea,
39 " ci voia celui ce m' a trămesu. Şi acesta
este voia Părinteluî, care m'a trămesu, v ca
din toţii ce mî-a daţii, să nu perdă nimicii,
ci să-lii învieză în diăa cea de pe urmă.
40 Şi acesta este voia celuî ce m'a trămesu,
* ca toţii cine vede pre Fiîulu, şi crede în
elu, să aîbă vîeţă eternă ; şi eu 'Iii voiu în
via în diua cea de pe urmă.
41
Decî murmurau Iudeii asupra luî, pen
tru că a disu : Eu sunt pânea ce s'a po42 gorîtu din ceriu ; Şi diceau : » Aii nu este
acesta lisusu, fiîulii luî losefu, ala cărui
părinte şi mumă cunoscemă ? decî cuinii
dice elu : M'amu pogoritu din ceriu ?
43
Şi a respunsu lisusu, şi lî-a disu : Nu
44 murmuraţi intre voi. * Nimene nu pote să
vină cătră mine, de nu-lu va trage Părin
tele ce m'a trămesu : şi e ii 'Iu voiu învia
45 în diua cea de pe urmă. "în profeţi scnsii
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este : Şi vorii fi toţi învăţaţi de Dumnedeu.
6 Decî toţii celu ce aude şi se înveţă de la
Părintele, vine cătră mine. c Nu că a vădutu cine-va pre Părintele, d de câtii numai
celu ce este de la Dumnedeu, acela a ve
dutu pre Părintele.
Adevăru, adeveră dicu voiiî : " Celu ce
crede în mine, are vîeţă eternă ; f Eu sunt
pânea vîeţeî. * Părinţii voştri au mâncaţii
maună în pustiiu, şi aii muritii. A Acesta este
pânea care se pogorî din ceriii, ca să mă
nânce cine-va dintr'însa, şi să nu mâră. Eii
sunt pânea cea via, 'care s'a pogoritu din
ceriii; de va mânca cine-va din acesta pa
ne, va trăi în eternă ; şi i pânea care eu voiu
da, corpulă meu este, pre care-lu dau pen
tru vîeţa lumeî.
Decî Iudeii * disputau intre sine, dicendă:
1 Curau pote acesta să-şî dee noăî corpulu
seu sâ-lu mâncămu ?
Atuncea lî-a disă lisusu: Adeveru, adeverii dicu voiiî : De nu * veţî mânca corpulu
Fiîuluî omului, şi nu veţî be sângele luî, nu
veţî ave vîeţă în voî. " Celu ce mănâncă corpulu meu şi bea sângele meii, are vîeţă eternă; şi eu 'Iu voiu învia în diua cea de
pe urmă. Că corpulu meu cu adevărata
mâncare este, şi sângele meii cu adevărată
băutură este. Celu ce mănâncă corpulu meu
şi bea sângele meu, " rămâne î u mine, şi eu
m elu. Precumu m'a trămesă Părintele celu
viu, şi eu viezu prin Părintele, aşa şi celu
ce mă mănâncă, va trăi prin mine. *' Acesta
este pânea care s'a pogoritu1 din ceriu ; nu
precumu părinţii voştri au mâncată mannă,
şi au murită; celu ce va mânca pânea acesta va trăi în eternă.
Acestea a i,lisu în sinagogă, înveţândă
în Capernaumă.
« Decî mulţi din discipuliî luî audihdă acestea, au disă : Greu este acesta cuventă ;
cine pote sâ-lu audă? Eră lisusă sciindă
în sine, că discipuliî luî murmurau despre
acestea, lî-a disu : Acesta vă scandaliseză ?
r Dară de veţî vede pre Fiîulă omului suindu-se unde era mai 'nainte ? * Spiritulă este,
care face viu ; corpulu nu folosesce nimica ;
cuvintele cari eu vî vorbescu sunt spirită şi
vîeţă. Dară 'sunt uniîa din voi, cari nu cred ă;
că " lisusă scia din începută cari sunt cei ce
nu credu, şi care este celu ce era să-lă
f Cânt. 1. 4.
Luc. 10. 82.
Vers. $5.
Cap. 1. 18. k
a ba. 54. 13.
7. W. *8. 19.
Ier. 31. 34.
e Cap. 3. 16, 18,
Mir. 4. 1.
36.
Ebr. 8. 10 t
Ver». 40.
10. 16.
/ Veri. 33 35.
» Veri. 37.
« Veri 31.
e Oap. 1. 18. & h Veri. 51. 58.
5. 37.
t Cap. 3. 13.
d Mat. 11. 87
; Ebr. 10. 5, 10.
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suiţii lisusu în templu, şi învăţa. * Şi se mirâu Iudeii, dicendu: Cuinii scie acesta carte,
nefiindu învăţata.
Respuns'a loru lisusu, şi a disu : " A mea
învăţătură nu este a mea, ci a celui ce m'a
trămesu. °De voîesce cine-va să facă voîa
lui, va cunosce din acesta învăţătură, ore
este de la Dumnedeu, seu ore eu vorbescu
de la mine. p Cela ce vorbesce de la sine,
caută onorea sa ; eru colii ce caută onorea
celui ce l'a trămesu, acesta este adevăraţii,
şi nedreptate nu este într'însulu. * Aii nu
Moisi v'a datu legea ? şi nimenea din voi
nu ţine legea. T De ce căutaţi să mă omorîţi ?
Respuns'a poporulu, şi u disu: 'Demonii
ai ; cine caută să te omore ?
Respundendii lisusu, lî-a disii : Unu lucru
amu făcuţii, şi toţi vă miraţi despre acesta.
lisusu se duce intr'ascunsă la serbarea corturiloră ' Deci Moisi va datu circumcisiunea ; (nu că
in Ierusalimul, şi invită in templu; mat marii se este de la Moisi, " ci de la părinţi) ; şi sâm
încercă a-Zil prinde.
băta circumcideţi pre omu. Dacă omuliî
7 F\UPĂ acestea âmbla lisusu în Galilea; primesce circumcisiune sâmbăta, ca să nu
j / că nu voîa să âmble în ludea, "pentru că se strice legea lui Moisi, vă mâniaţi ore pre
mine, pentru că " amu făcuţii omu întregii
Iudeii căutau să-lu omore.
2
*Şi era apropo serbătorea ludeiloru, în- sânătosu sâmbăta? * Nu judecaţi duprefaţă,
3 n'gerea corturiloru. « Deci î-aii disu fraţii ci judecaţi dupre dreptă judecată.
Atuncea diceau uniia din Ierusalimitenî:
şei : Treci de aicea, şi mergi în ludea, ca
4 şi discipuliî tei să vedă lucrurile ce faci. Că Au nu este acesta, pre caro-lu caută să-/u
nimenea face ce-va în ascunşii, cându caută omore? Dară ecce, elii vorbesce pe faţă,
însu-şî să se facă cunoscuta. De faci ace- şi nimicii nu-î dicu ; 'J cunoscut'au cu adeve5 stea, aretă-te lumeî. Că d nici fraţii şei nu ratii diregătoriî, că acesta este în adeverii
credeau într'însulu.
Christosu ? * Dară noi seiniu pre acesta de
6
Atuncea li-a disu lisusu : ' Timpulu meu unde este ; eru cându va veni Christosu, ni
încă nu a veniţii; eru timpulu vostru este menea nu scie de unde este.
7 gata totu-de-una. f Nu pote lumea să ve uAtuncea striga lisusu în templu, înverescă, erii pre mine mă uresce, i pentru că ţându si dicendu : " Şi pre mine me sciţi, şi de
eu mârturisescu de d'însa, că lucrările ei unde sunt sciţi ; şi * n.u ama veniţii de la mine
8 sunt rele. Voi să ve suiţi la acesta serbătore ; însu-rnî, ci celu ce m'a trămesu e este ade
eu încă nu me suiii la acesta serbătore ; * că văraţii, dpre care voi nu-lu cunosceţî; firu
e eu 'Iu euuoscu ; că de la d'însulu sunt, şi
timpulu meu încă nu s'a împlinita.
9
Şi acestea dicendu-li, a rămaşii în Galilea. acela m'a trămesu.
Atuncea •'căutau să-lu prindă ; dară ' ni10 firu suindu-se fraţii lui, atuncea şi elu s'a
suiţii la serbătâre, nu de faţă, ci ca pe a- menea nu şi-a pusu manele pe d'însulu, ca
scunsu.
ora luî încă nu venise.
11
Atuncea i Iudeii 'Iii căutau la serbătore, i
Şi * mulţi din poporu au credutu într'în12 şi diceau : Unde este acela ? Şi •* murmură sulu, şi diceau : Cându va veni Christosu, au
mulţii era intre poporu despre d'însulu; că dork va face mai multe semne de câtu acestea,
*uniîa diceau: Bunii este; alţii diceau: Nu, cari a făcuţii acesta ? Audit'au Fariseii pre
13 ci amăgesce poporulu. Dară nimenea nu poporu murmurâadu acestea despre d'insulu,
vorbîa de faţă de d'însulu l de fiica ludeiloru. şi Fariseii şi archiereiî aii trămesu servi să-lu
14
£ru fiindu la jumătatea serbătorei, s'a prindă.
65 vendă. Şi dicea: Pentru acesta "v'amu disu,
că nimenea nu pote să vină la mine, de
nu-î va fi datu de la Părintele meii.
66
x Dintr'acelu timpii mulţi din discipuliî lui
s'au întorşii înapoi, şi nu mai âmblau cu d'în67 Bulu. Atunci a disu lisusu celoru duoi-spredece : Au doră şi voi voiţi să ve duceţi ?
68 Atunci î-a respunsu Simonu Petru : Domne,
la cine ne vomu duce ? Tu ai » cuvintele vîe69 tei eterne. * Şi noi credemu şi cunoscemu,
că tu escî Christosulu, Fiîulu lui Dumne70 deu celui viu. Respuns'a lisusu loru : " Au
nu v'amii alesu pre voi diioî-spre-dece ? Şi
71 6unulu din voi este diabolu. De Iuda Iscariotulu alii lui Simonu vorbîa, că acela era
să-lu vendă, fiindu unulu din cei duoî-spredece.
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Atuncea lî-a disu lisusu : * încă puţinii
timpii sunt cu voî, şi apoi morgii la cela
34 ce m'a trămesu. •>' Mă veţi căuta, şi nu me
veţi afla ; şi unde sunt ea, voî nu puteţi
veni.
35
Atunci aii disu Iudeii intre sine : Unde
va să mergă acesta, că noi nu-lii vomu afla ? nu cumii-va va să mergă la * cei împrăscîaţî pr'intre păgâni, şi să înveţe pre pă36 gânî ? Ce este cuventulii acesta, care a disu:
Mă veţi căuta, şi nu me veţi afla, şi unde
sunt eu, voî nu puteţi veni ?
37
firu ' în diăa cea de pe urmă, cea mare a
serbătorei, a stătută lisusu, şi a strigaţii,
dicându : m De înseteză cine-va, să vină la
38 mine şi să bee. " Celu ce crede în mine, precumu a disu scriptura, " din pântecele luî
39 voră curge rîurî de apă via. * firu acesta
a disu elu despre Spiritulu, pre care erau
sii-lii primescă cei ce credă într'însulă ; că
Spiritu Sântă încă nu era, pentru că lisusu
încă nu * se mărise.
40
Deci mulţi din poporă audindii acestu
cuveutu, diceaii: Acesta este în adevării rpro41 fetulă. Alţii diceaii : 'Acesta este Cbristosulii.
firu alţii diceaii : Au doră va să vină Cbri42 stosă 'din Galilea? "Aă nu a disă scriptura,
că va veni Cbristosii din semîuţa luî Davidă, şi din cetatea Betlehemu, " unde a foştii
43 Davidă ? Deci * s'a făcută desbinare intre
44 poporă despre d'însulă. firii » uniîa dintr'înşiî voiau să-lu prindă ; dară nimenea nu
şî-a pusă manele pe d'iusulu.
45
Deci au veniţii servii cătră archiereî
şi cătră Farisei ; şi aceştia h-aii disă : De
46 ce nu l'aţî adusă? Respuns'aă servii : 'Nici
odată nu a vorbită omii aşa, ca acestu omii.
47 Atuncea lî-aă respunsă Fariseii: Aii doră şi
48 voî v'aţî amăgită? °Aii doră a credută în
tr'însulă cine-va din diregătoriî seu din Fa49 riseiî? Dară acesta poporă, care nu scie
legea, este blăstematu.
60
ţ)is'a lorii Nicodimu, (6care venise la d'în51 sulii noptea, fiindu unulu dintr'îuşii): c Au
doră legea nostră judecă pre omu, de nu va
audi de la elu mai 'nainte, şi va cunosce
52 ce face ? Respuns'aă, şi î-aă disu : Au doră
şi tu escî din Galilea? Cercă şi vedî; că
ddin Galilea nu s'a sculatii profetu.
53
Şi a mersu fie-care la casa sa.
8 UARtJ lisusă s'a duşii în Muntele Oliviloru.
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Femeă cea adulteriă şi perîfiî ei.

Şi forte de demâneţă a veniţii erâ-şî în
templu, şi totu poporulu a veniţii la d'în
sulu ; şi şedendu elu, 'i învăţa.
Şi au adusii la d'însulu cărturarii şi Fariseiî pre o femeă prinsă în adulteriă: şi
puind'o în medîlocă, 1-aii disu : învăţătorule,
pre acesta femeă o-amă prinsă asupra fap
tului, sevârşindii adulteriii. ° Deci Moisi în
lege nî-a ordinată, ca să se ucidă cu petre
unele ca acestea; dară tu ce dicî? Acesta
diceaii, ispitindu-lu ; ca să aibă cu ce să-lă
perescă. Eră lisusu, plecându-se josu, scria
cu degetulu pe pămentu. Şi urmându eî
a-lâ întreba, s'a rădicata, şi lî-a disu: '' Celu
ce este fără păcatu intre voî, acela ântăiu
să arunce petra asupra eî. Şi eră-şî plecându-se josu, scria pe pămentu. firu eî
audindii, şi 'mustraţi fiindu de consciinţa lorii,
eşiaii unulu după altuia, încependii de la
cei mai bătrâni până la ceî mai de josu ;
şi a rămasă lisusu singură, şi femeă stârniţi
în medîlocă. Şi redicându-se lisusă, şi nevedendu pre nimene de câtii numai pre fe
meă, î-a disă: Femeă, unde-ţî sunt perîşiî
tei? aii nimenea nu te-a condemnatu? firii
ea a disu? Nimenea, Domne. Dis'a lisusă
ei: * Nici eu nu te condemnii; du-te, şi de acumu • să nu mai păcătuescî.

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

lisusu urmeză a înveţa în templu; Iudeii in mâ
nia se încercă a-lu omorî.

Atunci eră-şî lî-a vorbită lisusă, dicendii:
f Eu sunt lumina lumeî ; celu ce-mî urmeză,
nu va âmbla în întunerecu, ci va ave lu
mina vîeţeî.
Deci î-aă disu Fariseii: » Tu mărturisesc!
despre tine însu-ţî; mărturia ta nu este adevărată. Respuns'a lisusu, şi lî-a disă : Deşi eu mărturisescii despre mine însu mi, totu-şi mărturia mea este adevărată ; că sciii
de unde amu venită, şi unde mergă ; eră
Avoî nu sciţi de unde vină şi unde mergă.
'Voî judecaţi dupre corpii, i eu nu judecă pre
nimene. Şi de voiii şi judeca eu, judecata
mea este dreptă; că *nu şutit singură, ci eu,
şi Părintele ce m'a trămesă. ! Şi în legea
vostră este scrisă, că mărturia a duoî omeni
este adevgrată. Eu sunt unuia ce mărturisescu despre mine însu-mî ; şi m mărtunsesce
despre mine şi Părintele ce m'a trămesu.
Atunci 'i diceau: Unde este Părintele
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teu ? Respuns'a lisusii: " Voî nu sciţî nici pre
mine, nici pre Părintele meu ; " de m'aţî sci
pre mine, aţî sci şi pre Părintele meu.
20
Aceste cuvinte a vorbiţii lisusu în * visti
eria, înveţându în templu ; dară » nimenea nu
l'a prinşii ; că T încă u u venise ora Iu!.
21
Atunci eră-şî lî-a disu lisusu : Eu mergu,
şi ' mă veţi căuta, şi ' veţi muri în păcatele
vostre; unde mergu eu, voî nu puteţi veni.
22
Atuncea diceau Iudeii: Au doră va să
se omore însu-şî, că dice? Unde mergu eu,
23 voî nu puteţi veni? Şi lî-a disu: "Voî sun
teţi de joşii, eu sunt de susu; "voî sunteţi
din lumea acesta, eu nu sunt din lumea a24 cesta. z Deci v'amu disu, că veţi muri în
păcatele vostre ; » că de nu veţi crede, că
eu sunt, veţi muri în păcatele vostre.
25
Atunci î-au disu: Tu cine esci? Dis'a
lorii lisusu: Ceea ce amu disu vouî de la
26 începută. Multe amu a vorbi şi a judeca
despre voî ; dară * cclu ce m'a trămesu este
adevăraţii ; şi "eu vorbescu lumeî cele ce
27 amu auditu de la d'însulii. firii eî nu au
înţeleşii, că li vorbia despre Părintele.
28
Atuncea lî-a disu lisusu: Gândii veţi
* înălţa pre Fiîulii omului, c atuncea veţi cunosce, că eu sunt, şi ''că nu făcu n i micii de
la mine însu-mî; ci " precumu m'a învăţata
29 Părintele meu, acestea vorbescu. Şi 'celii
ce m'a trămesu este cu mine ; g Părintele nu
m'a lăsaţii singura ; * că eu făcu totu-de-uua
cele ce -î sunt plăcute.
30
Acestea vorbindu elfi, 'mulţîau credutu
31 într'însulu. Atuncea dicea lisusu acelora
Iudei, ce creduseră într'însulu: Dacă ră
mâneţi în cuventulu meii, atuncea disciputt
32 ai mei în adevăru sunteţi; Şi veţi cunosce
adevărulu, si J adeverulu vă va face liberi.
33
Respuns au lui : * Noi sunteuiu semînţă a
lui Abraamu, şi nimănui nu amu foştii servi
nici o dată ; cumu dicî tu dară : Veţi fi liberi?
34 Respuns'a lisusu lorii: Adevăru, adevăru
dicu vouî: 'Toţii colii ce face păcatu, ser35 vulu păcatului este. firii * servulu nu ră
mâne în casă pururea; dară Fiîulii rămâne
36 pururea. Deci, n dacă vă va face liberi Fi37 îulu, veţi fi liberi în adevăru. Sciu că sun
teţi semînţă a lui Abraamu; dară "căutaţi
să mă omorîţî, pentru că cuventulu meii nu
38 încape în voî. pEu vorbescu ceea ce amu
vădutu la Părintele meu; şi voi faceţi ceea
ce aţi vădutu la părintele vostru.
& 17. ÎS.
n Vers. 65.
1 loan 4. 5.
Cap. 16. S.
c Veri. n.
o 0*p. 14. 7.
p Marc. U. 41. y Marc. 16. 16.
< Cap. 7. S8.
g Cap. 7. 30.
a Uap. S. 31. &
r Cap. 7. 8.
15. 15.
- Cap. 7. M. &
'• Cap. 3. U. &
U. 39.
12. 88.
'» Vers.
M.
'••!.. a. si.
i: Bom. 1. 4.
f Cnj. 11. 19 <* Cap. 5. 19, .10.

< Cap. 3. 11.
/Cap. 14. 10,
11.
g Vers. 16.
'li Cap. 4. 81. &
5. 30. & 6. 38.
i Cap. 7. 31. &
10. ti. A 11.
16.
j Koui. 8. 11,
18, M, & 8 ».
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Hat. 3. 9.
Vers. 39.
Rom. 6. 16,
W.
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Respuns'au, şi î-au disu : «Abraamu este parintele nostru. Dis'a lorii lisusu : r De aţi fi tiî
ai lui Abraamu, aţî face faptele lui Abraamu.
' firii acumu căutaţi să mă omorîţi pre mine,
oiuulu carele v'amu vorbita adevărulu, 'ce de
la Dumucdeii amu auditu; acesta nu a fă
cuţii Abraamu. Voî faceţi faptele părintelui vostru.
Atunci î-au disu: Noi nu simtemu năs
cuţi din desfrenare, u unu părinte avemu, pre
Dumnedeu.
pis'a loru lisusu: "De era Dumnedeu
părintele vostru, m'aţî fi iubiţii pre mine ;
zcâ eu amu eşitâ şi arau veniţii de la Dum
nedeu; » nu amu veniţii de la mine însu-mî,
ci acela m'a trămesu. * Pentru ce nu înţelegeţî cuventulu meu? pentru că nu puteţi
să audiţî cuventulu meu. ° Voi sunteţi de la
părintele vostru, diabolulu, şi poftele părin
telui vostru voiţi a face. Acela a foştii ucidetoru de omeni de la începută, şi * nu a
rămaşii în adevăru, pentru că nu este ade
văru într'însulu. Gândii vorbesce minciună,
vorbesce dintr'ale sale ; că minciunosu este
şi părinte alu mincîuneî. Kru mie nu-mî
credeţi, pentru că vorbescu adevărulu. Cine
d'intre voi mă înfruntă de păcatu? jfirii
dacă vorbescu adevărulu, de ce nu-mî cre
deţi? «Celu ce este de la Dumnedeu, ascultă cuvintele lui Dumnedeu; pentru acesta voî nu ascultaţi, pentru ca nu sunteţi
de la Dumnedeu.
Atunci au respunsii Iudeii, şi î-au disii :
Ore nu dicemu bine, că escî Samaritenu şi
daî demonii?
Respuns'a lisusu: Nu amu demonii, ci
onorezu pre Părintele meu, şi voî mă desonoraţî. firu ' eu nu cautu onorea mea ;
este cela ce caută şi judecă. Adevăru, ade verii dicu vouî : / De va păzi cine-va cu
ventulu meii, nu va vede mortea în eternii.
Atunci î-au disii Iudeii: Acumu cunoscurămu că aî demonii ; » Abraaniu a uiuritu,
şi profeţii; şi tu dicî: De va păzi cine-va
cuventulu meu, nu va gusta mortea în eternu. Aii doră tu escî maî mare de câtu
părintele nostru Abraamu, care a muritu ?
?i ila câtă profeţii, cari aii muritu? cine te
aci tu pre tine?
Respuns'a lisusu : * De mă onorezu însu-mî, onorea mea nimicii nu este ; ' este Pă
rintele meii care mă onoră, despre care voî
• Vers. 37.
o Cap. 7. 1*.
z Oap. 7. 17.
l Vers. «6.
Veri. 40.
f Mut 13. 38.
p Cap. 3. 31. St u Isa. 63. 16. &
1 Id.iii 3. 8.
5. 1», 30. k
64. 8.
b luda 6.
Mii 1. 6.
14. 10, 14.
c Cap. 10. M,
« 1 loan 5. 1.
17.
<l Mat 3. 9.
x Cap. 16. 17.
Vers. 33.
1 loan 1. 6.
fc 17. 8, «5.
r Rom. f. W.
d Oap. 7. M. k
& 9. 7.
y Oap. 5 43. *
10. M.
CUI. 3. 7, S9.
Yen Si.
7. 18, M.
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CAP. 8, 9.
55 diceţi, că este Dumnedeulu vostru. DarăJ'nu-lu
cunosceţî ; eru eu 'Iii sciu ; şi de voiu dice, că
nu-lu sciu, voiu fi asemenea vouî minciunosu;
56 dară 'Iii sciu, şi păzescu cuventulu lui. Abraamu, părintele vostru, * a foştii bucuroşii
să vedă diua mea ; ' a vedutu, şi s'a bucuratu.
57
Atunci i-au disu Iudeii: Cincî-decî de
ani încă nu ai, şi aî vedutu pre AbraamuV
ţ)is'a lorii lisusu: Adeverii, adeverii dicu
58
vouî: Mai 'nainte de a â Abraamu, m sunt eii
Atunci " aii rădicata petre să arunce a59
supra lui ; eru lisusu s'a ascunsa, şi a eşitu
din templu, ° mergendu prin mediloculu loru
şi aşa a trecuta.
lisusti dă vedere sâmbăta la unft orbit, care se
cercetezS aspru de maî mari despre minunea fi
despre cela ce a făcuţ'o ; elu se scâte din sina
gogă pentru mărturisirea cea îndrăznită a sa.

l trecendu, a vedutu pre unu omu orbu
din nascere. Şi l'au întrebata discipuliî lui, dicendu : Rabbi, " cine a păcătuiţii,
acesta seu părinţii lui, de s'a născuţii orbu?
3 Kespuns'a lisusu: Nici acesta nu a păcă
tuita, nici părinţii lui ; * ci ca să se arete
4 lucrările lui Dumnedeu într'însulii. c Eu trebue să lucrezu lucrările celui ce m'a trămesu, până este diua; vine noptea, cându
5 nimenea nu pote lucra. Până cându sunt
în lume, dsunt lumina lumei.
6
Acestea dicendu, • a scuipata josu, a fă
cuţii tină din scuipata, şi a unsu ochii or7 buluî cu tină; Şi i-a disu: Mergi de te
spală ! în scăldătorea Şiloamnlui, (adecă trămesu). » Deci s'a duşii, şi s'a spălata, şi a
venita "vădendu.
8
Erii vecinii şi cei ce-lii veduseră mai
'nainte, că era orbu, diceau: Au nu este
9 acesta celu ce şedea şi cerşitoria. Uniia
diceau : Acesta este ; rru alţii : Semăna cu
10 elu ; eru acela dicea : Eii sunt. Deci 'i di11 ccau: Curuii ţi s'au deschişii ochii? Respuns'a acela, şi a disîi: AUnu omu, ce se
numesce lisusu, a făcuţii tină, si a unsu
ochii mei, şi mi-a disu: Mergi la scăldă
torea Şiloamului, şi te spală: şi mergendu
12 şi spăiându-mă, amu vedutu. Atunci î -aii
disu: Unde este acela? ţ)is'a: Nu sciu.
Adus'au la Farisei pre celu ce ore-cându
13
14 a fostu orbu. Şi era sâmbătă, cându li
susu a făcuţii tină, şi i-a deschişii ochii.
15 Atunci erâ-şî l'au întrebata şi Fariseii, cumii
a primiţii vedere. Dis'a elu: Tină a pusa
pe ochii mei, şi m'amu spălaţii, şi vădii.
j
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Deci diceau uniia din Farisei : Acestu omu 1 6
nu este de la Dumnedeu; că nu păzesce
sâmbăta. Alţii diceau: ' Cumii pote omu
păcătoşii să facă semne ca aceste ? •'Şi era
desbinare intre ei. Dis'aii orbului eră-şî : 17
Tu, ce dici despre d'însulu, că a deschisa
ochii tei ? Dis'a elu : * Este profeţii.
Eru Iudeii nu au credutu despre d'în- 18
sulu, că a foştii orbu şi a primiţii vedere,
până ce aii chi'ămatu pre părinţii acestuia
ce a primiţii vedere. Şi î-aii întrebata, di- 19
cendii: Acesta este fiîulii vostru, care voi
diceţî, că s'a născuţii orbii? cumii dară acumu vede? Respuns'au loru părinţi luî, 20
şi au disu : Scimii că acesta este fiîulu no
stru, şi că s'a născuţii orbu; Dară cumu 21
acuma vede, nu scimii; seu cine î-a des
chisa ochii, nu scimii; elu este în vrestă,
întrebaţi-hl; elu va vorbi pentru sine -şi.
Acestea aii disu părinţii lui, pentru că 22
'se temeau de Iudei; că deja s'au înţeleşii
Iudeii, că de-lu va mărturisi cine-va a fi 23
Christosu, • să fie scoşii din sinagogă. Pen
tru aceea aii disu părinţii luî: Elu este în
vrestă, întrebaţi-hi.
Atunci aii chiămatu a duoa oră pre o- 24
mulu care fusese orbu, şi î-au disu : " Dă
mărire lui Dumnedeu ; " noi scimii, că acestu
omu este păcătoşii, ftru acela a rcspunsu 25
şi a disu: De este păcătoşii, nu sciu; una
sciu; că amu fostu orbii, fi acuinii vedu.
Atunci î-au disii eră-şî: Ce ţî-a făcuţii? 26
cumii ţî-a deschisa ochii? Respuns'a loru: 27
Vămii disii deja, şi nu aţi audiţii ; pentru
ce eră-şî voiţi să audiţî? aii doră şi voi
voiţi să v6 faceţi discipulî aî luî?
Atuncea l'au înjurata, şi aii disii: Tu 28
esci discipulu alu aceluia; eru noi suntomii
discipulî aî lui Moisi. Scimii că cu Moisi 29
a vorbiţii Dumnedeu ; eru pre acesta f nu
scimii de unde este. Respuns'a omulu, şi 30
[i-a disii : « într'acesta este minunea, că voi
nu sciţi de unde este, şi elu a deschisa ochiî mei. firii scimii, că r Dumnedeu nu as- 31
cultă pre păcătoşi; ci de se închină cine
va lui Dumnedeu şi face voia luî, pre acsta 'Iii asculta. Din eternii nu s'a audiţii, 32
a să fi deschişii cine-va ochii vre-unuî
orbii din nascere. ' De nu arii fi acesta de 33
a Dumnedeu, nu arii pute face nimicii,
iespuns'aii, şi î aii disu: ' în păcate tu te-aî 34
născuta cu totulu, şi tu ne înveţi pre noi!
Şi l'au scoşii afară.
Audit'a lisusu, că l'au scoşii afară; şi 35
j Cap. 7. 1?, 48. m Vers. 34
Cap. 16. f.
& 10. 19.
k Cap. 4. 19. & n Io». 7. 19.
1 Şam. 6. G.
6. 14.
I Cap. 7. 13. t o Veri. K.
li. 4S. fc 19. p Cap. 8. 14.
q Cap. 8 10.
38.
r Iov 87. 9. A
Fapt 5. 19.
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34. 15. & 66.
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* 15. 19. fc
88. 9.
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Ier. 11. 11. &
14. li.
Ezec. 8. 18.
Mic. 3. 4.
Zech. 1. 1».
• Veri. 16.
1 Vers. t.
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aflându-lu, î-a disu: Credî în «Fiîulă lui
36 Dumnezeii ? Respuns'a acela, şi a disu. Cine
37 este, domne, ca să credu într'însulii. pis'a
lisusă lui : L'aî vedutu, şi " cela ce vorbesce
38 cu tine, acela este. firii eluadisu: Credu,
domne; şi i s'a închinata.
Vorba domnului nostru despre păstori mincvunoşî
şi adeveraţt, ţi despre Păstorulu ceW Bunii.

39

Şi a disu lisusu: z Spre judecată amu
venită într'acestă lume, » ca cei ce nu vedu,
să vedă, şi cei ce vedu, să fie orbî.
40
Şi au audiţii acestea unim din Farisei,
cari erau cu d'însulu, * şi î-au disu: Au doră
41 şi noi suntemă orbî? Dis'a lorii lisusu:
" De atî fi orbî, nu aţi ave păcată ; eru acumu diceţî : Vedemîi ; pentru acesta rămâne
pecatulă vostru.
10 A DEVERtJ, adeveră dică voiiî: Celu ce
J\_ nu întră prin uşă în staululă oilorii,
ci sare pe aiurea, acela este furii şi hoţii.
2 £ru celu ce întră prin uşă este păstorulu
3 oiloru. Aceluîa 'i deschide portarulu; şi
oile ascultă vocea luî, şi oile sale le chîamă
4 pe nume, şi le scote. Şi cândii scote oile sale, merge înaintea lorii ; şi oile 'î ur •
5 meză ; că cunoscii vocea luî. firii unui stră
ină nu-î urmeză, ci fugii de la d'însulu ;
că nu cunoscu vocea străinilorii.
6
Acesta parabolă lî-a disu lisusu; erii eî
nu au înţeleşii ce eraii acelea ce li vorbîa.
7
Atunci eră-şî lî-a disu lisusu: Adeverii,
adeveru dicu voiiî: Eu sunt uşa oiloru.
8 Toţî câţi au venitu maî 'nainte de mine,
sunt furi şi hoţi; dară nu î-au ascultaţii
9 oile. "Ea sunt uşa; prin mine de va întră
cine-va, se va mentui, şi va întră, şi va eşi,
10 şi va afla păscîune. Furulii nu vine de
câtii numai să fure, şi să junghîe, şi să perdă ; eu amii venitu, ca să aibă vîeţă, şi să o
1 1 aibă cu prisosinţă. * Eu sunt păstorulu celu
bunii; păstorulu celu bunu 'şî pune vîeţa sa
12 pentru oî. Dară năimitulii şi care nu este
păstorii, căruia nu sunt oile ale lui, vede
lupulu venindu, şi ° lasă oile, şi fuge ; si
13 lupulu le răpesce, şi răsipesce oile. Năimitulu fuge, pentru că este năimită, şi nu
14 are grijă de oî. Eu sunt păstorulu celu
bunii, şi cunoscu d pre ale mele, şi sunt cu1 5 noscutu de ale mele. ' Precumu Părintele
mă cunosce, şi eu cunoscu pre Părintele ;
16 'şi-mîpuiă vîeţa mea pentru oî. Şi «alte oî
amu, j;ari nu sunt din staululu acesta; şi
u Hat. 11. 38. t i Rom. t. 19.
k 37. M.
g
16. 16.
a Cap. ÎS. »,
Bbr. 13. »0.
A
Marc. 1. 1.
M.
1 Pet. t. 15.
Cap. 10. .Iii.
k S. 4.
1 luan 5. 13.
c Zech. 11. 18, i
Capulu 10.
i Gap 4. S6.
17.
x Cap. 5 K, 17. a Ci p. 1 1. (i.
d t Tlm. i. 19.
V<",li Cap. 3.
Efes. t. 18.
f. Mat. 11. 27.
l
li, ft It. 47. b Ezec. 40. 11. / Oap. 15. 13.
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y Mat 13. 13.
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Efe». 3. U.
1 Pet. 8. »5.
Iu. 63. 7, 8,
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Oap. 1. 19.
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pre acestea trebue să le aducă, şi voru audi
vocea mea ; * şi va fi o turmă «i unii pă
storii. Pentru acesta me îubesce Părintele
meu, ' pentru că eu 'mi pună vîeţa mea,
ca eră-şî să o îeu.
Nimenea nu o îea
de la mine, ci cii o punu însu-mî. Amu
putere să o punu, i şi amu putere eră-şî să
o îeu. * Acesta ordină amii primiţii de la
Părintele meii.
1 Deci eră-şî s'a făcuţii desbinare intre
Iudei pentru aceste cuvinte. Şi diceau
mulţi dintr'înşiî : m Are demonii, şi este ne
bunii: de ce 'Iu ascultaţi? Alţii diceau: Aceste cuvinte nu sunt de demonisatu ; " pote
demonii "să deschidă ochii orbiloru?

17
18

19
20
21

lisusu in Ierusalimu la serbătorea Innoirei ; este
întrebata de Iudei ; ei 'Iu acusă de blasfemă, st
eră-ş* se încercă a-lu prinde.

Şi se serba atuncea serbătorea înnoireî 22
în Ierusalimu, şi era ernă. Şi âmblândă 23
lisusu în templu, p în porticulu luî Solomonu,
L'au încunjurată Iudeii, şi î-au ţlisă: Până 24
cându ne ţii în înduoelă ? De escî tu Christosulu, spune-ni de faţă.
Respuns'a loru lisusu : Eii disu-v'amu, şi 25
nu credeţi ; « lucrările cari eii făcu în nu
mele Părintelui meu, acele mărturisescu pen
tru mine. Dară voi r nu credeţi, pentru că 26
nu sunteţi din oile mele, precumu v'amu
disu. ' Oile mele ascultă vocea mea, şi eu 27
le cunoscu, şi ele 'mî urmeză. Şi li dau 28
vîeţă eternă, şi ' nu se voru perde în eternii;
şi nimenea nu le va răpi din mâna mea.
" Părintele meu, " care mi fe-a daţii, este maî 29
mare de câtă toţi; şi nimenea nu le pote
răpi din mâna Părintelui meu. *Eu şi Pa- 30
rintele una suntemu.
Atuncea » Iudeii eră-şî au rădicată petre, 31
ca să Ic arunce asupra luî.
Respuns'a loru lisusu: Multe lucrări 32
bune Vămii arătată de la Părintele meu :
pentru care lucru din acestea aruncaţi cu
petre asupra mea? Respuns'au luî Iudeii: 33
Pentru lucru bunu nu aruncămă cu petre
asupra ta, ci pentru blăstemă, şi pentru că
tu, fiindă omiî, * te faci însu-ţî Dumnedeă.
Respuns'a loru lisusu: "Au nu este scrisă 34
în legea vostră: Eu ama disu, deî sunteţi?
Dacă pre aceia î-a numiţii deî, *cătră cari 35
a fostă cuventulu luî Dumnedeu, (şi nu se
pote strica scriptura); Pre acela "ce Pa- 36
rintele a sânţitu, şi l'a <*trămesă in lume, voi
1 loan 4. 6.
15. 10,
146. 8.
tt
Fapt. i. 34, o Oap. 9. 6, 7, ' Veri. 4. 14.
y Oap. 8. 59.
38, 33.
1 Cap. 6. 37. i i Uap. 5. 18.
3S.
i Cap. 7. 43. & p Fapt. 3. 11.
17. 11, 11. fc a Pi. 81. 6.
& 5. 1>.
18. 9.
9. 16.
b Rom. 13. 1.
m Cap. 7. 80. & •i Cap. 3. ». fe u Cap. 14. 28.
c Cap. «. ti.
S. 36.
v Oap. 17. t, 6, d Oap. 3. 17. &
8. 4», K».
Ver». 38.
etc.
n Esod. 4. 11.
5. 36. 37. k
x Oap. 17. 11,
Pi. 94. 9. ft r Cap. 8. 47.
8- 4i.

CAP. 10, 11.
diceţî că blasteină, "pentru că a disu, că este
37 /Fiiu ala lui Dumnedeu? »De nu făcu lu
crările Părintelui meu, să nu-mî credeţi.
38 Dară de făcu, dacă nu credeţi în mine, * cre
deţi lucrăriloru; ca să înţelegeţi şi să cre
deţi, ' că Părintele este în mine, şi eu în elu.
39
i Deci căutau eră-şî să-lu prindă; eră elu
40 a scăpată din mâna lorii; Şi a mersă eră-şi dincolo de lordană, în locuia * unde
41 Ioană boteza an ţii iu; aia rămasă acolo. Şi
mulţi venîaă la d'însulă, şi diceaă: loanu
nici unii semiiu nu a făcută, ' orii tote câte
a disă loanu despre acesta erau adevărate.
42 '"Şi mulţi aii credută acolo într'însulu.
Inviarea Zwl Lazartt; ceea ce face pre mulţi să
crtdă în lisusu ; dară mai marii se hoţărescă să-lH
omore; elU se retrage la Efraimă.

11 Ol era bolnavii unii omu, anume Lazară,
O din Betania, sătulii "Măriei şi ala Marteî,
2 sora ei. (*Era acea Măria, ce a unsă pre
domnulu cu mini, şi a stersă picîorele lui
cu perulă capului ei, alu cărei frate La3 zării era bolnavii). Deci au trămesă suro
rile cătrăelă, dicendă: Domne, ecce, acela
pre care îubescî, este bolnavii.
4
Kră lisusii audindă, a disu : Acesta boia
nu este spre morte, • ci spre mărirea lui Dumnedeu, ca să se mărescă printr'însa Fiîulă
lui Dumnedeu.
5
Şi iubia lisusii pre Marta, şi pre sora
6 ei, şi pre Lazaru. Deci audindă că este
bolnavii, d a remasu încă dăoe dile în loculu, în
7 care era. Şi apoi a disu discipuliloră : Să
8 mergemă eră-şî în ludea. Dis'au lui discipuliî : Rabbi, ' acuma te căutau Iudeii să
te ucidă cu petre, şi eră-şî mergi acolo ?
9 Respuns'a lisusă: Au nu sunt duoe-spredece ore în di ? / De va âmbla cine-va diiia,
nu se va potecni, pentru că vede lumina
10 lumeî acesteia. Eră 'de va âmbla cine-va
noptea, se va potecni, pentru că nu are lumină.
11
Acestea vorbindă, apoi lî-a disă : Lazaru,
amiculu nostru, 7ta adormită; dară luergii ca
12 să-lu desceptă. Atunci au disu discipuliî
lui: Domne, de a adormita, 'î va n bine.
13 Dară lisusu vorbîa despre mortea lui; oru
loră li se părea că vorbesce despre dor14 mirea somnului. Atuncea lî-a disu lisusu
15 pe faţă: Lazaru a muritii; Şi mă bucurii
pentru voi, că nu amu foştii acolo, ca să
credeţi; dară să mergemu la elu.
16
Deci a disu Toma, care se numesce ge
menii, condiscipuliloru scî: Să mergemu şi
noi, ca să murirau cu elu.
« Cap. 5. 17, 18. i Cap. 11. 10,
Vers. 3011. & 17. ii.
} Cap. 7. 30, 44.
/ Luc. l. 35.
Cap. 9. 35, 37.
& 8. 59.
, Cap. 15. M.
Ic Cap. 1. 88.
j. Cap. 5. 36. & I Cap. g. 30.
ia
Uap. 8. .u. &
14. 10, 11.

11. 45.
Capul ii ti.
a Lac. 10. 38,
39.
b Mat. 26. 7.
Marc. U. 3.

Cap. 11. 3.
c Cap. 9. 3.
Vers. 40.
d Cap. 10. 40.
< Cap. 10. 31.
/ Gap. ii. 4.
g Cap. li. 35.
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Atuncea venindii lisusu, a aflaţii, că era
de patru dile acuma în mormentă.
Şi era Betania apropo de Ierusalimu,
ca la cinci- spre- dece stadii. Şi mulţi din
Iudei veniseră la Marta şi la Măria, să le
mângâie pentru fratele lorii. Atuncea Marta,
audindă că venise lisusu, a eşitii spre întimpinarea lui; eră Măria şedea în casă.
Atuncoa a ţlisă Marta cătră lisusu: Dom
ne, de ai fi foştii aicea, fratele meu nu arii
fi muritii; Dară şi acumu sciii, că 'orî-câte
vei cere de la Dumnedeu, 'ţi va da Dum
nedeu. Dis'a ei lisusu : Fratele teii va în
via. Dis'a Marta lui: ' Sciu că va învia la
înviare, în diăa cea de pe urmă. Dis'a ei
lisusu: Eii sunt * înviarea şi 'vîeţa; mceliice
crede în mine, de va şi muri, va trăi;
Şi toţii celii ce trăesce şi crede în mine, nu
va muri în eternii ; credî acesta ? Dis'a lui :
Da, domn© ; n credii, că tu escî Christosulu,
Fiîulu lui Dumnedeu, celii ce ai veniţii în
lume
Si acestea dicendii, s'a duşii, şi a chîămatii pre Măria, sora sa, într'ascunsii, di
cendii: învăţătorului a veniţii, şi te chîamă.
Aceea, cuinii a audiţii, s'a sculatii iute, şi a
mersu la d'însulu. Dară lisusu încă nu
venise în satu, ci era în loculu, unde l'a întimpinatii Marta. ° Eru Iudeii, cari erau cu
d'însa în casă şi o mângăîau, vedendii pre
Măria, că s'a sculatii iute şi a eşitii, î- aii
urmata, dicendii: Merge la mormentii, ca
să plângă acolo.
Atuncea Măria, venindii unde era lisusu,
şi vădendu-lu, a cădutu la picîorele lui, dicendu-i: p Domne, de ai fi fbstu aicea, fra
tele meii nu aru fi muritii. Deci lisusu,
cându a vedut'o plângendii, şi pre Iudeii,
cari veniseră cu d'insa, plângendu, a suspi
nată în spiritu, şi s'a turburată ; Şi a disă :
Unde l'aţî pusă ? Dis'aă lui : Domne, vino,
şi vedî. Şi q a plânsu lisusă. Atuncea diceaă Iudeii : Eccă, cumu 'Iu iubîa ! Eră uniîa
dintr'înşiî au disă : Au nu putea acesta, r care
a deschisă ochii orbului, să facă şi ca acesta să nu moră? Atuncea lisusu, suspinândă în sine, a mersă la mormentă. Era
pescere, şi petră era preste d'însa. Dis'a
lisusu : Rădicaţi petra. Dis'a lui Marta, sora
mortului: Domne, pute deja; că este morţii
de patru dile. Dis'a ei lisusu : Aă nu ţî-amă
spusă, că, de vei crede, vei 'vede mărirea
lui Dumnedeu ? Şi au rădicată petra de unde
jăcea mortulă.
A Aţa Duut. 31.
16.
Dan. lî. S.
Mat. ». 94.
Fapt 7. 60.
1 Cor. 15 18,
61.

i Cap 9. 31.
Col. S. 4.
j Lac. 14. 14.
1 loan 1. 1.
Cap. 5. ta.
*. * 5. 11.
k Cap. 5. ai. A m Cap. 3. 36.
6. .19, 40, U.
1 loan 5. 10,
( Cap. 1. 4. .t
ote.
6. :',',,. St. îl. 6. n Mat. 16. 16.
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firii lisusu şî-a riidicatu ochii seî în susu,
şi a disu: Părinte, 'ţi mulţumescu, că m'aî
ascultata. Şi sciamu, că totu-de-una me
asculţi; înse 'pentru poporulu, care stă îm
prejură, amii vorbită; ca să credă, că tu
m'aî trămesă. Şi acestea dicendu, a stri
gată cu voce tare : Lazare, vino afară ?
Şi a eşitu celu morţii, înfăşurată la mâni
sila piciore cu faşe, şi "faţa lui era legată
cu măhramă. Dis'a lorii lisusu : Deslegaţi-lu, şi-lă lăsaţi să mergă!
Atuncea mulţi din Iudeii, cari veniseră
la Măria, "şi au vedutu cele ce a făcută lisusă, aă credutu într'însulu. firă uniia din
ei au mersă la Farisei, şi lî-au spusă cele
ce a făcută lisusu.
x Atunci archiereiî şi Fariseii au adunată
sfată, şi diceaă: »Cefacemă noi? că omulă
acesta face multe semne; De-lă vomă lăsa
aşa, toţi voră crede într'însulu ; şi vorii veni
Romanii, şi voră lua şi locuia şi poporală
nostru, firă unulu dintr'înşiî, anume ' Caiafa,
fiindu archiereu în anulă acela, lî-a d^să:
Voi nu sciţi nimica; "Nici cugetaţi, că ni
este de folosă, ca să moră una omă pentru
poporă, şi ca să nu să perdă poporulu întregu. firă acesta nu a dis'o de la sine;
ci, fundă archiereu în anulă acela, a pro
feţită, că era să mora lisusu pentru poporu.
* Şi nu numai pentru poporală acesta, c ci şi
ca să adune într'una fiii lui Dumnedeă cei
împrăscîaţî.
Şi dintr'acea di s'au sfătuită, ca să-lu
omore. ''Deci lisusu nu mai âmbla de faţă
intre Iudei, ci s'a dusă de acolo într'una
loca apropo de pustiiă, într'o cetate, ce se
chiamă 'Kfraiinu; şi acolo petrecea cu discipulii şei.
lisusă sosesce în Betania ţese di/e înainte de pascî,
ţi este unsa de Măria; ţi a duoa di întră de
faţă în lerusalimu.

55
56
57
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' Şi erau aprope pascele ludoiloră; şi s'au
suită mulţi din ţeră la lerusalimu mai nainte de pascî, să se curăţescă. «Atuncea că
utau pre lisusu; şi stâmiu în templu, vorbîaă
intre sine: Ce vi se pare? că nu va veni
la serbătore ? firă archiereiî şi Fariseii dă
duseră ordină, ca, de va sci cine-va unde
este, să spună, ca să-lu prindă.
T?A.Rtl cu şese dile mai 'nainte de pascî a
jjj venită lisusă la Betania, "unde era Lazară celu ce fusese morţii, pre care l'a înviată din morţi. Şi * î-aă făcută acolo cină,

1 Cap. 12. 30.
u Cap. 20. 7.
„ Cap. 2. 23. k
10. 42. k 11.
11, 18.
x Pa t f.
Mat. K. 3.
Maro. 14. 1.

Lnc. 22. 2.
y Cap. 12. 1».
Fapt. 4. 16.
1 I.Uc. 3. t.

Cap. 18. 14.
Fapt. 4. 6.
a Gap. 18. 14.
6 Iha. 49. 6.

1 loan 2. 2.
/ Cap 2. 13. A
5. 1. k 6. 4.
e Cap. 10. 16.
Efes. 2. 14— g Cap. 7. li.
17.
Vers. 8.
d Cap. 4. 1, 3.
k 7. 1.
Ca,,Hlu 13.
e Ve0i 2 Cron.
13. 19.
a Omp. 11. 1. 43.

şi Marta servia ; urii Lazaru era unulu din
cei ce şedeau la mesă împreună cu d'îusulu.
Atuncea c Măria luându o litră cu mirii
de iiardii adevărata, de mare preţu, a unsu
picîorele lui lisusu, şi a stersu picîorele lui
cu perulu şeii ; eru casa s'a implutu de mirosulu mirului.
Atuncea dicea uuulu din discipuluî In!,
Iuda Iscariotulii alu lui Simonu, care era să-lu
vendă: De ce nu s'a vendutu acestu mirii
drepţii trei sute de denarî, şi să fie daţii
saraciloru V firii acesta a disu, nu pentru
că se îngrijîa de săraci, ci pentru că era
furii, şi davea punga, şi purta ce se punea
într'însa. Atunci a disu lisusu: Lasă- o; spre
diiia îogropărei mele a pă/itii acesta. Că
• pre săraci pururea 'î aveţi cu voi ; erii pre
mine nu m'aveţî pururea.
Deci mulţime mare din Iudei sciimlu că
este acolo, a veniţii, nu numai pentru li
susu, ci ca să vodă şi pre Lazaru, f pre care
l'a sculatu din morţi. ' firii archiereiî s'au
sfătuita, ca să omore şi pre Lazaru ; h Căci
pentru elu mulţi din Iudei mergeau, şi cre
deau în lisusu.
'firii a duoa di mulţime mare, care venise la serbătore, audindu că vine lisusu. la
lerusalimu, A luaţii ramuri de finicu, şi a
eşitu spre întimpinarea lui, şi striga ; J Osanna, bine-cuventatu fie regele lui Israelu, care
vine în numele Domnului.
*Şi ailândii lisusu unu asinii, a şedutii
pe elu, precum ă este scrisa: 'Nu te teme,
fiică aSionuluî: eccc, regele teu vine la ti
ne, şedendu pe mânzulii asinei. firii pre
acestea "'nu le-aîi înţeleşii discipuliî lui mai
'nainte ; " dară după ce s'a măriţii lisusu, °atuncea şî-au adusu aminte, că acestea erau
scrise despre elu, şi că acestea î-au făcuta.
Deci mărturisîa poporulu, care era cu elu,
câmlu a strigaţii pre Lazaru din niornu-utii,
şi l'a sculatu din morţi. * Pentru aceea l'a
şi întimpinată poporulă; căci a audiţii că
elu a făcută acesta minune. Deci aă disu
Fariseii intre sine : q Vedeţi, că nimica nu
folosiţi? eccc, lumea merge după d'însulu.
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Nisce Ellinl durcucii de a vede pre lisusă; vorba
lui la acesta ocasiune.

Şi r craii ore-cari Ellini, din cei ' ce se su- 20
îs eră să se închine la serbătore. Deci a- 21
ccstia s'au apropiată la Filipu, ' care era
din Betsaida Galileeî, şi l'aă rugată, di
cendu: Domnule, voimă să vedenia pre Ii6 Mat. 26. 6.
Maro. 14. 3.
c Luo. 10. 38,
39.
Cap. 11. 2.
d Oap. 18. K.
e Mat 26. 11.
Maro. 14. 7.

36. otc.
/ Oap. 11. 43.
f Ver«. îl.
; Pi. 118. 36, •l Oap. 11. 47,
44.
g Lnc. 16. 31.
k Mat. ti. 7.
h Cap. 11. 45.
r FapL 17. 4.
Vera. 18.
/ Zech. 9. 9.
< 1 Reg. 8. 41,
i Mat. 21. 8.
m Lnc. 18. 84.
41!
n Cap. 7. 19.
M«rc. 11. 8.
Fapt 8. 27.
Lne. 1». 35. o Oap. 14. M.
( Oap. 1. 44.

CAP. 12, 13.
22 susu. Venit'a Filipii. şi s apusă luî Andreiu,
şi eră-şî Andreiu şi Filipu au spusu luî lieusu.
23
Eru lisusu lî-a respunsii, dicfindii: "A veuitu ora, ca să se mărescă Fiîulu omului.
24 Adeverii, adeverii dicu vouî : " Grăuntele de
grâu, cădendu pe pămentu, de nu va mu
ri, elu remâne singurii ; eru de va muri, a25 duce mulţii fruptu. * Celu ce-şî îubesce vîeţa
sa, o va perde: şi celu ce-şî uresce vîeţa
sa în acesta lume, o va păstra pentru vîeţa
26 cea eternă. De-mî servesce cine-va, să-mî
urmeze; şi » unde voiu fi eu, acolo va fi şi
servulu meii; şi de-mî va servi cine-va, 'Iii
27 va onora Părintele meii. * Acumu sufletulii
meu s'a turburata ; şi cevoiudice? Părinte,
mentui-me de ora acesta; "dară pentru a28 cesta amu veniţii la ora acesta. Părinte,
măresce numele teu.
* Atunci a veniţii voce din ceriu, dicendti;
Şi Z'amii măriţii, şi eră-şî 'Iii voiu mări.
29
£rii poporalii, care sta şi audia, dicea:
Tunetu se făcu. Alţii diccau : Ângeru vorbi
30 luî. Respuns'a lisusu, şi a disu : 'Acesta voce
nu s'a făcuţii pentru mine, ci pentru voî.
3 1 Acumu este judecata acestei lumî ; acumu
32 se va alunga dstepânitoralu acestei lumî. Şi
eu 'cleme voiu înălţa de la pămentu, voiu
33 trage la mine 'pre toţî. 'firii acesta dicea,
însemnându cu ce morte era să m oră.
34
Bespuns' a luî poporala: A Noi amu audiţii
din lege, că Ghristosu remâne în eternii;
şi tu cuinii dicî : Fiîulu omului trebue să
se înalţe ? cine este acestu Fiiu r.lu omu35 luî? Atuncea lisusu lî-a disu ^ încă puţina
timpii 'este lumina cu voî. ^Âmblaţî, până
cându aveţi lumina, ca să nu vo cuprindă
întunereculu ; că * celii ce âmblă în întune36 recii nu scie unde merge. Până cându aveţî lumina, credeţi în lumină, ca să fiţi ' fii
aî luminei.
Acestea a vorbitu lisusu, şi mergendii,
"' s'a ascunşii de d'înşiî.
Necredinţa ludeiJortt.

37
frru de şi făcea atâtea semne înaintea
38 lorii, totu nu credeau într'însulii ; Ca să se
împlinescă cuventulu profetului Isaia, pre
care l'a disu : " Domne, cine a cred.utu cuventuluî nosţra? şi braţîulu Domnului, cui
39 s'a descoperita ? Pentru acesta nu puteau
40 să credă ; căci eră-şî a disu Isaia: °Elu a
u Cap. 13. 32.
Lac. 12. 50.
6. 12.
Cap. 13. 21.
& 17 1.
e Cap. 3. 14. &
«r I Cor. 15. 36. • Lac. 23. 53.
8. 28.
z Hat. 10. 39.
Cap. 18. 37.
/ Rom. 5. 18.
k 16. 25.
6 Hat. 3. 17.
Ebr. g. 9.
Mare. 8. 35.
g Cap. 18. 32.
e Cap. 11. 42.
I.HC. 9. 21. ft d Hat. 12. 29.
k Ps. 89 !36,37.
17. 33.
Luc. 10. 18.
& 110 4.
y Cap. 14. 8. k
I>a. 9 7. *35.
Cap 14. 30.
17. VM.
& 16. 11
8.
1 Te». 4. 17.
Fapt. ]><< 18
Ezec. 37. 25.
i Mat. 26. 38,
2 Cor. 4. 4.
Dan. 2 11. &
39.
Efec. 2 3. fc
7. 14, »7.
|

Mie. 4. 7.
i Cap. 1. 9. fc
8. 12. & 9. 5.
Vera. 46
j Ier. 13 16.
Kf«n. 5. 8.
k Cap 11. 10.
1 l«an g 11
i Lac 16 8.
Efei. 5. 8.
1 Tei 5. 5.
1 loan 2. 9—
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orbiţii ochii lorii, şi a împctritu anima lorii;
ca să nu vedă cu ochii lorii, nici să înţelegă cu anima, şi să se întorcă, ca să-î vindecu. •*' Acestea a disu Isaia, cându a vedutu mărirea luî, şi a vorbiţii despre d'însulii. înse şi din diregetori mulţi aii eredutu într'însulii ; dară « pentra Farisei nu-Zw
mărturisîaii, ca să nu fie scoşi din sinago
gă. r Că eî au iubiţii ouorea omeniloru mai
mulţii de câta ouorea luî Dumnedeu.
Eru lisusu a strigata, şi a disu: s Celii ce
crede în mine, nu crede în mine, ci în acela
ce m'a trâmesii. Şi 'celii ce mă vede pre
mine, vede pre celu ce m'a trămesii. "Eu
amu veniţii lumină în lume, ca toţii celu ce
crede în mine să nu remână în întunerecu.
Şi de aude cine-va cuvintele mele, şi nu
crede, " eu nu-lu judeca ; că * n'amii veniţii
să judecii lumea, ci să mentuiu lumea, v Celu
ce se lepedă de mine, şi nu primesce cu
vintele mele, are pre celii ce-lu judecă ; ' cu
ventulu care amu vorbiţii, acela 'Iu va ju
deca în diiia cea de pe urmă. Că ° eu nu
amu vorbita de la mine însu-mî, ci Părin
tele ce m'a trnmesu, acela mi-a daţii or
dinii * ce să dicu şi ce să vorbescii. Şi sciu
că ordinulii luî este vîeţa eternă ; deci cele
ce vorbescu eu, precuinu mî-a disu Părin
tele, aşa vorbescii.
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/Î.SMSM spală piciorele discipitliloru seî, elu pre(ţice că Iuda 'IU va vinde, care atuncea se yi
depărttză.

EARtF "mai 'nainte de serbătorea pascelorii, se i indii lisusu, că ''î -a veniţii ora,
ca să trecu dintr'&cestă lume cătră Părin
tele, îubindu pre aî seî, pre cei din lume,
î-a iubiţii până în sfârşita ; Şi sfârşindu- se
cina, (cându c diabolulu acumu pusese în ânima luî Iuda Iscariotulu alu lui Simonu, ca
să- Iu vendă;) Sciindii lisusu, d că Părintele
î-a datu tote în mâni, şi • că a eşitu de la
Dumnedeu, şi merge la Dumnedeu ; '' S'a
sculată de la cină, şi şî-a pusu vestmin
tele ; şi luâudu stergaru, s'a încinsu. După
aceea a turnaţii apă în spălătore, şi a începutii a spăla piciorele discipuliloru, şi a
le şterge cu stergarulu, cu care era încinsu.
Atunci a venita la Simonu Petra ; şi î-a
disu Petra: Domne, 'aii tu vei să-mî spiilî
piciorele J Respuns'a lisusu, şi î-a disu:
11.
ra Cap. 8. 59. &
11 54.
n Isa. 53 1.
Rom. 10 16.
o laa. 6. 9, 10.
Hat. 13. 14.
P Iu. 6 1.
1 Cap. 7. 13. &
9. 22.
r Cap 5. 44.
• Harc. 9 37.
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1 Pet. 1. 21. a Cap 8. 38. &
28. 18.
t Cap. 14. 9.
Cap. 3. 35. &
li. 10.
u Cap. 3. 19. St h Deut. 18. 18.
17. 2.
Fapt. 2. 36.
8. 12. fc 9 5,
„
39.
1
Cor 15. 27.
Capulu 12.
Ebr. 2. 8.
Ver». 35. 36
v Cap. 5. 45. & a Hat. 26. t.
t Cap. 8. 42. &
16. »8.
8. 15, 26.
b Cap 12. 23. &
/ Luc. 82. 27.
x Cap. 3. 17.
17. 1, 11.
Filip. t. 1, 8.
y Loc. 10 16
c Lac. 22. 3
</ Vf<fi Hat. 3.
l Dent. 18. 19.
Vers. 27.
Harc. 16. 16. d Hat. 11. 27. &
14.
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Ceea ce făcu eu, tu nu sciî acumu ; A dară
8 veî cunosce după acestea. ţ)is'a Petru Iul :
Nu veî spăla picîorele mele nici odată. Respuna'a lisusu lui : 'De nu te voiu spăla, nu
9 aî parte cu mine. Dis'a Simonu Petru luî :
Domne, nu numai picîorele mele, ci şi mâ10 nele şi capulu. ţ)ib'a lisusu luî : Gelu spă
laţii nu are trebuinţă a-şî spăla de câtu
numai picîorele ; fiindu că este curată totu ;
11 şi i voî sunteţi curaţi, dară nu toţi. Că * elu
scia pre celu ce era să-lu vendâ; pentru
aceea a disu: Nu toţî sunteţi curaţî.
12
Deci după ce a spălaţii picîorele loru,
şi şî-a luaţii vestmintele sale, şedendu eră-şî,
13 lî-a disu: înţelegeţi ce v'amii făcută ! lVoî
mă chîăinaţî înveţătorulu şi Domnulu; şi
14 bine diceţî, căci sunt. m Deci dacă eu, Dom
nulu şi îuveţătorulu vostru, v'amii spălaţii
picîorele, " sunteţi detorî şi voî a spăla u15 nulii altuia picîorele. Că ° v'am dată esemplu, ca să faceţi precumu eu amu făcuţii
16 vouî. p Adeverii, adeverii dicu vouî: Servulu
nu este mai mare de câtu domnulu seu, nici
celu trămesu mai mare de câtu celu ce l'a
17 trămesu. * De sciţi acestea, fericiţi sunteţi,
18 de le veţi face. Nu despre voî toţî vorbescu; sciii pre cari î-umu aleşii; ci ca să
împlinehcă scriptura : r Celu ce mănâncă cu
mine pane, a rădicaţii contra mea călcăiulu
19 seu. 'Acumu vî dicu mai 'nai nte de ase face,
ca atuncea, cândii se va face, să credeţi că eu
20 sunt. 'Adeverii, adevgru dicu vouî: Celu ce
primesce pre care eu voiii trămete, pre mine
me primesce ; eră celu ce primesce pre mine,
primesce pre celu ce m'a trămesu pre mine.
21
" Acestea dicSndă lisusu, " s'a turburată în
spiritu, şi a vorbiţii lămurită; Adeverii, adeveriî, dicu vouî, că x unulu din voî va să
22 me vendă. Atuncea discipulii căutau unulu
la altulu, neînţelegendă despre cine vor23 besce. Eru unulu din discipuliî seî, pre
care-lu îubîa lisusu, '•' era culcaţii pe sînulu
24 seu. Deci Simonu Petru a făcută semnu
acestuia să întrebe, cine ară fi de care vor25 besce. Şi acela redămându-se pe peptulu
luî lisusu, i-a disu : Domne, cine este ?
26 Respuns'a lisusu: Acela este căruia eu iutingendu bucata, o voiu da. Şi întingendu
bucata, a dat'o luî Iuda Iscariotulu, ala
27 luî Simonu. * Şi după ce a luaţii bucata, a
intrată într'însulu Satana. Atunci i-a disu
Filip. t. 11.
h Vers. 11.
m Luc. 92. 27.
i Cap. S. 5.
n
Rom. 11. 10.
1 Cor. 6 H.
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lisusu: Ce aî să faci, fă mai iute. Eru a- 28
cesta nimenea din cei ce şedeau la mesă
nu a înţeleşii pentru ce î-a dis'o. Că uniîa 29
socotîaii, fiindu-că ° Iuda avea punga, că-î
dice lisusu: Cumpără cele ce ni trebuescu
la serbătore, seu ca să dee ce-va sărăcitorii.
Atunci elu, după ce a luaţii bucata, îndată 30
a eşitu ; şi era acumu nopte.
Vorba cea de pe urmă a domnului nostru. Temeie
pentru depărtarea lui; făgăduinţa Măngăitorului.

Deci eşindu elu, a disu lisusu : * AcumQ 3 1
s'a mărită Fiîulu omului, şi «Dumuedeus'a
măriţii prin elu. d Dacă Dumnedeu s'a mă- 32
ritii prin elu, 'Iu va mări Dumnedeu în sine,
şi ' îndată 'Iu va mări. Copiiloru, încă pu- 33
ţinu sunt cu voî; mă veţi căuta; /şi, pre
cumu amu disii ludeiloru: Unde eii mergu,
voî nu puteţi veni; aşa acumu dicu vouî.
' Ordinii nou daii vouî: Ca să vă iubiţi u- 34
nulu pre altulu; precumu eu v'amii iubiţii,
ca şi voî să ve iubiţi unulu pre altulu. h în- 35
tr'acesta vorîi cunosce toţî, că sunteţi discipuli aî mei, de veţi ave dragoste intre voî.
Disu-i-a Simonu Petru : Domne, unde 36
mergi? respuns'a lisusu luî: Unde mergu eu,
nu-mî poţi urma acumu, eru 'mal pe urmă
'mî veî urma. Dis'a Petru luî: Domne, de 37
ce nu-ţî potu urma acumu ? '' vîeţa mea 'mi
voiu pune pentru tine. Respuns'a lisusu luî : 38
Vieţa ta o veî pune pentru mine ? Adevăru,
adeverii 'ţî dicu: Nu va cânta cocoşulu,
până ce de trei ori te veî lepăda de mine.
SĂ " nu se turbure anima vostră ; credeţi 14
în Dumnedeu, credeţi şi în mine. în 2
casa părintelui meii sunt multe locaşuri ; eru
de nu, aşi fi disu vouî. *Eu mergă să vţ gătescu
locu. Şi de mergu să vî gătescu loca, ° erâ-şî 3
voiu veni, şi vî voiu lua la mine, d ca unde
sunt eu, acolo să fiţi şi voî. Şi unde mergu 4
eu, sciţi, şi calea sciţi.
Dis'a Toma lut: Domne, nu scimu unde 5
mergi ; şi cumii putemu să scimu calea ?
Dis'a lisusu luî : Eu suut • calea, f adevărulu 6
şi * vîeţa ; * nimenea nu vine la Părintele, de
câtu numai prin mine. ' De m'aţî fi cunos- 7
cută pre mine, aţi fi cunoscută şi pre Pă
rintele meu; şi de acumu 'Iii cunosceţi, şi
l'aţî vedutu.
Dis'a Filipu luî: Domne, aretă-ni pre 8
Părintele, şi ni ajunge. ţ)is'alisusă lui: A- 9
d Oap. 17. 1,46.
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tata timpii sunt cu voi, si nu m'aî cunoscuta,
Filipe? ^ celtice m'a veţmtu pre mine, avădutii pre Părintele ; şi cumu dicî : Aretă-ni
pre Părintele? Au nu credî, că *eii în Pă
rintele, şi Părintele în mine este ? cuvintele
cari eu vî vorbescu, ' nu le vorbescu de la
mine ; eru Părintele, celu ce locuesce în minei
acela face lucrările. Credeţi mie, că eii în
Părintele, şi Părintele în mine este- m eru de
nu, credeţi mie pentru înse-şî lucrările.
"Adeverii, adeverii dicu vouî: Celu ce
crede în mine, şi acela va iace lucrările,
cari eu făcu ; da, va face maî mari de câtu
acestea; că eu mergu la Părintele meu.
° Şi orî-ce veţi cere în numele meii, aceea
voiii face; ca să se mărescă Părintele in
Fiîulu. Ori ce veţi cere în numele meii, eu
voiii face.
''De mii iubiţi, păziţi ordinele mele. Şi
eii voiii ruga pre Părintele, şi « alţii Mângăiătorii va da vouî, ca să rămână cu voi în
eternii: rSpiritulu adevărului, «pro care lu
mea mi-liî pote primi, pentru că im-lu vede,
nici nu-lu cunosce ; eru voi 'Iu cunosceţî ;
că petrece cu voi, 'şi va fi în voi. u Nu vă
voiii lăsa orfani; " voiii veni la voi. încă pu
ţinii, şi lumea nu mă va maî vede; erii
* voi me veţi vede ; » tiindii-că eu trăescii, şi
voi veţi trăi. Intr'acea di veţi cunosce voî,
că * eii sunt în Părintele meii, şi voî în mine,
Îi eu în voî. ° Celu ce are ordinele mele şi
e păzesce, acela este care me iubesce, şi
celu ce me îubesce, va fi iubiţii de Părin
tele meii, şi eii 'Iu voiii iubi, şi me voiii face
cunoscuţii lui.
6Dis'acătră d'însulu Iuda, (nu Iscariotulu):
Domne, de unde vine, că noiiî vei să te areţî, şi nu lumeî?
Respuns'a lisusu, şiî-a disii: cDe me îu
besce cine-va, va păzi cuvemtulu meu; şi
Părintele meu 'Iii va iubi, şi vomu veni
la elu, ''şi vomu face locaşu la d'însulu.
Celu ce nu ine îubesce, nu păzesce cuvin
tele mele; şi "cuventulu, care audiţî, nu este
alu meii, ci alu Părintelui ce m'a trămesii.
Acestea vî dicu, încă fiindii la voî. Eră
f Mângăîătorulii, Spiritulii celu Sânţii, pre
care-lu va trămete Părintele în numele meu,
i acela ve va învăţa tote, şi vî va aduce aminte tote cele ce amu vorbiţii voiiî.
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'' Pace laşii voiiî, pacea mea daii vouî; nu
precumii lumea dă, eii daii vouî; *' să nu se
turbure anima vostră, nici să se înfricoşeze.
Aţi audiţii că ^v'amu disii: Eu mergii, şi vinii
eră-şî la voî. De m'aţî iubi, v'aţî fi bucuratii, că amu disii : * Mergu la Părintele ; că
1 Părintele meu mai mare de câtu mine este.
Şi * acumii v'amii disii maî 'nainte, până a
nu se întâmpla, ca atitncea, cândii se va
întâmpla, să credeţi. Nu voiii maî vorbi
multe cu voî ; " că vine stepânitorulu ace
stei lumi, dară nu are nimicii în mine.
Dară să cunoscă lumea, că îubescu pre
Părintele, şi că aşa făcu, ° precutnii mî-a
ordinată Părintele. Sculaţi-ve, să mergemii
de aicea.

27
28

29
30
31

Vorba cea. de pe urmă a domnului nostru. — Uni
unea cea nesfârşită intre elu şi discipulii lui.

EtJ sunt viîa cea adevărată, şi vierulii este 15
Părintele meu. "'fotă viţa din mine, 2
care nu face fruptii o scote; şi totă, care
face fruptii, o curăţesce, ca să facă maî
mulţii fruptii. *Voî sunteţi acumii curaţi în 3
privinţa cuvântului, care v'amu vorbiţii. c Re- 4
mâneţi în mine, şi eu în voî. Precumii viţa
nu pote să facă fruptu din sine, de nu va
rămâne în viîă, aşa nici voî, de nu veţi ră
mâne în mine. Eu sunt viîa, voî viţele. 5
Celu ce rămâne în mine şi eu într'însulu,
acela aduce mulţii d fruptu; că fără de mine
nu puteţi face nimicii. De nu rămâne ci- 6
ne-va în mine, « se scote afară ca viţa, şi se
usucă; şi o adună, şi o aruncă în focii, şi
arde. De rămâneţi în mine, şi cuvintele 7
mele remânu în voî, •''orî-ce veţi vre, veţi
cere, şi vi se va face. »într'acesta se mă- 8
reşce Părintele meii, ca să aduceţi mulţii
fruptu, '' şi ca să fiţi discipulî aî mei.
Precumii m'a iubiţii Părintele pre mine, 9
aşa eii v'ainu iubiţii pre voî; rămâneţi în
dragostea mea. ' De veţi păzi ordinele mele, 10
veţi rămâne în dragostea mea, precumii eu
amii păzitu ordinele Părintelui meu, şi rămâiii în dragostea lui. Acestea amu vor- 11
biţii vouî, ca bucuria mea să rămână in
voî, şi J bucuria vostră să fie plină.
* Acesta este ordinul u meii, casăve iu- 12
biţi unuia pre altulii, precumii eu v'amii
iubiţii pre voî. 'Maî mare dragoste de câtu 13
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ininte de ele, că cii v'amu spusă. Şi f &cestea nu v'amii spusii de la începută, pen
tru că eramă cu voi.

acesta nimenea nu are: ca să-şî pună cine14 va vieţa sa pentru amicii seî. '"Voi sunteţi
15 amicii mei, de faceţi câte eu vî dicu. De
acuma nu vă mai dicu servi ; că servulu nu
scie ce face domnulă seu ; ci v'amu dist
amici; "că tot e câte amu audiţii de la Pă
lii rintele meu, amii arătata şi vouî. "Nu voi
m'aţî alesă pre mine ; ci eu Vămii alesă pre
voi; şi f v'amu rânduiţii, ca să mergeţi, şi să
aduceţi fruptă, şi ca să rămână fruptulă
vostru ; ca « orî-ce veţi cere de la Părintele
17 în numele meu, să vî dee. 'Acestea vî dicu,
ca să vă iubiţi umilii pre altulu.
18
' De vă urăsce lumea, sciţi că m'a urîtă
19 pre mine mai 'nainte de câtă pre voi. 'De
aţi fi din lume, lumea arii iubi pre alu şeii ;
eră "pentru că nu sunteţi din lume, ci eu
v'amu aleşii din lume, pentru acesta vă u20 reşce lumea. Aduceţi-ve aminte de cuvântulii, care v'amii disă: * Servulu nu este mai
mare de câtu domnulu seu. De m'au per
secutata pre mine, vă voră persecuta şi pre
voi ; * de aii păzitu cuventulă meii, voru păzi
21 şi alu vostru. Dară » tote acestea vî voru
face pentru numele meii, pentru că ei nu
22 sciu pre cela ce m'a trămesă. * De au aşi
fi veniţii şi nu li-aşî fi vorbita, nu arii ave
păcată ; ° eru acumu nu aii cuventă pentru
23 păcatulă lorii. 6 Cela ce mă uresce, urăsce
24 şi pre Părintele meu. De nu aşi fi făcuţii
"lucrări intre ei, cari nimenea altulu nu a
făcuta, nu arii ave pecatu; eru acumu aii
şi vădută, şi m'au urîtii şi pre mine şi pre
25 Părintele meii. Dară aţa se va împlini cu
ventulu celii scrisii în legea lorii: dM'au urîtă fără cuventu.
26
r firii cândă va veni Mângăîătorulă, pre
care eu voia trămete de la Părintele, adecă
Spiritulă adevărului, care purcede de la Pă27 rintele, •''acela va mărturisi despre mine. încă
şi i voi veţi mărturisi, fiindu-că * sunteţi cu
mine de la începută.
16 A CESTEA v'amii vorbiţii, ca « să nu vă
2 J\. scandalisaţî. * Eî vă voru scote din si
nagogi; şi vine timpulu, r ca toţii colii ce vă
va ucide, să i se pară că face unii serviciu
3 lui Duranedeu. Şi d acestea vî voru face,
pentru că nu aii cunoscută pre Părintele,
4 nici pre mine. înse • acestea v'amu vorbita,
ca, dacă va veni timpulu, să vî aduceţi a-

Dară acumu » mergă la cclu ce m'a tră- 5
mesă, şi nimenea din voi nu mă întrebă:
Unde mergi? Ci pentru că v'amu vorbită 6
acestea, * întristarea a împlută anima vostră.
Dară eu vî dică adevărulă : Vî este de 7
folosii, ca să mă ducă; că de nu mă voia
duce, ' Mângăiătorulu nu va veni la voi ;
eră J de mă voia duce, 'la voia trămete la
voi. Şi venindă acela, va mustra lumea 8
de păcată şi de dreptate şi de judecat*:
* Oc păcată, pentru că nu credă în mine ; 9
1 De dreptate, ™ pentru că mergă la Părintele 10
mea, şi nu mă mai vedeţi; "De judecată, 11
pentru că " stepânitorulă acestei lumi s'a
judecată.
încă multe amu a di ce, *dară nu puteţi 12
a le purta acuma. Eră cândă va veni a- 13
cela, « Spiritulu adevărului, r vă va conduce la
totă adevărulă; că elă nu va vorbi de la
sine ; ci câte va audi va vorbi, şi vî va vesti
cele viitore. Acela mă va mări ; că va lua 14
dintr'ală mea, şi vî va da în scire. 'Tote 15
câte are Părintele, sunt ale mele ; pentru
acesta ama disu, că va lua dintr'ală meu,
şi vî va da în scire.
1 Puţină, şi nu mă veţi vede; şi eră-şî pu- 16
ţină, şi mă veţi vede, "că mergă la Părin
tele meii.
Atuncea u n ila din discipulii Iu! aă disu 17
intre sine: Ce este acesta ce ni dice: Pu
ţină, şi nu mă veţi vede; şi eră- şi puţină,
şi mă veţi vede ; şi mergă la Părintele mea ?
Deci diceaă: Ce este acesta ce dice: Pu- 18
ţină? Nu scimă ce vorbesce.
Eră cunoscendă lisusă că voîaă să-lă în- 19
:rebc, lî-a disă: De acesta vă întrebaţi in;re voi, că amu disă: Puţină, şi nu mă veţi
vede, şi eră- şi puţină, sima veţi vede?
Adeveră, adevără dicu voăi : Voi veţi plânge, 20
şi ve veţi tângui; eră lumea se va bucura,
fi voi vă veţi întrista; dară întristarea vo
stră se va preface în bucuria. •' Femea, 2 1
cândă nasce, are întristare, pentru că a so-
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Vorba cea de pe urmă a domnului nostru — Fă
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CAP. 16, 17.
sită ora ei; <iru dacă nasce copilulu, nu-şî
mal aduce aminte de dureri pentru bucu22 ria, că s'a născuta oinii în lume. z Deci şi
Toi aveţi întristare acuma; dară eră-şî vă
voiu vede, şi •' se va bucura anima vostru,, şi
bucuria vostră nimenea nu o va lua de la
23 voi. Şi într'acea di nu mă veţi întreba ni
mica. * Adeverii, adeverii dică voăî : Orî-ce
veţi cere de la Părintele în numele meii vî
24 va da. Până acumu nu aţî cerută nimicii
în numele meu; cereţi, şi veţi lua, " ca bu
curia vostră să fie deplină.
25
Acestea v'amă disu în parabole; dară
va veni ora, cândii nu vî voiu mai vorbi în
parabole, ci vi voiu da în scire lămurită
26 despre Părintele. 6 într'acea di veţi cere în
numele meii, şi nu vî dică, că eu voiu ragă
27 pre Părintele pentru voi: cCă însu-şî Pă
rintele ve îubesce, pentru că m'aţî iubiţii,
şi daţî credută, că amu eşitu de la Dutnne28 dea. « Eşit'amă de la Părintele, şi amu ve
nită în lume; eră-şî lasu lumea, şi mergu la
Părintele.
29
ţ)is'au luî discipuliî: fiece, acumii vorbesci lămurită, şi nu vorbesci în parabole.
30 Acumu cunoscemu, f că sciî tote, şi nu-ţî trebue, ca să te întrebe cine-va ; prin acesta
'credemă, că ai eşitu de la Dumnedeu.
31
Respuns'a lorii lisusu: Acumu credeţi?
32 A Ecce, vine ora, şi acumu a sosiţii, ca să
ve răsipiţî ' fie-care la ale sale şi să me lă
saţi singurii ; i dară nu sunt singurii ; că Pâ33 rintele este cu mine. Acestea v'amu vor
bită, ca * în mine să aveţi pace. ' în lume
strîmtorare veţi ave ; m dară îndrâsniţî ; " eu
amu biruită lumea.
Rugăciunea lui lisusil cea mefolocitore.

17 4 CESŢEA vorbindă lisusu, şî-a rădicată
J\_ ochii la ceriu, şi a disu; Părinte, "a
veniţii ora: măresce pre Fiîulii teu, ca şi
2 Fiîulii teu să te mărescă ; * Precumii î-aî daţii
putere preste totă corpulii, ca să dee vieţii
3 eternă tuturora celoră • ce î-aî daţii. Şi dacesta este vieţa cea eternă, ca să te cunosca pre tine, 'pre umilă adeveratulă Dumnedeu, şi pre lisusu Christosă, 'pre care ai
4 trămesiL 'Eu te-amă mărită pe pământii;
x Ver«. 6.
y Luc. 84. 11,51.
Cap. U. 1, 87.
* m DO.
Fapt. H. 46. k
13. 58.
1 Pet 1. 8.
t Mat. T. 7.
Oap. I4.13.lt
15. 16.
a Cap. 15. 11.
6 Vers. 83.
e Cap. 14. ti,
tî.
i Cap. t. ÎS. t
17. 8.
Vor.v 30.

e Cap. 13. 3.
n Cap. 14. 1.
f Cap 81. 17.
n Rom. 8. 37.
g Veri. 87.
1 luau 4. 4. A
Cap. 17 8.
5. 4.
__
h Mat. »6. 31.
Marc. 14. 87.
Uaptdii
17,
t Cap. 10. 10.
j Oap 8. 89. k a Cap. 11. 83.
11. 10, 11.
& 13. Si.
k t»a. 9. 6.
b Dan. 7. 14.
Mat. 11. H7.St
Cap. 14. 87.
K.JIII S. 1.
88. 18.
Efes. *. 14.
Oap. 3. 35. k
(Joi 1. W.
5. »7.
1 Cor. 15. 85,
l Cap. 15. 19 —

ai.

87.

» Tim. 3. ÎS.

Filip. 8. 10.

Ebr. 8. 8.
c Cap. 6. 37.
Veri. 6, 9, 14.
d Isa. 53. ÎL.
Ier. 9. 84.
< 1 Oor. 8. 4.
1 Tea 1. 9.
/ Cap. 3. 3( k
5. 36, 37. S 6.
89, 57. k 7. 89.
k 10. 36. k 11.
48.

g Cap. 13. 31. k
14. 13.
A Cap. 4. 34. k
5. 36. k 9. 3.
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* amu sfârşită liiorulu, ' care mî-ai dată sii-lă
facii. Şi acuma, Părinte, măresce-mă tu
la tine însu-ţi cu mărirea, j cire amu avută
la tine, mai 'naînte de a n lumea.
*Mii amii arătată numele teii oineniloră,
' pre cari ml-aî daţii din lume ; ai tei erau,
şi mie î-ai datu, şi aii păzită cuventulă teu.
Acumu au cunoscută, că tote câte inî-aî
dată sunt de la tine. Că cuvintele, ra cari
mi-aî dată, /<?-amă dată lorii ; şi ei /c -au
primită ; "şi aă cunoscută în adeveră, că amu
eşitu de la tine ; şi aă credutu, că tu m'ai
trâmesă. Pentru aceştia mă rogă ; ° nu pentru lume mă rogă; ci pentru aceştia, pre
cari mî-aî dată, că sunt ai tei. Şi tote ale
mele sunt ale tale, şi '' ale tale sunt ale mele;
şi m'amu mărită într'înşii; "Şi ea nu mai
sunt în lume; eră aceştia sunt în lume, şi
ea vină la tine. Părinte sânte, r păzesce-î în
numele teu, pre cari mî-ai dată, ' ca să fie
una, 'precumă şi noi. Gându eramă cu oi
în lume, " eu 'î păzîamă în numele teu ; pre
cari mî-aî dată, i-amă păzitu, " şi nimenea
diutr'inşiî nu s'a perdută, * de câtă numai
fiîulă perdăreî; » ca să se împlinesc» scrip
tura. Eră acumu vină la tine, şi acestea
vorbescu în lume, ca să aibă bucuria mea
deplină întru ei.
* Ea lî-amu datu cuvcutulii teu; ° şi lumea
î-a urîtă, pentru că ei nu sunt din lume,
* precumă eu nu sunt din lume. Nu mă rogă,
ca să-î iei din lume, ci c ca să-i păzescî de
cela rău. d¥A nu sunt din lume, precumă
nici eu nu sunt din lume. * Sânţesce-î în
adeverulu teu ; f cuventulu teu este adevăru.
* Precumă m'aî trămesă în lume, aşa şi eu
i-amă trămesă pre ei în lume. * Şi pentru
d'înşiî eu mă sânţescu, ca şi eî să fie sân
ţi ţi într'adevării.
Şi nu numai pentru aceştia mă rogă, ci
şi pentru cei ce voră crede în mine prin cu
ventulu loră; 'Ca toţi să fie una, precumă
> tu Părinte în mine şi ea în tine, ca aceştia
să fie una în noi ; ca să credă lumea, că
tu m'aî trămesă. încă şi mărirea, care miaî daţii, ama dat'o loră ; *ca să fie una, pre
cumă noi suntemă una. Ea întru eî, şi tu
în mine, ' ca eî să fie desevărşiţî într'una, şi
i Cap. 14. 31. k
Veri 15. 30.
o 1 luau 5. 19.
15. 10.
j Cap. 1. 1, ». p Cap. 16. 15.
k 10. 30. k 14. q Cap. 13. 1. k
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Cap. 6. 37, 39.
k 10. 19. & 15. v Cap. 18. 9.
19.
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13. 18.
18.49. k 14.10.
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Fapt. 15. 9.
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g Cap. 80. 81.
h lOor. 1.8, 30
1 Tei. 4. T.
Ebr. 10. 10.
i Cap. 10 16.
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ca să cunoscă lumea, că tu m'aî trămesu, şi î-aî
iubiţii pre eî, precumu m'aî iubiţii pre mine.
24
m Părinte, voîescu ca aceî, pre cari mî-aî
datu, unde sunt eu, să fie şi eî cu mine, ca
să vedă mărirea mea, care tu mî-aî datu ; "că
tu m'aî Iubiţii maî'nainte de întemeierea lu25 mei. Părinte drepte, ° lumea nu te-a cunos
cuţii; eru Peute-amu cunoscuţii; şi «aceştia
26 au cunoscuta, că tu m'aî trămesu. rŞi lîamu făcuţii cunoscută numele teu, şi-lu voiu
mal face cunoscuta; ca dragostea, 'ca care
m'aî îubitu, să fie îutr'îuşiî, şi eii întru eî.
liaiisit se prinde şi se duce înaintea lui Anna şi
lui Caiafa. Petru se lepedă de d'insulu.

18 i CESTE A vorbindu lisusu, "a eşitu cu di_£\_ scipuliî seî dincolo de * pereiulu Kedronu, unde era o grădină, în care a intraţii
cu discipuliî seî.
2
Şi scia şi Iuda, cel ii ce l'a vânduţii, loculu ; " că de multe orî se aduna acolo lisusu
3 cu discipuliî seî. d Atuncea Iuda, luându co
horta şi servii de la arcbiereî şi de la Fa
risei, a venita acolo cu felinare şi cu făclii
şi cu arme.
4
Eru lisusu sciimlu tote cele ce erau
să viuă asupra lui, eşindii, li-a disu : Pre
5 cine căutaţi '{ Respuns'au lui : Pre lisusu
Nazarinenulu. ţ)is'a loru lisusu: Eu sunt.
Şi era şi Iuda, celu ce-lu vindea, cud'în6 şiî. Deci după ce lî-a disu : Eu sunt, s'au
întorşii înapoi, şi au cădutii joşii.
7
Şi eră-şî î-a întrebată : Pre cine căutaţi ?
8 Dis'au eî : Pre lisusu Nazarinenulu. Respuns'a lisusu : Vămii spusu, că eu sunt,
deci, de in 6 căutaţi pre mine, lăsaţi pre a9 cestia să se ducă : Ca să se împlinescă cuventulii, ce elu a disu : « Pre cari î-aî datu
mie, nu amu perdutu dintr'înşiî nici pre unulu.
10
/Atuncea Simonii Petru, avendu sabia, a
scos'o, şi a loviţii pre servulu archiereuluî,
şi i-a tăiaţii urechîa lui cea dreptă. Nu
li mele servului era Maieu. Atunci a disu
lisusu lui Petru : Bagă sabia ta în tecă ; »paharulu, care mî-a datu Părintele, au uu-lii
voiu be ?
12
Atuncea cohorta şi căpitenia şi servii ludeiloru au prinşii pre lisusu, şi l'aii legat ii :
13 Şi * l' au duşii mai ânteiu la ' Anna ; că era
socru lui Caiafa, care era archiereu în anul u
14 acela. J Şi era Caiafa celu ce a sfătuiţii pre
Iudei, că este de folosii să moră unii o mii
pentru poporu.
Vera. 8.
m 0»p. 11. 16.
Jc 11. 8.
r Oap. 15. 15.
1 Tei. 4. 17.
Vera. 6.
n Vers. 5.
< Cap. 15. 9.
—
o Gap. 15.81. k
16.3.
Oapulu
18.
p C*p. 1. K t
8 64. 1 10. 15. a Hat. K. 3«.
Marc. 14. S*.
g C*f. 16. S7.

Loc. ti. 39
/ Mat. 26. 51.
b t Şam. 15. 13.
Marc, 14. 47.
e Lac. HI 37. &
Luc. ii. 49,
IU. .,!!

50.

d Mat. 86 47. 1 Mat 10. 88. St
Mare. U 43.
18. 39, 41.
Luo. H. 47. h Veţi Mat. W.
Fapt 1. 16.
57™
< Cap. 17. IU.

*Erii Simonu Petru urma lui lisusu, şi
cela-1-altii discipulH ; acelu discipuliî era cu
noscuta archiereuluî, şi a intraţii împreună
cu lisusu în curtea archiereuluî. ' Eru Petru
a stătuţii la uşă, afară. Atunci a eşitu cela1-altii discipuliî, care era cunoscuţii archie
reuluî, şi a vorbiţii cu portăresa, şi a dusu
în întru pre Petru. Atuncea serva portăresă a'disu luî Petru: Nu cumu-va şi tu esci din
discipuliî acestui omu V Elă dicea : Nu sunt.
Şi sta servii şi cei cari făcuseră focii,
că era frigu, şi se încăldîau ; şi Petru sta
cu d'înşiî încăldindu-se.
într'acestea archiereulu a întrebata pre
lisusu de discipuliî luî şi de învăţătura luî.
Respuns'a lisusu luî: mEu amu vorbiţii Iumei în facă ; eu totu-ile-uiia amu limitaţii
îu sinagogă şi în templu, unde toţi Iudeii
se adună ; şi într'ascunsu nu amu vorbiţii
nimicii. Ce mă întrebi? întrebă pre cei ce
aii audiţii ce lî-amu vorbiţii ; ecce, aceştia
sciu cele ce amu vorbiţii eu.
Şi acestea dicendu elu, unulu din servii
ce sta înainte, " a pălmuiţii pre lisusu, di
cendu : Aşa respundî archiereuluî? Respuus'a lisusu luî ; De amu vorbiţii ivii,
mărturisesce de reii, eru de amu, vorbiţii bine,
pentru ce me baţi ? °Erii Anna l'a trămesu
legaţii la Caiafa, archiereulu.
Erii Simonu Petru sta, şi se încăldîa.
'' Deci diseră lui: Nu cumii-va şi tu escî din
discipuliî luî? Eru elu a tăgă ii itu, dicendu:
Nu sunt. Dară unulu din servii archiereuluî, fiindu rudă a celui ce î-a tăiata Pe
tru urechia, a disu: Aii nu te-amu vedutu
eu în grădină cu d'însuluV Atuncea Petru
eră-şî a tăgăduiţii; şi ''îndată a cântată co
co şulu.

15
16

17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27

lisusU înaintea lui Filată, care-fâ dice nevinovaţii,
ţi caută ii-lu scăpa, dară in sfârşit* 'la dă la morte.

T Atuncea aduseră pre lisusu de la Caiafa
în pretoriu, şi era demâneţă; dară ' ei nu au
intraţii în pretoriu, ca să nu se spurce, tiindii-că aveau să mănânce pascele.
Drepţii aceea l'ilatii a eşitu la eî, şi a
disu: Ce peră aduceţi asupra omului ace
stuia? Respuns'au, şi î-au disu: De na
arii fi acesta făcătorii de rele, nu l'amu
fi datu ţie. Atuucea Pilatii lî-a disu: Luaţi-lu voî, şi juclecaţi-lu dupre legea vostră.
Deci î-au disu Iudeii: Nu ni este iertaţii
să omorîmu pre nimenea. 'Casase implit Lac. 3. 2.
j Cap. 11. 50.
k Hat 16. 58
Maro 14. 51.
Lac. li. 54.
1 Mat 18. 69
Marc. 14. 66.
Lne. M. 54.

o Mat 16. 55.
Luc. 4. 15.
Cap. 7. U, ie,

28

29
30
31
32

Marc. 15. 1.
Lac. ÎS. l.
Marc. 14. 69.
l, u.- 11 58.
Fapt. 3. 13.
m it s. i.
f Mat. 16 74.
t Fapt. 10. 18.
Marc. 14 li.
n Ier. 10. 1.
k 11. 3.
Fapt. 13. 1.
Lac. 11. 60.
t Mat IO 1».
o Mat 16. 57.
Cap. 13 38.
Cap. 11. St,
j> Mat. 16. 69, r Mat. 17. 1.
3J.
71.
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CAP. 18, 19.
nescă cuventulu lui lisusii, carele a disu,
îusemnându cu ce morte era să moră.
33
"Atuncea Pilatu eră-şî a intraţii în pre
toriu, şi a chiămatu pre lisusu, şi î-a disu :
34 Tu escî regele ludeiloru? Respuns'a lisusu
lui: De la tine dicî acesta, seu ţî-aii spusu
35 alţiî despre mine? Respuns'a Pilatu: Au
doră sunt Iudeii? Poporulu teu şi archie36 reiî te-aii datu mie ; ce aî făcuţii? • Respuns'a
lisusu: "împărăţia mea nu este dintr'acesta
lume; dacă împărăţia mea arii fi dintr'acestă
lume, apoi servii mei s'arii lupta, ca să nu
fiu datu ludeiloru; eru acuuiu împărăţia
37 mea nu este de aicea. Deci î-a disu Pi
latu: Aii rege escî tu? Respuus'a lisusu :
Tu dicî; că rege sunt eu. Spre acesta
in'amu născuta, şi spre acesta amu veniţii
în lume, ca să mărturisescu adeverulu. Toţii
celu ce « este din adevăru, ascultă vocea mea.
38 Dis'a Pilatu lui: Ce este adevărulu?
Şi acesta diccndu, eră-şî a eşitu la Iu
dei, şi lî-a disu : * Eu nu aflu nicî o vină
39 într'insulu. "Dară aveţi datină, ca să vî
liberezu pre umilii la pascî; deci voiţi să
40 vî liberezu pre regele ludeiloru? 6 Atuncea
toţî eră-şî au strigaţii, dicendu: Nu pre acesta, ci pre Barabba. '-'firii Barabba era hoţii.
19 A TUNCEA "luându Pilatu pre lisusu, l'a
2 J\. biciuiţii. Şi ostaşii împletindu cunună
de spini, aii pus'o pe cap ulii lui, şi Tău îm
3 brăcatii în vestmentu de purpură, Şi diceaii :
Bucură-te, regele ludeiloru l Şi-lu pălmuîau.
4
Atuncea Pilatu eră-şî a eşitu afară, şi lî-a
disu : Ecce, 'Iii aducu vouî afară, l ca să cunosceţî, că nu aflu nicî o vină într'insulu.
5 Atuncea lisusu a eşitu afară, purtâmlii cu
nuna de spini şi vestmentulu de purpură.
6 e Şi Pilatu lî-a disu : Eccă omulu ! Eru archiereiî şi servii vedendu-lu, au strigatu,dicendu :
Crucifică-W, crucifică-W. Dis'a loru Pilatu :
Luaţî-lii voi, şi-W crucificaţi ; că eu nu aflu
7 nicî o vină într'insulu. Respuns'au Iudeii
lui : d Lege avemii, şi dupre legea nostră i
se cuvine să moră, pentru că * s'a făcuţii îusu-şî Fiiu alu lui Dumnedeu.
8
Deci Pilatu, audindu acestu cuventu, mai
9 mulţii s'a temuţii. Şi eră-şî întrându în pre
toriu, a disu lui Jisusii : De unde escî tu ?
10 / Eru lisusu nu î-a respunsu. Atuncea Pi
latu i-a disu: Mie nu-mî vorbescî? aii nu
sciî, că amu putere să te crucifica, şi amu
1 1 putere să te liberezu? Respuus'a lisusu :
* Nu aî ave nicî o putere asupra mea, de nu
u Mat, ST. 11.
& 1. B.
v 1 Tim. 6. 13. l Mat. 87. 14.
Lnc. 13. 4.
x Dan. «.44. &
Gap 19. 4. 6.
7. U.
Loc. li. U.
a Mat. 17. 15.
O*p. 6. 16. k
Marc. 15. 6.
8. 15.
Lac. 13. 17.
b Fapt. 3. U.
y Ou. 8. 47.
1 loan S. 1». c Lac. 13. 1».

CapulS 19.
a Mat. 10. 19. k
17. 16
Marc. 15. 15.
buc. 18. 33.
b Cap. 18. 38.
Ven. 6.
c Fapt. 3. 13.

d Lev. 14. 16.
e Mat. 16. 65.
Cap. 5. 18. A
10. 33.
/ Isa. 53. 7.
Mat. 17. 11,
14.
g Lac. li. 53.

ţî-aru fi foştii daţii de susu: de aceea colii
ce m'a daţii ţie, mai mare pecatu are.
Din acel îi timpii căuta Pilatu să-lu libereze ; eru Iudeii strigau, dicendu : * De vei
libera pre acesta, nu escî amicii Coşarului;
' toţii celu ce se face însu-şi rege, se rescolă
asupra Cesaruluî. IM- u Pilatu audiiidii aoestu
cuventu, a scoşii afară pre lisusu, şi a şedutu pe scaunu de judecată, în loculii ce
se chîamă Litostratonii, eru evreesce, Gabbata. Şi ' era diua cea de d'inaintea pascelorii, şi 6 ni ca la a şesea ; şi a disu ludei
loru : Ecce regele vostru i Eru eî aii strigatu : îe-/ă, îe-/w, crucifică-lu ! Dis'a Pilatu
lorii : Să crucifica pre regele vostru ? Re
spuns'au archiereiî : * Nu avemii rege de câtii
numai pre Cesarulu. J Deci l'a daţii lorii la
crucificare.

12

13

14
15

16

Crucificarea.

Şi aii luaţii pre lisusu, şi l'au duşii.
"Şi ducendu-şî crucea sa, "a eşitu la Io- 17
culu ce se chîamă alu Căpăţineî, care se
dice evreesce Golgota ; Aicea l'au crucifi- 18
catu, şi împreună cu elu alţi ddoî, de o
parte şi de alta, şi în medîlocu pre lisusu.
°Erii Pilatu a scrisu titlu, şi l'a pusu pe eru- 19
ce. Si era scrisu: IISUSD NAZARINENUL0
REGELE lUDEILORt. Deci mulţi din Iu- 20
dei aii cetitu acestu titlu; că loculii unde s'a
crucificata lisusu era apropo de cetate, şi
era scrisu evreesce, elUnesce şi latinesce.
Atunci archiereiî ludeiloru aii disu lui Pi- 21
latu : Nu scrie : Regele ludeiloru ; ci că elu
a disu : Eu sunt Regele ludeiloru. Respun- 2 2
s'a Pilatu : Ceea ce amu scrisu, amu scrisu.
p Eru ostaşii, cându au crucificata pre 23
lisusu, aii luaţii vestmintele lui, şi fe-aii fă
cuţii patru părţi, fie-căruî ostaşii o parte; aii
luată şi chitonulu. Şi chito nulii era necusutu, ţesuţii de susu preste toţii. Deci aii 24
disu intre d'îuşii : Să uu-lii sfâşcîămu, ci să
aruncămu sorţi pentru d'însulu, alu căruia
va fi; ca să se împlinescă scriptura, ce di
ce: * împărţit' aii vestmintele mele loru-şî, şi
pentru chitonulu meu aii aruncaţii sorţi.
Acestea au făcuţii ostaşii.
T Eru lungă crucea lui lisusu sta muma 25
lui şi sora mumei lui, Măria a lui ' Cleopa,
şi Măria Magdalena. Şi lisusu vedendupre 26
muma sa, şi ' pre discipululu stândii pre care
îubîa, a disu mumei sale : " Femeă, ecce fiîulii teu! Apoi a disu discipululuî : Ecce 27
Oap. 7. 30.
h
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k
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Mat. 17. 16,
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Marc. 15. 16.
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p Mat. 17. 35.
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muma ta ! Şi dintr'aceea oră a luat'o discipululu acela " într'ale sale.
28
După aceea sciindu lisusu, că tote s'au
sfârşiţii, z ca să se împlinescă scriptura, a
29 disu: Mi-î sete. Şi era acolo unu vasă
plină de oţetu ; eră » eî împlendu unu bu
rete de ogetă, şi puindu-lu în isopii, J-au
30 adusă la gura lui. Deci lisusu, cându a luată
oţetulă, a disu: * S'a sfârşită; şi plecându-şî
capulu, şî-a daţii suiletulu.
îngroparea.
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firii Iudeii, ° ca să nu rămână pe cruce tru
purile sâmbăta, * fiindă-câera vineri, (că diăa
sâmbăteî aceleia era mare,) au rugaţii pre
Pilatu să li se sdrobescă fluerile, şi să se
rădice. Deci aii venitu ostaşii, şi au sdrobită fluerile celuî d'ânteiu, şi celuî-1-altă ce
s'a crucificata cu elu. Krii venindă la li
susu, şi vădendă că murise deja, nu î-au
sdrobită fluerile ; Ci unuia din ostaşi a îm
punsă cu suliţă costa lui ; şi îndată e a eşitu sânge şi apă.
Şi colii ce a vădută a mărturisită, şi
mărturia luî este adevărată; şi acela scie,
că dicea adevărate, ca şi voi să credeţi.
Că acestea s'aii făcuta, d ca să se împline
scă scriptura : Osu nu se va sdrobi dintr'însuliâ. Şi eră-şî altă scriptură dice: 'Voru
vede pre care /-au împunsă.
'firă după acestea losefu din Arimatia,
fiindă şi elu discipulă ala luî lisusu, dară
într'ascunsă a pentru frica ludeiloră, a ru
gată pre Pilatu, ca să îee trupulă luî li
susu ; şi a daţii voîă Pilatu. Deci a veiutii, şi a luaţii trupulu luî lisusu. A venitu
şi ''Nicodimu, celii ce mai 'nainte venise la
lisusu noptea, aducendă amestecătură de
smirnă şi de aloe, ca o sută de litre. Atuncî au luatu trupulu luî lisusu, şi ' l'aă
înfăşurata în gîulgîurî cu miresme, precumu este datina ludeiloru a îngropa.
firii în locul u unde s'a crucificata era
grădină, şi în grădină mormentu nou, în
care nimenea nici o dată nu a foştii pusă.
i Deci acolo au pusu pre lisusu, * pentru
că era vinerea ludeiloru, şi apropo mormentulu.
Arctările domnului nostru discipulilorU şei după
inviarea luî.

20 TN a$iua d'ânteiu a septă manei de demâJ[ netă, încă fiindu întunerecă, a venitu
Măria Magdalena la mormeutu, şi a vădută
i/ Cap. 1. 11. * e l loan 5 6,8
16. SI.
Pi. 69. «1.
Mit. ii. 48.
Cap. 17. 4.
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petra luată de la mormentu. Atunci ea a
alergată, şi a venitu la Simonu Petru, şi
la '; eelă-1-altii discipulu, pre care-lu iubîa
lisusu, şi lî-a diaâ: Au luatu pre Domnul u
din mormentu, şi nu scimă unde l'aii pusu.
r Deci a eşitu Petru şi celă-1-altii discipulu,
şi venîau la mormentu. firii amînduoî alergau împreună, şi celu-1-altu discipulu a
alergată înainte, maî curendu de câtă Pe
tru, şi a venită maî ânteiă la mormentu.
Şi plecându-se, a vedutu d giulgiurile jăcendu ; dară nu a intrată. Atunci a venită
şi Simonă Petru urmându-î, şi a întrată în
mormentu, şi a vedutu giulgiurile jăcendă;
Şi ' pânza, care a fostă pe capulu luî, nu
jâcendă cu giulgiurile, ci deosebi învălătu
cită într'unu loca. Atunci a întrată si celă1-altă discipulu, care venise ânteiă la mor
mentu, şi a vedutu, şi a credută. Că încă
nu sciaă -^scriptura, că elu trebuîă să se
scole din morţi. Atuncea discipulu s'au
dusă eră- şi la aî seî.
i Eru Măria sta afară la mormentu plangendă : şi plângendă, s'a plecată, .y i a căutată
în mormentu; Şi a vedutu dăoî ângerî în
vestminte albe, şedendă unuia de cătrâ capă
şi altuia cătră picîore, unde jăcuse corpulă
luî lisusă. Şi î-au disu aceia: Femeă, de
ce plângi ? Dis'a loră : Aă luată pre domnulă mea, şi nu sciă unde l'au pusă. * Şi
acestea dice udă, s'a întorsă înapoi, şi a vădută pre lisusă stândă; şi nu scia, c& este
lisusă. Dis'a eî lisusu : Femeă, de ce plângi?
pre cine cauţi ? firă ea părendu-i-se, că
este grădinarulă, î-a disu : Domnule, de l'aî
luată tu, spune-mî unde l'aî pusă, şi eu 'la
voia lua. Dis'a eî lisusu : Măria ! Ea îutorcendu-se, î-a disu : Rabbuni ! ce se dice,
învăţătorule. Dis'a eî lisusă : Nu te atinge
de mine ; că încă nu m' amu suită la Părin
tele meu ; ci morgi la 'fraţii meî, şi li spune :
i Mă suia la Părintele meu, şi Părintele vo
stru, şi la *Duomedeulă mea, şi Dumnedeulu vostru.
'A venită Măria Magdalena, dândă în
scire discipuliloră, că a vedutu pre Domnulă, şi că a disă eî acestea.
"' Apoi într'acea seră, adecă în foua ânteiă
a septămâneî, cându uşele eraă închise, fi
indu discipuliî adunaţi, pentru fiica ludei
loru, venit'a lisusă, şi a stătută in medilocă, şi li-a disu: Pace voăî. Şi acesta
dicendă, lî-a arătată manele si costa sa';
"atuncea s'aă bucurată discipuliî, vedendu
Lac. i4. 1.
& Cap. 13. M.
k l», irt ft
SI. 7, 20, 14.
e Lac. i4. 12.
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CAP. 20, 21.
21 pre Domnulu. Erii lisusu eră-şî lî-a disu:
Pace vouî : p precumu m'a trămesu Părintele,
22 aşa eu trămetu pre voi. Şi acesta dicendii,
a suflaţii asupra loru, şi lî-a disu : Luaţi
23 Şpiritu Sânţii : « Cărora veţi ierta păcatele,
h se voru ierta; şi cărora li veţi ţine, voru
fi ţinute,
24
Erii Toma, unulu din cei duoî-spre-dece,
rcare se dice gemânu, nu era cu d'înşii,
25 cându a veniţii lisusu. Deci ceî-1-alţî discipulî î-au disu: Vădurâmu pre domnulii.
Eru elu lî-a disii: De nu voiu vede în ma
nele lui semnulu cuelorii, şi de nu voiu pune
degetulii meii în semnulu cueloru, şi de nu
vom pune mâna mea în costa lui, nu voiu
crede.
26
Şi după optu dile eră-şî eraii în lă-întru
discipuliî lui, şi Toma cu d'înşiî; venit'a
lisusu, liindu uşele încuîete, şi a stătuţii în
27 medîJocu, şi a disu: Pace vouî! Atunci
a disu lui Toma: Adă-ţî încoce degetulii
teii, şi vedî manele mele; şi * adă mâna ta,
şi o pune în costa mea ; şi nu fii necrediu28 cîosii, ci credincioşii. Şi a respunsii Toma,
şi î-a disu : Domnulii meii şi Dumnedeulu
29 meu! Dis'a lisusu luî: Toma, pentru că
m'aî văzuţii, aî credulii; ' fericiţi sunt cei ce
nu aii vedutu, şi totu au credutu.
30
" Şi multe alte semne a făcuţii lisusu îna
intea discipulilorii seî, cari nu sunt scrise
31 în acesta carte. "Erii acestea s'au scrisa,
ca să credeţi, că lisusu este Christosulu,
Fiîulu luî Dumnedeu; zşi credeadu să aveţi
vîeţă în numele Iul.
Aretările domnului nostru unora din discipulti se»
în Galilea. Sfârţitulă.

21|~\UPĂ acestea lisusu eră-şî s'a arătatuii disi
\j cipulilorii seî la Marea Tiberiadeî ; şi
2 aşa .s'a arătatu. Erau împreună Simonu
Petru şi Toma, ce se dice gemănii, şi ° Natanaelu din Cana Galileeî, şi * fiii luî Zebe3 deiu, şi alţi duoi discipulî aî luî. Dis'a loru
Simonu Petru: Mă ducii să prindu pescî.
Disu-i-au eî: Mergemu şi noi cu tine. Ei
au eşitu, şi s'au suiţii in corabia îndată ;
şi într'acea nopte nu au prinşii nimicu.
4
firii făcendu-se demâneţă, a stătuţii lisusu
la ţermu, dară discipuliî c nu sciau că este
5 lisusu. Atuncea d lisusu lî-a disu: Copiilorii,
nu cumu-va aveţi ce-va de mâncare? Re6 spunsu-i-au : Nu. Eru elu lî-a 'disu: Aruncaţi
mreja despre drepta corăbiei, şi veţi afla.
Deci aii aruncatu, şi nu mai puteau să o
7 tragă de mulţimea pesciloru. Atuncea /diso Cap. 11. Si.
. Hat W. 18.
Cap. 17. 18,
19.
g Tim. ». X.
Ebr. 3. 1.

g Mat 16. 19. *
> 8. 18.
r Cap. 11. 16.
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& 5 M.
1 Pet 1. 8, 9.
—

a
b
c
d

Orjw/u ti.
Cap 1. 45.
Mat 4. !1.
Cap. 20 14.
Luc. M. 41.

881

cipululii acela, pre care Iii iubîa lisusu, a
disu lui Petru: Domnulu este. Eru Simonu
Petru iiudimlu că este domnulii, s'a încinsu
cu fotă, (că era golii,) şi s'a aruncatu în
mare. Eru ceî-1-alţî discipulî au veniţii cu
luntrea, (că nu erau departe de ^ămentu,
ci ca la duoe sute de coţi,) trăgândii mreja
cu pescî.
Decî eşindu la pămSntu, aii vedutu jăratecu, şi pesce pusu d'asupra, şi pane.
Dis'a loru lisusu: Aduceţi din pesciî cari 10
aţî prinşii acumu. S'a suiţii Simonu Petru, 11
şi a traşii mreja la uscaţii, plină de pescî
mari, o sută cincî-decî şi trei ; şi deşi erau
atâţia, toţii nu s'a rupţii mreja.
Dis'a lorii lisusu: « Veniţi de prândiţî. 12
Şi nimenea din discipulî nu cuteza să-lu
întrebe: Cine escî? sciindu că este dom
nulii. Şi a veniţii lisusu, a luaţii pânea, şi 13
lî-a daţii, şi pescele asemenea.
Cu acesta * a treia oră s'a aretatu lisusu U
discipuliloru seî, după ce s'a sculatu din morţi.
Eru cându au prânditu, a disu lisusu 15
luî Simonu Petru: Simone, aiului lona, mă
îubescî mai multu de câtii aceştia ? Dis'a luî :
Da, domne, sciî că te îubescii. Dis'a luî:
Pasce miei mei. Dis'a lui eră-şî, a duoa oră : 16
Simone, alii luî lona, me îubescî? Respuns'a
luî: Da, domne, sciî că te îubescii. 'Dis'a
luî: Pasce oile mele. ţ)is'a luî a treia oră: 17 /
01
Simifne, alii luî lona, me îubescî ? Şi s'a
întristaţii Petru, pentru că î-a disu a treia
oră, me îubescî ? şi î-a disu : Domne, ; tote
sciîţ'sciî că eu teîubescu. Dis'a lisusu lui:
l'asce oile mele. * Adeverii, adeverii dicu ţie : 18
Cându erai mai teneru, te încingeai îusu-ţi,
şi âmblaî unde voîaî : erii după ce vei imbetrâni, vei întinde manele tale, şi altulu te
va încinge, şi te va duce unde nu voiesci.
Eru acestu a disu, însemnândii lcu ce morte 19
va mări pre Dumnedeu. Şi acesta vorbindu,
î a disu: Urmeză mî.
Eru Petru întorcendu-83, a vedutu pre 20
discipululu, m pre care îubîa lisusu, urmâudu ;
care s'a şi redămatu la cină pe peptulii luî,
şi a disu, Domne, cine este celu ce te vinde ?
Vedendu Iii Petru, a disu luî lisusu: Domne, 21
dară acestuia, ce t se va întempla? PISU- 22
i-a lisusu: De voiu voi, ca să remână acesta "până voiu veni, ce-ţi este? tu urmezâ-mî. Decî s'a reapânditu acestu cuventu 23
intre fraţi, că acestu discipulu nu va muri ;
dară lisusu nu i-a disu, că nu va muri; ci:
De voiu voi ca să rămână acesta până voiu
veni, ce-ţî este?
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24
Acesta este discipululii care mărturisesce susu, cari, de s'aru fi scnsu câte un?., » mi se
• despre acestea, şi a scrisii acestea, şi "scimu, pare, că nici în lumea acesta nu aru încape
cărţile ce s'aru fi scrisu. Aminu.
că mărturia lui este adevărată.
25
* Şi sunt si multe altele, câte a făcutu li

FAPTELE APOSTOLILORU.
Introducere; ordinele cele din urmă ale domnului viloru, care este aprope de Ierusalimu o
nostru la discipulil lui, şi înălţarea sa.
cale de sâmbătă, Jjii întrându, s'aii suiţii 13

J T^RIN espunerea cea d'ântăiu te-amu inJ7 formaţii, o ° Theofile, de tote câte a fă
cutu şi a învăţaţii lisusu de la începutu,
2 'Până in diua în care s'a înălţaţii, după ce
prin Spiritulu Sânţii c a datu ordine aposto3 liloru, pre cari î-a aleşii ; d Cărora viu s'a şi
arătaţii după patima sa, dându-W detpre ace'sta multe dovedi în curgere de patru-decî
de dile, şi vorbindu-ft despre cele ale împe4 răţieî lui Dumnedeu. ' Şi adunându-î împrejurulu şeii, lî-a ordinatu să nu se depărteze
de la Ierusalimu, ci să ascepte acolo făgădu
inţa Părintelui, •''care, fose elu, aţi audit'o de la
5 mine. ' Că loanu a botezaţii cu apă, h eru voi
vă veţi boteza cu Spiritu Sântu după pu
ţine ţlile.
6
Deci fiindu adunaţi, 1'ăii întrebata, dicendu: 'Domne, au într'acestu timpii vei ^re7 statornici lui Israelu împărăţia? Eru elu
lî-a disu : * Nu vi se cuvine a sci timpuri şeii
anotimpuri, cari le-a păstraţii Părintele în a
8 sa putere. l Ci veţi primi putere, m venindu
Spiritulii Sântu preste voi, şi-mî " veţi fi marturî în Ierusalimu, şi în totă ludea şi Samaria, şi până la marginile pământului.
9
°Şi acestea vorbindii, p s'a înălţaţii la pri
virea lorii, şi nuoru l'a luaţii de la ochii lorii.
10
Si căutându ei cu privire aţintită la
ceriu, pre-cându elu se suia, eccă, diioî băr
baţi «în vestminte albe aii staţii înaintea loru;
1 1 Cari au şi disu : " Bărbaţi Galileenî, de ce
staţi cu privirea aţintită la ceriii? Acestu
lisusu, care s'a înălţata de la voi la ceriu,
•va reveni aşa, precumu l'aţî vădutu mergendu la ceriu.
' Atuncea s'aii întorşii apostolii în lerusa12
limii de la muntele, co se chiamă alu Olio Cap 19. 35.
S l.™ ÎS.
p Cap. IO 30.
; Amos 1. 10.
FAPTELE.
Capulu 1.
a Lui-. 1. 3.

1. titre. 16. 19.
Lno. 9. 51. ft
24. 51.

Veri. 9.
l
1 TIm. 3. 16.
c Mat. S8. 19.
Maro. 16. 15.
Io*n 20. XI.
Cap. 10. 41,
48.
d Maro. 16 14.
Ltic. 24. 36.
loan 20. 19,
26. 421.1,14.
1 Cor. 15. 5.
e Lac. 14. 43,

49.
/ Luc. 24. 49.
loan. 14. 16,
26, 27. & 15.
26. & 18. T.
Cap. 2. 33.
g Hat. S. 11.
Cap. 11. 16. £
19. 4.
k loel 3. 18.
Oap. 2. 4. &
11. 15.
i Mat. 14. 3.

; lua. 1. 16.
Dan. 7. 17.
Aiuos 9. 11.
k Mat. 24. 36.
Marc. 13. 32.
1 Te» 5. 1.
l Cap. 2. 1, 4.
m l.uc. 24. 49.
n Lac. !4. 48.
loan 15. 17.
Veri. 22.
Oap. 1. 31.
o Lac. 14. 51.

"în foîşoru, unde locuiau: adecă, "Petru şi lacobii şi loanu şi Andreiii, Filipii şi Toma,
Bartolomeiii şi Matteiii, lacobu alu lui Alfeiu, şi "Simenii Zelotesii, şi »Iuda, fratele lui
lacobu. * Aceştia toţi stăruiau cu unu cu- 14
getu în rugăciune şi în cerere, cu "femeele
şi cu Măria, muma lui lisusu, şi cu * fraţii lui.
Aşedarea urnii apostolii noii in locii de luda.

Şi într'acele dile, sculându-se Petru în
mediloculii discipuhloru, a disu: (era mulţime
''de numi împreună ca la o sută şi duoedecî:) Bărbaţi, fraţi, se cădea a se împlini
scriptura acesta, dcare a dis'o mai 'nainte
Spiritulu Sânţii prin gura lui Davidu despre
Iuda, " care a foştii conducătorii celoru ce
aii prinşii pre lisusu. Că 'elu era numărata
împreună cu noi, şi luase parte în * servicîulu
acesta. * Deci acesta şî-a ceştigatu ţerânâ
din ' plata nedrepţaţei ; şi căţlendu la pămontu, a plesniţii prin medîlocu, şi s'au ver
saţii tote mănuntăiele lui. Şi s'a făcutu
acesta cunoscută la toţi cei ce locuiau în
Ierusalimu, în câtii s'a chiămatu acea ţerână
în limba loru, Acheldama, adecă: Ţerânâ sân
gelui. Că scrisu este în Cartea Psalmiloru:
'Facă- se curtea lui pustiiu, ca să nu fie cine să
locuescă intr'însa, şi * diregătoria lui să o îee
al tulii. Deci dintr'acesti bărbaţi, cari se
adunau cu noi în toţii timpulu, în care
domnulii lisusu a petrecuţii intre noi; lîncependu de la botezulu lui loanu până, în
diua, în care m s'a înălţaţii de la noi, trebue
să fie rânduiţii umilu, " spre a fi cu noi măr
turii înviăreî lui.
Şi aii pusu pre diioî: pre losefu, ce se
chiamă " Barsaba, care s'a şi numiţii lustu,
loao 6. 62.
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Marc. 16. 5.
Lnc. 14. 4.
loan 10. 12.
(
Oap. 10. 3, 30. u
r Cap. 1. 7. fc
1.1. 31.
v
.1 Dan. 7. 13.
x
y
Mat. 14. 30.
Marc. ÎS. !«. *
Lno. 11. 27. 'a

15
16

17
18
19

20
21
22

23

loan 14. 3.
55. ft 14. 10. A Mat. 17. 5. 7,
1 Tos. 1. 10. 6 Mat. 11. 55.
8.
t Mat. K. 15.
& 4. 16.
e Apoc. 3. 4.
1 IVt. ». 15.
2 To>. 1. 10. d Fu. 41. 9.
Apoc. 1. 7.
loan 13. 18.
j f». «S. 85.
Lnc. 24. 52.
• Luc. 21. 47.
* Pa. 109. 8.
1 Marc. 1. 1.
Cap. 9. 37, 39.
loan 18. 3.
/ Mat. 10. 4.
n Von. 9.
k 20. 8.
n loan 15. 17.
Mat. 10. 1—4.
Lac. 6. 16.
Lno. 6. 15.
g Veri. 25.
Von. 8.
Cap. 4. .v!
luda I.
O*p. 11. 15.
& 20. 24. & o ap. 15. tt.
Cap. 1. 1, 46.
11. 19
Luc. 23. 49,

CAP. l, 2.
24 şi pre Mattia. Şi rugându-se, au disii: Tu
Domne, p care şeii ânimele tuturora, aretă
25 pre care dintr'acestî duoî aî aleşii, « Că să
îee parte în servicîulu şi apostolia acesta,
din care a cădutu Iuda, ca să mergă în lo26 culu luî. Şi aii datu sorţi; şi a cădutu
sorţulu pe Mattia; şi s'a număraţii cu ce
unu-spre-dece apostoli.
Pogorîrea Spiritului Sânţii; predicarea lui Petru,
ţi venirea la credinţă a trei mii de suflete.

2 T^AEtl sosindu " diiia cincî-decimeî, * erau
2 Xj toţî cu uau cugetu la unii locu. Şi
fără de scire s'a făcuţii sunetu din ceriu,
ca de unu ventii ce vine cu viforu, şi c a îm3 plutii totă casa unde şedeau. Şi li s'au aretatii limbi împărţite, ca de focu ; şi a şe4 dutu pe fie-care din eî. Şi d s'aii împlutu toţi
de Spiritu Sânţii, şi au începută « a vorbi într alte limbi, precumă li da Spiritulu a vorbi.
5
Şi petreceau în Ierusalimu ludei, băr
baţi cucernici din toţii poporulu ce este
6 supţii ceriu. Deci făcendu-se sunetulu, s'a
adunaţii mulţimea, şi s'a turburata, că-î au7 dia fie-care vorbindu în limba sa. Eră toţi
se uîmîau şi se minunau, dicendă unuia cătră altuia: Aii toţi aceştia ce vorbescă nu
8 sunt /Galileenî? Cumu dară audimă fie-care
în limba nostră, în care ne-amă născuţii ?
9 Părţii şi Medii şi Elamiţiî, şi locuitorii Mesopotamieî, ai ludeeî şi aî Capadochiei, aî
10 Pontului şi aî Asiei ; Aî Frigieî, şi aî Pamfilieî, aî Egiptului şi aî părţilorii Libiei celei
de lungă Cirina, şi străinii din Roma, a11 tatii Iudei câtă şi proseliţî; Criteniî şi
Arabii, 'I audimu vorbindu în limbele nostre
12 măririle lui Dumnedeu. Şi toţi se uîmîau
şi nu se înţelegeau, dicendu unulu cătră al13 tulii: Ce va să fie acesta? Eră alţii batjocurindu, diceau: Aceşti omeni sunt plini
de mustii.
14
Eru Petru, sculându-se cu cei unu-spredece, şî-a rădicată vocea sa, şi lî-a disu:
Barbeţi din ludea, şi toţi cari petreceţî în
Ierusalimu, acesta să vî fie sciută, şi as15 cultaţî cuvintele mele. Că aceştia nu sunt
beţi, precumu vi se pare, 'fiindu-că este numai
16 a treia oră din di. Ci acesta este ceea ce
1 7 s'a ţlisă prin profetulu loelu : * Şi se va în
tâmpla în dilele cele de pe urmă, dice
Dumnedeu, 'voia turna din Spiritulu meu
l> 1 Şam. 16. 7.
1 Cron. 28.8.
& i». 17.
I.T. 11. 80 t
17 0.

Cap. 15. 8.
Apoc. ». «.
q Vers. 17.
—

Cafmlu t.

6
e
d
e

Dent. 16. 9.
Cap 20. 16.
Cap. i. U.
Cap. 1. 31.
Cap. 1. 6
Marc. 16. 17.
Cap. 'O. 46.
* i9. 6
1 Cor. ÎS. 10,
•m, 30. k 13.
1. & U. 2, etc.

f Cap. 1. M.
9 1 Ţes. 6. 7.
h lua. 44 3.
Ezoc. 11. 19.
I
t 36. 17.
loel. S. 18, 29. m

/.. vii. îs. io.
loan 7. 3M.
i Cap 10. 45.
;' Cap. 81. ».
* Cap. *l. 4, 9,

10.

1 Cor. ia. 10,
28. 4 14. 1,
etc.
loel 8. 30,31.
Mat 24 29
Marc. 3. 1t.
Luc. H'. 25.
n Kom. 10. 13.
o loau 3 1. 4
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preste toţii corpulă, şi fiii voştri şi i fetele
vostre voru profeţi, şi teneriî voştri voră
vede viaiunî, şi bătrânii voştri vorii visa vi
suri, încă şi preste servii mei şi preste
servele mele voiu turna într'acele ţlile dm
Spiritulu meu, * şi vorii profeţi. 'Şi voiii arata minuni în ceriu susii, şi semne pe pămentă joşii, sânge şi focii şi fumegare de
fumii. m Sorele se va preface în întunerecu,
şi luna în sânge, mai 'nainte de a veni dina
Domnului cea mare şi însemnată. Şi va fi,
că "toţii celu ce va chîăma numele Dom
nului se va mântui.
Bărbaţi, Israeliţî, ascultaţi cuvintele aceste: lisusii Nazarinenulii, bărbaţii adeveritu de la Dumnedeu intre voi ° cu puteri
şi cu minuni şi semne, pre cari le-a făcuţii
Dumnedeu printr'însulu în medîloculu vo
stru, precumu şi voi sciţi; Pre acesta,
f fiindu daţii dupre sfatulu hotărîtii şi dupre
presciinţa luî Dumnedeu, «luându-/w şi prin
manele celorii fără-de-lege crucificându-^u,
i'aţî omorîtu ; r Pre care Dumnedeu l'a înviaţii, deslegându durerile morţeî, fiindu-că
nu era cu putinţă, ca să fie elu ţinutu de
d'însa. Că Davidu dice despre d'însulu:
•Vedut'amu pre Domnulu înaintea mea pu
rurea; că este d'a drepta mea, ca să nu
me clătescu. Pentru acesta s'a veselitu ânima mea, şi s'a bucuratu limba mea, chîaru
şi corpulu meii se va repausa în speranţă;
Că nu vei lăsa sufletulu meu în înfernu, nici
vei lăsa ca celu cucernica alu teu să vedă
stricăciune. Tu mî-aî făcuţii cunoscuţii căile vîeţeî; tu me vei împle de veselia cu
faţa ta.
Bărbaţi, fraţi, să-mî fie iertată a vorbi
liberii cătră voi * despre patriarchulu Davidu,
că a şi muritu şi s'a îngropata, şi mormentulii luî este intre noi până într'acestă
di. Deci fiindu profeţii, uşi sciindu că i s'a
jurată Dumnedeu cu jurămentu, că din fruptulu copseloru luî dupre corpii va rădica
pre Christosu, să seda pe tronulu luî; Mai
'nainte vedendu acesta, a vorbiţii de înviarea luî Christosu, " că sufletulu seu nu s'a
lăsatu în înfernu, nici corpulu luî a vădutu
stricăciune. x Pre acestii lisusii l'a înviatu
Dumnedeu, » căruia noi toţi suntemu marturi.
Deci * înâlţâudu-se prin drepta lui Durnnedeu, şi • luandu de la Păriutele Spiritulu
Cap. 10. )8
Klir. 2. 4.
p «:it. 16. <4.
L,nc. *>. J», t
24. 44.
i.ap. 3 18. &
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Sânţii celii promisu, 6 a turnaţii aceea ce voi
34 vedeţi şi auriţi. Că Davidu nu s'a suiţii
în ceriu, ci dice însu-şî: "Dis'a Domnulu
35 domnului meu: Şedî d'a drepta mea, Până
ce voiu pune pre neamicii tei aşternuţii pi
36 cîorelorii tale. Deci să sciă cu siguranţă
totă casa lui Israelu, că Dumnedeu d& făcuţii
pre acestu lisusii, pre care voi l'aţî cruci
ficaţii, şi Domnii şi Christosiî.
37
Erii ei audindu acesta, "s'aii pătrunşii la
animă, şi aii disu cătră Petru şi cătră ceî1-r.lţî apostoli : Bărbaţi, fraţi, ce să facemii ?
38
Atuncea Petru lî-a ctisii : 'Pocăiţi-ve, şi să
se boteze fie-care d'intre voi în numele lui lisusu Christosu, spre iertarea pecateloru, şi
39 veţi primi darulii Sântului Spiritii. Că a
vostră este făgăduinţa şi »a fiilorii voştri, şifta
tuturoru celoru de departe, ori pe câţi va chîăma Domnulu, Dumnedeulu nostru. Şi cu mul40 te alte cuvinte mărturisîa şi îndemna, dicendii:
Mentuiţi-ve de acestu nemu înreutăţitu.
41
Atuncea cei ce bucuroşii au primiţii cuventulii lui, s'au botezaţii; şi s'au adăugitu
într'acea di ca la trei mii de suflete.
Stăruinţa, bună-voinţa şi bucuria discipulilorit, şi
crescerea besericeî.

42
43
44
45
46

47

* Şi stăruiau în învăţătura apostoliloru, şi
în împărtăşire şi în frângerea pânilorii şi în
rugăciuni. Si a câdutu frică presto toţii
sufletulu, şi se făceau i multe minuni şi semne
prin apostoli. Şi toţi ceî ce au credutii eraii împreună, şi * aveau tote în comunii ;
Şi-fi vindeau moşiele şi averile lorii, şi l împărţîau tuturoru, dupre cumii fie-care avea
trebuinţă. mŞi în tote dilele stăruindii cu
unu cugetu "în templu, şi "frângendu pane
prin case, primiaii mâncarea cu bucuria şi
simplitatea ânimeî; Lăudâvdu pre Dum
nedeii, şi P avendu charu la toţii poporulii.
Erii « Domnulu adăugîa la beserică în tote
filele pre ceî ce se mentuîaii.
Vindecarea miraculosă a unui şchiopii ; cuventarea
lui Petru cătră poporu. închiderea Zut Petru şi a
luî loanu; mărturisirea loră înaintea sinedruluî,
şi scăparea lorii.

3 T^ARO Petru şi loanii împreună s'au suiţii
£]j "în templu în ora rugăcîuneî, * adecă a
2 noua. Şi c era unu omu şchiopii din mitra
mumei sale, care se purta, şi care-lii pu
neau în tote dilele înaintea uşeî templului,
l Cap. IO. 45.
Efea. 4. 8.
e Pa. 110. 1.
Mau ai. 44.
1 Cor. 15. K.
Efea. 1. !0.
Ebr. 1. 11.
d Cap. 5. 31.
e Zech. 11. 10.
l..i". 3. 10.
Cap. 9. 6. &

ie. ao.

/Lnc. 84. 47.
Efea. 6. 18.
p Lac. 2. 52.
Oap. 3. 19.
Col. 4. S.
Cap. 4. 33.
S loel. 2. 28.
Ebr. 10. 85.
Rom. 14. 18.
Cap. S. 25.
/ Marc. 16. 17. q Cap. 5. 14. ft
h Cap. 10. 45. &
Cap. 4. 33. &
11 .24.
11. 15, ic 18.
5. 18.
* 14. 27. A 15. k C«p. 4. 32, 34.
Gttpulu» 3.
3, 8, 14.
! 1 ,.-,. 58. 7.
Efo». ». 13. 17. m Cap. 1. 14.
a Cap. 2. 46.
t Cap. 1. 14.
n L>ne. 24. 63.
6 Pa. 55. 17.
Vers. 46.
Cap. 5. 42.
c Cap. 14. 8.
Bom. U. ÎS. o Cap. 20. 7.

carea se chîăma Frumosa, dsă ceră milos
tenia de la cei ce intrau în templu. Acesta 3
vedendu pre Petru şi pre loanu, că voîaii
să intre în templu, ceru milostenia. Eru 4
Petru şi loanu uitându-se la d'însulii, au
disu : Caută la noi. Eru elu aţintîa la d'în- 5
şii, asceptându a primi ce-va de la eî.
Erii Petru a disu: Argintii şi aurii nu 6
amu; erii ce amu, aceea 'ţi dau: eîn numele
luî lisusii Christosu, Nazarinenulu, scolă şi
ârnblă. Şi apucându-lu de mâna cea drepta, 7
l'a redicatii ; şi îndatăi s'su întăritu talpele
şi încheîăturele ; Şi /sărindu, a stătuţii, şi am- 8
bla, şi a intraţii cu d'înşii în templu, âmblându,
şi sărindu, şi lăudându pre Dumnedeu.
» Şi l'a vedutu toţii poporulii âmblându 9
şi lăudându pre Dumnedeu. Şi-lu cunos- 10
cură, că acesta era celu ce * şedea pentru
milostenia la uşa cea Frumosa a templului ;
şi s' aii împlutu de mirare şi de uimire pen
tru ceea ce i s'a făcuţii. Şi ţinendu-se 11
schîopulu celu vindecaţii de Petru şi de
loanu, a alergatu la d'înşiî toţii poporulii
uimiţii în porticulu, 'ce se chîamă alu luî
Solomonu.
Erii Petru vedendu acesta, a luatu cu- 12
ventulu cătră poporii : Bărbaţi, Israeliţî, de
ce ve minunaţi de acesta? seu de ce ve
uitaţi la noi, ca cumii cu a nostră putere
şeii pietate ainii fi făcuţii pre acesta să âmble ? i Dumnedeulu luî Abraamu şi alu lui 1 3
Isaacii şi alu luî lacobu, Dumnedeulu părinţiloru noştri *a măritu pre copilulii şeii
lisusii, pre care 'l'aţî daţii, şi "Vaţî lepedatu
de d'însulu înaintea luî Pilatii, judecâudu
elu să-/w libereze. Eru voi v'aţî lepedatu 14
de "celu Sânţii şi "Drepţii, şi aţi ceruţii a vi
se dărui unii bărbaţii ucigaşii. Eru pre 15
începetorulu vîeţeî l'aţî omorîtu, ppre care
Dumnedeu l'a sculatu din morţi ; ? căruia noi
suntemii marturî. rŞi numele luî prin ere- 16
dinţa în numele luî a întăritu pre acests,
care-lu vedeţi şi-iw cunosceţî; da, credinţa
ce avemii în elu î-a daţii întregimea acesta
înaintea vostră a tuturoru.
Şi acumii, fraţiloru, sciu că 'din nesciintă 17
o-aţî făcuţii, ca şi diregetoriî voştri. Ci 18
Dumnedeu, ' cele ce mai 'nainte a daţii în
scire "prin gura tuturoru profeţiloru lui, că
le va suferi Christosu, le-s. împlinită aşa.
"Deci pocăiţi-ve, şi ve întorceţî, ca să se 19
d l. .MU 9. 8.
t Hat. 27. 2.
m Mat. 27. 20.
e Cap. 4. 10.
Marc. 15. 11.
/ laa 35. 6.
1." r. 23. 18,
g Cap. 4. 16, 21.
A Aaem. loan ii.
10; SI.
loan 18. 40.
8.
-'-• 19. 15.
i loan 10. 23.
Cap. 13. 88.
Cap. 5. 12.
n Fa. 16. 10.
j Cap. 5. 30.
t loan 7. 39. &
Marc. 1. 24.
12. 16. 1 17. 1.
Lnc. 1. 35.

Cap. 2. 27. &
Cap ÎS. ST.
4. 117.
1 Cor. i. 8.
o Cap. 7. 52. &
1 Tim. 1. 13.
2!. 14.
( Lnc. 24. 44.
p Cap. 2. 24.
Cap. 26. 22.
1 Cap. 2. 32.
u Pi. 2».
r Mat. 0. 22.
laa. 50. 6. k
Cap 4. 10. t
53. 5. eto.
14. 9.
Dan. 9. 26
•. Luc 23. 34.
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v Cap. 2. 38.
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stergă păcatele vostre, ft ca să vină timpii este petra care s'a nesocotită de cătră voi
20 de resuflare de la faţa Domnului;
Şi să ziditorii, care s'a făcuţii capulii unghiului.
retrămetă pre lisusu (Jhristosă, care vî este '''Nici nu este mentuire în nimenea altuia; 12
21 mai 'nainte predisă; * Pre care cerîulă tre- că nici nu este alţii nume supţii ceriu daţii
bue să-lu primescă, pâaă la timpurile Aresta intre omeni, în care trebue să ne mentuimă.
tornicireî tuturora, despre cari * a vorbită
Erii vădendă îudrăznela lui Petru şi a 13
Dumnedeu prin gura tuturorii sâuţiloră se lui loanii, ' şi sciindu că sunt omeni neînveţaţî şi de rondă, se mirau; şi-î cunoscură,
profeţi din vechime.
Ca Moisi a disu cătră părinţi: "Profetu că fuseseră cu lisusu. Şi vădendu pre o- 14
22
va rădica vouî Domnulă Dumnedeulu vos /nulii cela vindecată ^ stândă cu eî, nu aveau
tru d'intre fraţii voştri, ca pre mine; pre a dice în contra, firă ordinându-li să esă 15
elă să-lu ascultaţi în tote ori câte vî va afară din sinedriu, s'a sfătuita intre sine,
23 dice. Şi va fi, cH toţii sufletulă, care nu Dicendu: * Ce vomă face omeniloră acestora? 16
va asculta de acela profetă, se va sterp căci cumă s'a făcuţii printr'înşiî somnii în
24 din poporii. Da, toţi profeţii de la Sa- vederată, este ' cunoscută tuturora coloră ce
muelu înainte, şi ceî ce î-aă urmaţii, câţi locuescă în Ierusalimă, şi noi nu putemu
25 aii vorbită, aii predisu acele dile. b Voi sun tăgădui. Dară ca să nu se respândescă 17
teţi fii ai profeţiloră, şi aî legământului, mai multă intre poporă, să-î ameninţămu
care l'a făcuţii Dumnedeu cu părinţii noştri aspru, ca să nu mai vorbescă într'acestă
dicendu lui Abraamu : " Şi în semînţa ta se nume nimănui. m Şi chîămându-î, lî-aă oprită, 1 8
voru bine-cuventa tote seminţiele pămen- ca nici de cumă să nu mai vorbescă, nici
26 tuluî. rfVoiiî ânteiu Dumnedeu, înviândă să înveţe în numele lui lisusu.
pre copilulii şeii lisusu, * l'a trămesă a vă
firă Petru şi Ioană respundfindă, lî-aă 19
bine-cuventa, /intorcendu-vă pre fie care de disu: "De este dreptă înaintea lui Dumnedeu
a asculta pre voi mai multă de câtă pre
la viclenirea vostră.
4 Ol vorbindă ei cătră poporii, aii veniţii Dumnedeu, judecaţi voi. ° Că nu putemu 20
j^ la d'înşiî preuţii şi căpitenia templului să nu vorbimă despre cele ce 'amu vedută
2 şi Sadukeiî; ° Superându-se, că învăţau pre şi amu audită. firă eî, ameninţâudu-î, î-au 2 1
poporii, şi predicau întru lisusu înviarea cea lăsată, nimica ailându cumă î-ară pedepsi,
3 din morţi. Şi î-au prinşii, şi î-aă pusii suptă «pentru poporă; că toţi mărîaă pre Dumnedeă pentru1" ceea ce s'a făcută. Că acelu omă 22
pază până a dăoa di ; că era acuma seră.
4
firă mulţi din ceî ce au audiţii cuven- era mai multă de câtă de patru-decî de ani, în
tulii aii credută; şi era numărulă bărbaţi- care se făcuse semnulu acela ala vindecâreî.
firă lăsaţi fiindă, ' au venită la aî soi, şi 23
loră ca la cinci mii.
5
firii a duoa di s'au adunaţii diregetoriî lî-aă spusă câte aă disu archiereiî şi be
6 şi bătrânii şi cărturarii îa lerusalimii ; b Şi trâniî. firă eî audindă acesta, toţi împreună 24
Anna, archiereulii, şi Caiafa, şi Io anii, şi A- au rădicată voce câtră Dumnedeu, şi au disă :
lessandru, şi câţi eraii din nemulu archie- Domne, ' tu Dumnedeule, cela ce aî făcută
7 reşcă; Şi puindu-î în medîlocă, î-au în cerîulă şi pămentulă şi marea şi tote cele
trebata : " Cu ce putere, seu în ce nume, aţi dintr'insele ; Care aî disu prin gura lui 25
Davidă, servulu tea : " Pentru ce s'aă înfu
făcuţii voi acesta?
8
dAtuncea Petru, împlendu-se de Spirită riată naţiunile, şi poporele aă cugetată cele
Sântă, li a disu: Diregătorî ai poporului, deşerte? Sculatu-s'aă regii pămeatuluî, şi 26
9 şi bătrâni aî lui Israelii, De ore ce noi as- diregătoriî s'au adunată împreună, asupra
tă-dî suntemă cercetaţî pentru o facere de )omnuluî şi asupra Unsului seu. Că "în a- 27
bine cătră unii omii bolnavii, prin carea s'a devăru asupra z sântului copilă ala tea li10 mântuită; Să fie cunoscuţii vouî tuturora >usu, » pre care tu l'aî unsă, s'au adunată
şi la toţii poporulă lui Israelii, 'că în nu
>odă şi Ponţiă Pilată cu păgânii şi cu pomele lui lisusu Christosii, Nazarinenulă, pre orulă lui Israelă. * Ca să facă câte mâna 28
care voi l'aţî crucificata, -^pre care Dumne a şi sfătuia tea mai 'nainte a hotărîtă să
deu l'a sculată din morţi, prin acela stă a- tio.
Şi acumu, Domne, caută spre ame- 29
11 cesta aicea înaintea vostră sănătoşii. ' Acesta ninţările loră, şi dă serviloră teî, " ca să vorm Cap. 1. 11. ; a Far. 1». 3. * e Vers. i».
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30 bescă cuventulu teu cu toţii îndrăznela; întindenda mâna ta spre vindecare, 6 şi ca să
se facă semne şi minuni cprin numele sân
tului d copila alu teu lisusu.
31
Şi rugându-se eî, ' s'a clătiţii loculu unde
erau adunaţi; şi s'aîi împlutu toţi de Spiritu
Sânţii, t şi vorbîau cuventulu lui Dumnedeu
cu îndrăznela.
Concordia şi iubirea mutuale a discipuliloru, ţi
dărnicia celoru mai bogaţi fraţi; pecatulu lui Anania şi a Safirei; minuni lucrate de apostoli.
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Eru mulţimea celoru ce au credutîi »avea o animă şi unu sufletu : h şi nici unulu
nu dicea de averea lui, că este a sa; ci li
erau tote comune. Şi cu 'mare putere dă
deau apostolii •'mărturia de înviarea dom
nului lisusu, şi * mare charu era preste eî
toţi. Şi nu era nimenea intre eî lipsiţii;
* că toţi cari aveau ţerâne seu case, vendendu-le, aduceau preţurile celoru vendute, "Şi
le puneau la picîorele apostoliloru ; n şi se împărţiră fie-căruîa, dupre cumii elu avea tre
buinţă.
Eru lose, supranumiţii de apostoli Barnaba, adecă, Fiîulu mângăîărei, Lovita, $i
de naţiune Ciprianu, ° Avendu ţerână, a
vendut'o, şi aducendu preţulu, î'a pusii la
picîorele apostoliloru.
TTlARtr unu omu, anume Anania, împreună
|jj cu Safira, femea sa, şî-a vendutu ţerăna ; Şi a opriţii o parte din preţu, sciindu
şi femea lui; °şi aducendu o parte, a pus'o
la picîorele apostoliloru. * Eru Petru a disu:
Anania, de ce c a împlutu Satana anima ta,
să minţi Spiritului Sânţii, şi să oprescî parte
din preţulu ţerâneî ? Nevendută fiindu, aii
nu era a ta ? şi vendută fiindu, au nu era
în a ta stăpânire ? de ce aî pusii acestu lu
cru în anima ta? nu aî minţiţii omeniloru,
ci lui Dumnedeu. Eru Anania, audindii cu
vintele acestea, dcădendu, şî-a datu sufletulu;
şi a veniţii frică mare preste toţi cei ce auijiHu acestea. Şi sculându-se cei mai te
ii crî, «l 'aii infăşuratu; şi scoţendu-/w, /'au
îngropaţii.
Şi trecendii ca trei ore, femea luî, nesciindu ceea ce se întâmplase, a intraţii.
Eru Petra î-a disu : Spune-mî, de aţi ven
dutu ţerână drepţii atâta ? Ea a disu : Da,
drepţii atâta. Atuncea Petru î-a disu : Cumu
de v'aţî înţeleşii intre voi f& ispiti Spiritulu
luî Dumnezeu? eccă, picîorele celoru ce au
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Veri. 3.
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îngropata pre bărbatulii teu sunt lungă uşă,
şi tevoru scote pre tine. «Atunci îndată a
cădutu la picîorele luî, şi şî-a datu sufletulu;
şi întrându teueriî, aii aflat'o mortă ; şi scoţend'o, au îngropat'o lungă bărbatulu eî.
* Şi a venitu frica mare preste totă beserica,
şi preste toţi <jeî ce audîau acestea.
Eru 'prin manele apostoliloru se făceau
multe semne şi minurî intre poporu ; (Jşi
erau toţi cu unu cugetu în porticulu luî So
lomona. Eru * din ceî-1-alţî nimenea nu cuteza să se lipescă de eî ; ' dară poporulu 'î
lăuda forte. Şi mui mulţii se adaugîau cei
cari credeau în Domnulu, mulţime de băr
baţi şi de femei) ; în câtu scoteau pre cei
bolnavi pe uliţî, ţi-l puneau pe paturi şi pe
culcătorî, mca venindu Petru, măcaru umbra
luî să umbreze pre vre unulu din eî. Şi se
aduna în lerusalimu şi mulţimea de cetă
ţile d'imprejuru, aducendu pre "cei bolnavi şi
pre cei chinuiţi de spiritele cele necurate ;
şi se vindecau toţî.
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Punerea in închinare şi scăparea minunată a apostoliloru; mărturisirea îndrăzneţii a lorii înain
tea Sinedruluî; şi punerea lorii in libertate prin
sfătuia cela înţelepţii alu lui Gamalielu.

0 Atuncea sculându-se archiereulu şi toţî
cei ce erau cu d'însula, (care era secta Sadukeiloru,) s'au împluta de pismă ; *Şi şî-aii
pusu manele lorii pe apostoli, şi i-au pusu
în încbisorea comune. Eru * ângerulu Domnuluî noptea a deschisă uşele închisoreî, şi
scoţendu-î, a disu: Mergeţi, şi stându în
templu, vorbiţi poporului r tote cuvintele vîe;ei acesteia. Şi audiudu acesta, au iutratu
.e demâneţă în templu, şi înveţau.
•Era veninda archiereulu şi cei ce eraii
cu elu, au adunatu sinedrulu şi pre toţî
bătrânii fiiloru luî Israelu, şi au tramcsu la
închisore, să-î aducă. Eru servii mergenda,
nu î-ău aflaţii în închisore ; şi întorcenduse, aii spusu, Dicenda : închisorea o-amu gasitii încuîetă cu totă siguranţa, şi pre pă
zitori stându înaintea uşcloru; eru deschidendu, în întru nu amu aflaţii pre nimenea.
Era archiereulu şi 'căpitenia templului audindu aceste cuvinte, nu se dumerîau de
d'înşiî ce aru fi acesta. Era venindu orecine, lî-a datu în scire, dicendu : Ecce, băr
baţii, pre cari î-aţî pusu în închisore, stau
în templu, şi înveţă pre popora.
Atuncea mergenda căpitenia cu servii,
î-a adusu, dară nu cu silă ; u că se temeau de
j Cap. 3. 11. i
h Veri. 5.
4. 32.
Cap. a. 43. &
k loan 9. 22. &
19. 17.
12. 42. & 19.
i Oap. a. 43. k
14. S. ft 19.
38.
11.
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1 loan 5. 11.
o Rap. 4. i, a, « Cap. 4. 6, 6.
LIIc. at. 4.
6.
p Lac. 21. 12.
t Cap 4. 1.
1 Cap. 12.7,16, u Mat ai. 86.

CAP 5, 6.
27 poporu, ca să nu-î ucidă cu petre. Şi aducendu-î, î-au pusă în sinedriă ; şi î-a între28 bătu archiereulă, picendu : " Aă nu v'amă oprită aspru, ca să nu învăţaţi într'acestu
nume ? şi ecce, aţi împlutu lerusalimulii cu
învăţătura vostră, şi * veţi să aduceţi asupra
nâstră » sângele acestui omii.
29
Atuncea Petru şi ceî-l-alţî apostoli respundendu, au disă: * Trebue a asculta pre Dum30 nedeu maî multă de câtă pre omeni. "Dumneţleulă părinţiloră noştri a sculată pre lisusă, pre care voî l'aţî omorîtu, *spendurân81 du-/w pe lemnă. e Pre acesta l'a înălţată
Dumnedeu cu drepta sa, «ă fie d domnu şi
• mentuitoră, /şi să dee pocăinţă luî Israelă şi
82 iertare pecatelorii. Şi » noi 'î suntemă marturî de lucrurile acestea, precumă şi Spiritulă Sânţii, Apre care l'a daţii Dumnedeu
celoru ce-lă ascultă.
*£ru ei audindă acesta, se înfuriară, şi
33
34 se sfătuiau sil-î omore. Atuncea sculânduse unu Fariseu în sinedriu, a nume •* Gamalielă, învăţătorii de lege, onorată de toţii
poporulu, a ordinaţi! ca să dee pre apostoli
35 puţinii timpii afară. Şi lî-a disii: Bărbaţi,
îsraeliţi, luaţi-vă de semă în privirea ace36 storu omeni ce vreţi să faceţi ; Că maî 'nainte de aceste dile s'a sculatu Teuda, dicendu că arii fi ce-va ; lungă care s'a lipiţii
unu numerii de bărbaţi ca la patru sute;
care s'a omorîtu, şi toţi câţi 'Iu ascultau
s'au împrăscîatu, şi s'aă făcuţii în nimica.
37 După acesta s'a sculatu Iuda (.Jalilenulă în
dilele înscrierei, şi a traşii poporu multu
după d'însulu ; şi acela a murită, şi toţi câţi
38 'Iu ascultau s'aii împrăscîatii. Şi acuma dică
vouî Feriţi-ve de aceşti omeni, şi să-i lă
saţi ; * că acestu planii seu acesta lucru, de
39 va n de la omeni, se va nimici; 'Dară
de este de la Dumnedeu, nu-lu veţi pute
resturna; feriţi-ve dară, ca nu cumu-va
să vă aflaţi şi "luptători contra luî Dum
nedeu.
40
Şi s'au învoiţii; şi "chîămândă pre apo
stoli, ° şi bicîuindu-t, lî-aii opriţii să nu vorbescă în numele luî lisusii; şi î-a ii lăsaţii.
41 Deci ei se duceau de d'inaintea sinedruluî,
f bucurându-se, că s'aii socotiţii vrednici a n
42 defăimaţi pentru numele lui. Şi totă diua,
''în templu şi prin case, rnu încetau a învăţa
şi a predica pre Christosu.
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Desunirein beserică; aşezarea a şepte diaconi pen
tru despărţirea milostenieloru ; beserică toţii mai
cresce.

INTJVacele dile, "îmmulţindu-se numerulă
discipuliloru, s'a născuţii murmurii din
partea *Elliniloră asupra Evreiloru, pentru că
văduvele loru se treceau cu vederea " în împăr
ţirea cea de tote dilele. Atuncea cei diioîspre-dece cniămându-pre mulţimea discipuli
loru, aii disu : d Nu este cu minte, ca, lăsându
cuventulu luî Dumnedeu, să servimu meseloru.
Drepţii aceea, fraţiloru, 'căutaţi d'intre voî
şepte bărbaţi încercaţi, plini de Spiritu Sânţii
şi de înţelepciune, pre cari să-î ronduimîi la
acestu serviciu. Eră noi /vomă stărui în rugăcîune şi în servicîulă cuvântului.
Şi a plăcută cuventulă acesta înaintea a
totă mulţimea ; şi au alesă pre Ştefană, 'bărbată plină de credinţă şi de Spiritu Sântă ;
şi pre AFilipă, şi pre Procoră, şi pre Nicanoră, şi pre Timonă, şi pre Parmena, şi
pre 'Nicolae, proselitulă din Antiochia. Pre
aceştia î-aă pusă înaintea apostoliloră, >' cari
rugându-se, *şî-aă pusă manele preste d'înşiî.
Şi 'cuventulă luî Dumnedeu crescea, şi
se îtnmulţîa forte numărulă discipuliloră în
Ierusalimă ; şi mare mulţime m de preuţî se
supunea la credinţă.
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Caracterulu cela destinsă şi lucrarea folositâre a
lui Ştefană ; prinderea, judecata şi mortea lut.

firă Ştefană, plină fiindu de credinţă şi
de putere, făcea minuni şi semne mari iu
poporu.
Atuncea s'au sculată uniîa din sinagoga
ce se dicea a Libertiniloră, şi a Cirineniloră, şi a Alessandriniloră, şi a celoru de la
Cilicia şi de la Asia, disputândă cu Ştefană.
Şi " nu puteaă să stee în potriva înţelepcîunei şi spiritului, cu care vorbîa elă. ° Atunci
aă pusă pre nisce bărbaţi, cari diceaă : I /urnii
audită vorbindă cuvinte de blăstemă asupra
luî Moisi şi a luî Dumnedeu. Şi au întarîtatu pre poporă şi pre bătrâni şi pre căr
turari, şi năvălindă asupra luî, l'aă răpită,
şi Z'aă adusă la sinedriă. Şi aă pusă marturî mincîunoşî, cari diceaă : Acestu omă nu
înceteză a vorbi cuvinte de blăstemă asupra
acestui loca sântă şi a legeî. '' Că l'amă audită dicândă, că acesta lisusă Nazarinenulă
va * dărîma acesta loca, şi va schimba daţi1 Pet. 4. 13,
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FAPTELE.

15 nele, cari ni-a daţii Moisi. Şi căutându spre
elu toţi cei ce şedeau în sinedriu, aii vedutii
faţa lui ca o fagă de ângeru.
7 A TUNCl a disu archiereulu : Ore aşa sunt
J\_ acestea?
2
Eru elu dicea : ° Bărbaţi, fraţî, şi părinţi,
ascultaţi : Duinnedeulu mărireî s'a arătaţii
părintelui nostru Abraamu, cându era In
Mesopotamia, maî 'nainte de a locui elu în
3 Harauu; Şi î-a disu: 6Eşî din ţera ta şi din
rudenia ta, şi vino în ţera, care eii 'ţi voia
4 arăta. Atunci "eşindu d.in ţera Chaldeilorii,
a locuita în Haranii, şi de acolo, după ce a
murită părintele lui, l'a mutaţii în ţera a5 cesta, în care voi acumii locuiţi. Dară nu
î-a datu stăpânire într'însa, uicî unii paşii
de picioru ; d dară a promisu că-î va da-o spre
stepânire, lui şi seminţiei lui după d'însulii,
6 elu încă neaveudu copilii. Eru Dumnedeu
vorbîa aşa : e Ca seminţia lui va fi străină în
ţera străină, şi o voru supune la servitute,
7 şi o voru chinui f patru sute de ani. Dară
pre poporalii, căruia va servi, 'Iu voiii ju
deca eu, a disu Dumnedeu, şi după acestea
voru eşi, şi-inî ' voru servi într'acestu locu.
8 *Şi î-a datu aşedămentulu circumcisiunei; şi
•'aşa a născuţii pre Isaacu, şi l'a circumcisu
în diua a opta ; •'".şi Isaacu a născuţii pre Ia
cului, şi * lacobu pre cei duoî-spre-dece patriarchi.
9
' Eru patriarchiî pismuindu pre losefu, l'au
vendutu pentru Egiptu ; m dară Dumnedeu era
10 cu d'însulii : Şi l'a scosu din tote strîmtorările lui, "şi î-a datu charu şi înţelepciune
înaintea luî Faraonii, regele Egiptului, şi
l'a pusii guvernatorii preste Egiptu şi pre11 aţe totă casa lui. °Şi a veniţii fomete preste
totă ţera Egiptului şi a lui Canaanu, şi strîmtorare mare; şi nu aflau hrană părinţii no 12 stri. i" Eru lacobu, audindu că este grâii în
Egiptu, a trămesii pre părinţii noştri ânteiu.
13 *Şi într'alii diioilea rondă a foştii recunos
cuţii losefu de fraţi seî; şi s'a făcuţii cu14 noscutu luî Faraonii nemulu luî losefu. rAtuucea losefu trămeţendu, a chiămatu la
sine pre părintele seu lacobu, şi ' totă rude
nia Iu, la şepte-decî şi cinci de suflete.
1 5 ' Deci s'a pogorîtu lacobu în Egiptu, * şi a mu1 6 ritu, elu şi părinţii noştri. " Şi s'au mutaţii
în Sichemu, şi s'au pusu în x mormăntulu,
care a cumpăraţii Abraamu cu preţu de ar
gintii de la fiii luî Emoru alii luî Sichemu.
17
Eru apropiându-se Himpulu pentru îm
& 96. 3.
t
fttntiltî
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f Fac. 15. 13, 16.
/ E»od. It. 40.
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plinirea promisiuneî, pentru care s'a juratu
Dumnedeu luî Abraamu, z a crescuţii poporulii, şi s'a îmmulţitii în Egiptu ; Până ce
s'a sculatu alţii rege, care nu scia pre lo
sefu. Acesta purtându-se cu viclenia asupra poporului nostru, a chinuiţii pre părinţii
noştri, ordinându-li "să lepede pre pruncii
lorii, ca să nu vieze.
* In acestii timpu s'a născuţii Moisi, care
"era plăcuţii lui Dumnedeu; şi s'a nutrită
trei luni în casa părintelui seu. Eru "'fiindu
elu lepădaţii, l'a luaţii tiîca luî Faraonii, şi
l'a crescuţii ca pre li i ulii seu. Şi s'a învătatii Moisi în totă înţelepciunea Egiptenilorii; şi era " puternică în cuvinte şi in fapte.
/Eru împlinindn-se patru-decî de ani, s'a
suiţii în anima lui, ca să cerceteze pre fraţii
seî, fiii luî Israelii ; Şi vădendu pre unulu
dintr'înşîi suferiudu nedreptate, Ta apăraţii,
şi a rosbiinatu pre colii ce era asuprita,
ucidendu pre Egiptenii. Că gândia, că s'aru
pricepe fraţii lui, cuuiii că Dumnedeu priu
mâna luî li va da mântuire; înse eî nu au
înţeleşii. » Şi a diioa di elu s'a arătaţii lorii,
cându se certau, şi î-a îndemnaţii spre
pace, dicendu: Bărbaţi, voi sunteţi fraţî:
de ce faceţi nedreptate unul ii altuia? Eru
celii ce făcea nedreptate apropeluî, l'a re
spinsa, dicendu: "Cine te-a pusii domnii şi
judecătorii preste noi? Aii voiesci tu să
mă omori, precumii ai omorîtu erî pre Egiptenu ? ' La acestii cuventu a fugiţii Moisi,
şi a petrecuţii ca străinii în ţera Madiamu,
unde a născuţii duoî fii.
'Eru împlinindu-se patru-decî de anî., i
s'a arătaţii, în pustiîulu muntelui Sinaî, ângerulu Domnului în para focului din rugii.
Eru Moisi vădendu, s'a minunaţii de vedere; şi apropiându-se elu să vedă, î-a
venitu vocea Domnului, jpicendu: *Eu sunt
Duinnedeulu părinţiloru tei, Dumnedulu luî
Abraamu, şi Dumncdeulu luî Isaacu, şi Dumnedeulu luî lacobu. Şi tremurându Moisi,
nu cuteza să caute. l Atuncea Domnul u i-a
disu : Deslegă încălţămintea picîoreloru tale;
că loculii în care stai pămentusântu este. "Vedut'amii, vedut'amu asuprirea poporului meu
celui din Egiptu, şi suspinulu lorii amu au
diţii ; şi m'amu pogorîtu să-î scoţii. Şi acumii vino, te voiii trămete în Egiptu.
Pre acestii Moisi, de care s'au Iepedatu dicendu: Cine te-a pusu domnii şi
judecători? pre acesta lî-a trămesii DumDeut. 10. li.
t Fac. 46. 5.
u Fac. 49. 33.
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negeii a fi domnii şi liberatorii n prin mâna
ângeruluî celui ce i s'a arătaţii în rugii.
"Acesta î-a scoşii, *făcendu minuni şi semne
în pămentulu Egiptului « şi la Marea Roşia,
r şi în pustiiu, patru-decî de anî. Acesta
este Moisi celu ce a d i s ii fiiloru lui Israelu:
' Profeţii ca mine vî va redica Domnulu, Dumnedeulu vostru, d'intre fraţii voştri ; ' de elu
să ascultaţi. " Acesta este celu ce a fostu
în adunare în pustiiu, cu " ângerulu, care-i
vorbîrt în muntele Siuaî, şi cu părinţii no
ştri, 'carele aşiprimitu » cuvinte viî, spre a
ni le da; Prt- care nu au vrutu părinţii
noştri să-lu asculte, ci l'au respinsu. şi cu
anima loru s'au întorsu înEgiptu: 'Diceudu
lui Aarouu: Fă- ni «jlei, cari voru merge îna
intea nostră; că acestu Moisi, care ne-a
scoşii pin pămentulu Egiptului, nu sciruii,
ce i s'a întâmplaţii. "Da, au făcutu viţelu
într'acele dile, şi aii adusu sacrificiu ido
lului, şi se veselîau de lucrările mâneloru
loru. Drepţii aceea 6 s'a întorsu Dumnezeu,
şi î-a daţii săservescă "oştireî ceriului, pre
cumu este scriau în cartea profeţiloru: dCasă
a lui Israelu l au dorii mî-aţi adusu vite
junghiate şi sacrificii patru-decî de ani în
pustiiu? Da, aţi rădicaţii cortulu lui Molocu, şi steua deuluî vostru Remfamu: chi
puri, cari le-aţî făcuţii, ca să vă închinaţi
loru; şi eu ve voiţi strămuta dincolo de
Babilonii.
Părinţii noştri aveau cortulu mărturiei
în pustiiu, precumu a orânduiţii celu ce
vorbîa lui Moisi, ' ca să-lu facă dupre chipulu care l'a vedutu. i Pre acesta luându-lu
părinţii noştri, l'au adusu cu losua în pă
mentulu păgâuiloru, »pre cari î-a alungaţii
Duinnedeu de d'inaintea părinţiloru noştri,
până în dilele lui Davidu ; * Care a aflaţii
charu înaintea lui Duinnodeu, şi ' a ceruţii
să afle locaşii pentru Dumnedeulu lui lacobu.
•'Şi Solomonuî-a ziditu casă. Dară* celu
Pre-înaltii nu locuesce în temple făcute de
mâni, precumu dice profetulu : ' Cerîulu 'mi
este tronulu, şi pămentulu aşternut ulii picîorelorii mele; ce casă 'mî veţi zidi, $ice
Domnulu, seu care este loculu meu de repausu? Aii nu mâna mea a făcuţii tote
acestea?
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39.
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Cap. 17. 24.
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Voi cei " târî la cerbice, şi " neciroumcişî
la animă şi la urechi, totu-de-una ve opu
neţi Spiritului Sânţii; precumu părinţii vo
ştri, aşa şi voi. ° Pre care din profeţi nu
au persecutata părinţii voştri? şi au omorîtu pre cei ce au predisu venirea p celui
Drepţii, căruia acumu voî v'aţî făcuţii vendetorî şi ucigători ; 7Cari aţi primiţii legea
prin ordini de ângerî, şi nu aţi păzit'o.
T Şi audindu ei acestea, s'au înfuriaţii, şi
scrîsnîau cu dinţii asupra luî. Erii elu,
• plinii fiindu de Spiritu Sânţii, uîtându-se la
ceriu, a vedutu mărirea luî Dumnedeu şi
pre lisusu stândii d'a drepta luî Dumuedeu,
Şi a disu : Ecce, * vedu ceriurile deschise, şi
pre " Fiîulu omului stându d'a drepta luî
Dumnedeu. Atunci eî strigându cu voce
tare, şî-au astupaţii urechîele lorii, şi au
năvăliţii asupra luî toţi cu unu cugetu: Şi
" scoţendu Iii afară din cetate, * 'Iii ucideau cu
petre ; şi y mărturii şî-au pusu vestmintele
la picîorele unui teneru, ce se chiăma Saulu. Aşa aruncau cu petre asupra luî Stefanu, 'carele se ruga, şi dicea: Domne li
susu, "primesce spiritulu meu. Şi 'ingenuuchiându, a strigaţii cu voce tare : e Domne,
nu li imputa aceşti! pecatu. Şi acesta dicendu, a adormiţii.
"Saulu se învoi la uciderea luî.
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Imprăsciarea discipolilora ; Filipă in Samaria;
elv este urmata de Petru şi de Ioana.

Şi s'a născuţii îutr'acelu timpii persecuţiune mare asupra besericeî celei din lerusalimu ; şi 6 totî s'au împrăscîatu prin părţile
ludeeî şi ale Samarieî, afară de apostoli.
Erii bărbaţi pioşî au îngropaţii pre Ste- 2
fanu, şi • au făcutu plângere mare pentru
d'îusulu. Erii Saulu d pustii beserica, mer- 3
gendu prin case; şi, trăgendu bărbaţi şi
femeî, 'î da la închisore.
Deci eî'împrăsciându-se, trecură din loca 4
în locu, predicându cuventulu. Eru/Filipu 5
pogorîndu-se îu cetatea Samarieî, predica
lorii pre Christosu. Şi poporulu lua aminte 6
cu unu cugetu la cele ce se vorbîau de Filipu, audindu şi vedendu semnele cari le
făcea. Că « spirite necurate strigându cu 7
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voce tare, eşîaii din mulţi cari le aveau ;
şi mulţi paralitici şi şchiopi s'au vindecaţii.
Şi era bucuria mare într'acea cetate.
Dară unu bărbaţii, auume Simonu, era
mai 'nainte în cetate, * fermecându, şi amăgindu pre poporalii Samarieî, ' dicendu cumiică elu arii fi ce -va mare. La acesta luau
aminte toţi de la micii până la mare, di
cendu : Acesta este puterea lui Dumnedeu
cea mare. Şi luaii aminte la elu, pentru
că de multă timpii î-a foştii amăgitii cu
farmece. Dară cându au credutu lui Filipu
predicândii de cele i ale împărăţiei lui Dumne
deii şi de numehfluî lisusu Christosu, s'au botezatu, şi bărbaţi şi femei, încă şi acelu Si
monu a credutu, şi botezându-se, petrecea
cu Filipu ; şi vedendu minunile şi semnele
cele mari ce se făceau, se mira.
Erii apostolii cari erau în Ierusalimu,
audindii că a primiţii Samaria cuventulu
lui Dumnedeu, lî-au trămesu pre Petru şi
pre loanii; Cari pogorîndu-se, s'au rugatu
pentru ei, * să primescă Spiritulu Sânţii. [Că
1 încă nici presto unulu d'intre ei nu se pogorîse, ci m erau numai botezaţi în "numele
domnului lisusu.] Atuncea "puneau manele
presto ei, şi primîau Spiritii Sântu.
Şi vedendu Simonu, că prin punerea
mânelorii apostoliloră se împărţîa Spiritu
Sântu, li-a înfăc,îăşatu bani, Dicendu: Daţi
şi mie acesta putere, ca ori pe care voiu
pune manele să primescă Spiritu Sântu. Eru
Petru î-a disu: Argintulfi teii peră cu tine !
că f ai socotiţii că « darulii lui Dumnedeu se
ceştigă cu bani ! Tu nu ai parte, nici sorţii
într'acestu cuventu ; că anima ta nu este
dreptă înaintea lui Dumnedeu. Pocăesce-te
drepţii aceea de răutatea acesta a ta, şi te
rogă lui Dumnedeu, rdorăţi se va ierta cu
getulu ânimei tale. Că vădii că escî încă
în • amărîcîunea fiereî şi in lanţurile nedreptăţei. Eru Simonu respundendii, a disu:
' Rugaţi-vă voi pentru mine cătră Domnulu,
ca nimicii dintr'acestea cari aţi disu să nu
vină asupra mea.
Deci ei mărturisindu şi vorbindii cu
ventulu Domnului, s'au întorşii la Ierusa
limu, şi aii predicaţii evangelia în multe
sate de ale Samariteniloru.

dă-di, la calea ce se pogoră din Ierusalimu
în Gaza, ce este pustiiă. Şi sculându-se a
mersu ; şi eccă " unii bărbaţii Etiopenu, eunuchii, cu mare putere suptă Cadacia, re
gina Etiopieniloru, care avea priveghîare
preste tote tesaurele ei, şi "afostu venitula Ie
rusalimu să se încbine ; întorcendu-se, şi sedendu în trăsura sa, cetîa pre profetulu Isaia.
Erii spiritulii a disu lui Filipu; Apropiă-te, şi te lipesce de acesta trăsură. Şi
alergându Filipu, l'a audiţii cetindii pre
profetulu Isaia ; şi î-a disu : Ore înţelegi
cele ce cetescî? Era elu a disu: Cu mu
voiu pute, de nu mă va conduce cine-va ?
Şi a rugatu pre Filipu de s'a suitu şi a şedutiî cu elu.
Loculu scriptureî, care-lu cetîa era acesta :
zElu s'a adusii ca o oîe spre junghîare, şi
ca unii mielu muţii înaintea tuudetorului,
aşa nu-şi deschidea gura sa; în înjosirea
lui s'a luaţii judecata lui; şi cine va spune
nemulu lui? că vîeţa lui se îea de pe pămentu. Şi luându cuventulu eunuchulu, a
disii lui Filipu: Rogu-te, despre cine dice
profetulu acesta? despre sine, seu despre
altulu cine va? Atunci Filipu, deschidendu
gura sa, »şi încependii de la scriptura acesta, î-a predicata pre lisusu.
Şi mergendu ei pe cale, aii veniţii la o
apă; şi a disu eunuchulu: Eoce, aici este
apă; *ce me opresceamă boteza? Eru Filipii a disii : " De credî din totă anima ta,
se pote. Elu respundendii, a disu : * Credu,
că lisusu Christosu este Fiîulii lui Dumne
deu. Şi a disii să stee trăsura; şi s'au
pogorîtu amîuduoî în apă, şi Filipu şi eu
nuchulu ; şi l'a botezata. Eru eşindu eî
din apă, " Spiritulu Domnului «, răpitu pre
Filipu, şi nu l'a mai vădutu eunuchulu ; şi
mergea în calea sa, bucurându-se.
Eru Filipu s'a aflaţii în Azotu, şi trecendu prin cetăţi, predica acolo, până a venit.ii la Cesarea.

27

28
29
30
31

32
33
34
35
36
37

38
39

40

Venirea la credinţă a lui Saitlit, şi predicarea sa
cea d'ânteiă la DamascU ţi la IeritsalimU.

EARtF « Saulii, respirându ameninţare şi u- 9
cidere asupra discipuliloru Domnului,
a mersu la archiereu; Şi a ceruţii de la 2
elu cărţi pentru Damască la sinagogi, ca,
însărcinarea lui Filipă de a inve(a pre unii Eti- de va afla pre vre-uniîa, cari să fie din ca
openu cuviosti; şi lucrările lui după aceea.
lea acesta, să-î aducă, şi pre bărbaţi şi pre
26
Şi ângerulii Domnului a vorbiţii cătră femei, legaţi la Ierusalimu.
Filipu, dicendu : Scolă-te, şi mergi spre meŞi * cându mergea, fiindu apropo de Da- 3
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mască, fără de scire a străluciţii împreju4 rulă lui lumină din ceriu ; Şi cădendă pe
pământii, a audiţii voce dicendu-î : Saule,
5 Saule, c de ce me persecuţi ? Dis'a elu :
Cine escî, Domne? Dis'a Domnulu: Eu sunt
lisusă, pre care tu-lă persecuţi; dgreu 'ţî
este a lovi cu picîorulu asupra bolduriloră.
6 Atuncea tremurându şi spăimentată, a disu :
Domne, • ce voîesci ca să făcu? Şi Domnulu
î-a ^ww : Scolă-te, şi întră în cetate, şi ţi
se va spune ce trebue să faci.
7
Eră /bărbaţii, cari mergeau pe cale cu
elu, stăteau uimiţi, audindă vocea, dară pre
8 nimenea ve"dendu. Şi s'a sculată Saulă de la
pămentu, şi deschidendu-şi ochii seî, nu
vedea pre nimenea; şi ducendu-lă de mâni,
9 fau băgaţii în Damască. Şi trei dile nu a
vedutu, nici a mâncată, nici a beută.
10
Eră în Damascu era unu discipulu, » anume Anania; acestuia a disu Domnulu în
visiune : Anania ! Eră elu a disă : fiece, a11 icea sunt, Domne. Eru Domnulu î-a fâşii:
Scolă, şi mergi pe uliţa ce se chîamă Drepta,
şi caută în casa lui Iada pre unuia nu
mită Saulu, * Tarsenulă : că ecce, se rogă ;
12 Şi a vedutu în visiune pre unii bărbată nu
miţii Anania întrândă, şi puindu-şî mâna
13 pe elii, ca erâ-şî să vedă. Atuncea Ana
nia a respunsă : Domne, amu audiţii de la
mulţi despre acesta bărbatu, 'câte rele a
14 făcuţii sânţi lorii tei în lerusalimu. încă şi
aici are putere de la archicreî, să lege pre
15 toţi J cari chîamă numele teu. Eră Domnulu
î-a disu: Mergi, că * acesta 'mi este vasii alesă, să porte numele meii înaintea ' Ginţiloru şi a m regiloră şi a fiiloră lui Israelă.
16 Că "eu 'î voia areta câte trebue elii să su
feră pentru numele meu.
17
"Şi a mersă Anania, şi a intrată în casă;
şi p puindu-şî manele pe elu, a disu: Frate
Saulu, domnulu lisusă, care ţi s'a arătată
pe calea pe care venîaî, m'a trămesă, ca
să-ţî primescî vederea, şi »să te împlî de
18 Spirită Sântă. Şi îndată a cădută de pe
ochii lui ca nisce soldi, şi a vedută îndată ;
19 şi sculându-se, s'a botezată. Atuncea lu
anda mâncare, s'a întărită.
r Eru Saulu a fostă câte-va dile cu disci20 puliî cari erau în Damască. Şi îndată a
predicată pre Christosă în sinagogi, « că a21 cesta este Fiiulă lui Dumnedeă. Eră toţi
cari 'iii audîau se mirau, şi diceaă : ' Au nu
c Hat. 25. 40, A Cap. 21. 39. k
ete
22. 3.
i Ven. 1.
d Cap. 5. 39.
e Lnc. S. 10.
j Veri. «.
Cap. 2. 37. &
Cap. 7. 59. &
16 30.
22. 16.
/ Dan. 10. 7.
1 Cor. 1. 2.
Vedi Cap. 22
2 Tlm 2 22.
B. & W. 13.
t Cap. 13. 2. &
g Cap. 22. 12.

33. 21. & 86.
11. 13.
17.
Gal. g. 7, 8.
Rom. 1. 1.
• Cap 25. 22,
1 Cor. 15 10.
23. & 26. 1,
Oal 1. 15
etc.
Efes. 3 7, 8. n Cap. 20. 23.
1 Tim. t. 1.
& IM. 11.
2. Tlm. 1. 11.
t Cor 11. 23.
1 Rom. l .'i. & o Cap n. 1»,

este acesta cela ce a cutropită în lerusalimă pre cei ce chiămau numele acesta, şi
aicea venise pentru aceea ca să-î ducă le
gaţi la archierei? Eră Saulă se întărîa de
ce în ce mai multă ; " şi ruşina pre Iudeii
ce locuiau îu Damascu, dovedindă că acesta este Christosă.
Şi împliuindu-se multe dile, " s'aă sfătuită
Iudeii să-lă omore. zEru viclenia loru s'a
făcută cunoscută lui Saulă. Şi ei păzîaă
portele diua şi noptea, că să-lu omore. Atuncea discipuliî luându-lu noptea, »Z'au coborîtă preste zidiă într'o coşniţă.
Şi 'mergendă Saulu la lerusalimu, se îucerca să se lipescă de discipoli; dară toţi
se temeaă de elă, necredendă că este dis
cipulu. "Eră Barnaba luându-lă, /'a dusă la
apostoli, şi lî-a spusă, cumă a vedută pre
Domnulă pe cale, şi că î-a vorbită, b şi cumă
cu îndrăzaelă a predicată în Damască în
numele lui lisusă. Aşa "întră şi eşia cu
d'înşiî în Ierusalimă; Şi cu îndrăznelă vorbîa în numele domnului lisusă; şi vorbia
şi disputa cu dElliniî; 'eră ei căutau să-lă
omore. Dară aflâudu acesta fraţii, l'aă dusă
în Cesarea, şi l'aă trămesă în Tarsă.
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Prosperitatea besericel; Petru cercettză Lidda
ft Joppe.

'Atuncea besericele aveaă pace prin totă
ludea şi Galilea şi Samaria, şi se edificaă;
ţi âmblândă în frica Domnului şi în mângăîărea Spiritului Sântă, se îmmulţîau.
Şi Petru trecendă "pela toţi, a venită şi
la sânţii ce locuîaă in Lidda ; Şi a aflată
acolo pre una omă, anume Enea, de opta
ani jăcendă în pată, care era paralitică ;
Şiî-adisă Petru: Enea, He vindică lisusu
Christosu; scolă-te, şi-ţî aşterne. Şi în
dată s'a sculată. Şi l'aă vedută toţi cei
ce locuiau în Lidda şi îu 'Saronu, cari >'s'aă
şi întorsă la Domnulu.
Eră în loppe era o discipulă, anume
Tabita, adecă Căprioră; acesta era plină
* de fapte bune şi de milă ce făcea. Şi într'acele dile bolnăvindu-se ea, a murită j
şi scăldând'o, aă pus-o în 'foîşoră. Şi
fiindă-că Lidda era apropo de loppe, dis
cipuliî, audindă că Petru este într'insa, au
trămesă pre duoî bărbaţi la d'însulă, rugându-iw să nu pregete a veni la ei.
Atuncea Petru sculându-se, a mersă cu
13.
Qal 1. 13, n.
u Cap. 18. 28.
p Cap. 8. 17.
q Cap. 2. 4. fc v Cap. 23. li.
4. 31. ft. 8,
& 25. S.
17. & 13. 62.
i Cor. 11 26.
r Cap 26. 20. z 2 Cor. 11. 32.
y Aşa loi. 2. 15.
• Cap 8. 37.
1 Şam. 19. 12.
( Cap. 8. 3.
« Cap. 22. 17.
Ver.. 1.

31

32
33
34
35
86
37
38

39

Oal. 1. 17, 18. / VedîCapS.l.
a Cap. 4. 36. & g Cap 8. 14.
13. 2.
h Cap. 3 6, 16.
b Vera. 20, 22.
k 4. 10.
i 1 CTOD. 5. 16.
c Qal. 1. 13.
d Cap. 6 1 & j Oap. 11. 21.
k 1 Tlm. 2. 10.
11. 20.
Tlt S. 8.
t Ver>. 23.
2 Cor. 11. 26. I Oap. 1. 13.

FAPTELE.

892

10 T^frA. în Cesarea unu bărbaţii, anume Cor_Cj uelie, sutaşu din cohorta ce se chîăma
2 Italică; "Piosu şi 'temătorii de Dumnedeii
cu totă casa luî, şi fâcendu milostenia multă
poporului, şi rugându-se luî Dumnedeii totii3 de-una. "Acela a vădutu în visiune lămuritu, pe la ora a noua din di, pre ângerulu
Domnului întrându la elu, şi dicendu-î :
4 Corneliei Erii elii uîtându-se la d'însulu,
şi înfricoşându-se, a disu : Ce este, Domne ?
Şi î-a disii : Rugăciunile tale şi mila ta s'aii
suiţii spre aducere-aminte înaintea luî Dum5 m'deu. Şi acumu trămete bărbaţi la loppe,
şi chîamă pre unu Simonu, ce se numesce
6 Petru. Acesta găzduesce la unu d Simonu,
curelarulu, a căruî casă este lungă mare ;
' acesta 'ţî va spune ce trebue tu să facî.
7
Şi cându s'a duşii ângerulu, care vorbîa
cu Cornelie, chîămându pre diioî din serviî
seî, şi pre unu sutaşu piosii din ceî ce-î
8 servîau, Şi spunendu-li tote, î-a trămesii
la loppe.
9
firii a dîioa di, mergendu eî pe cale, şi
apropiându-se de cetate, 's'a suiţii Petru în
casa de susii să se roge, pe la ora a şesea.
10 Şi forte flămândindu, voîa să guste; şi pre1 1 gătindu aceîa, a cădutu într'o uimire ; Şi » a
vădutu cerîulii deschişii, şi pogorîndu-se preste elu unu vasu, ca o pânză mare, legaţii
de patru colţuri, şi lăsându-se joşii pe pă12 menţii ; în care erau tote patrupedele pă
mântului, şi ferele, şi terătorele, şi paserile
13 ceriului. Şi a veniţii voce cătră elu: Sco14 lă-te, Petre, junghiă şi mănâncă. Erii Petru
a disu: Nici de cumu, Domne; * că nici o-

dată nu amu mâncaţii toţii ce este spurcaţii
seu necurata. Şi vocea eră-şî, a diioa oră, 15
vorbîa cătră elu : ' Cele ce Dumnedeii a cu
răţiţii, tu nu le numi spurcate. Şi acesta 16
s'a făcuţii de trei ori : şi eră-şî s'a rădicaţii
vasulu la ceriii.
Erii pre-cându Petru nu se dumerîa ce 17
arii însemna visiunea, care a vădut'o, eccă
bărbaţii ceî trămeşî de la Cornelie, întrebându de casa luî Simonu, aii stătuţii îna
intea portei ; Şi strigându, întrebau de găz 18
duesce aicea Simonu, ce se numesce Petru.
Erii Petru cugetându asupra visiuneî, 19
•'î-a disii Spiritulii: Eccă, trei bărbaţi te cautu ; * Deci scolă-te şi te pogoră, şi mergi 20
cu eî, nimicii înduoindu-te ; că eu î-amii
trămesii.
Atuncea Petru pogorîndu-se cătră bar- 21
baţiî ceî trămaşî de la Cornelie cătră elu,
a ţlisu: Eccă, eu sunt pre care căutaţi;
pentru ce aţi veniţii? Eî î-aii disu: 'Cor 22
nelie, sutaşulu, bărbaţii drepţii şi temătorii
de Dumnedeii, şi m cercatii de toţii poporulu
ludeiloru, a foştii îndemnaţii de ângerîi
sânţii, să te chîame la casa luî, şi să audă
cuvinte de la tine. Atuncea elii chiămân- 23
du-î în îutru, î-a ospătatu.
Eru a duo a di Petru a eşitii cu eî, "şi
uniîa din fraţii ceî din loppe aii mersu cu
d'însulu. Şi în cea-1-altă di au intraţii în 24
Cesarea. Eru Cornelie, care uscepta pre
d'înşiî, chîămase deja împreună rudeniele
sale şi amicii ceî iubiţi. Şi cându era să 25
între Petru, l'a întimpinatu Cornelie, şi cădendii la picîorele luî, i s'a închinata. Eru 26
Petru l'a rădicata, dicendu: ° Scolă! si eu
insu-mî sunt omu. Şi vorbindu cu elii, a 27
intraţii, şi a aflaţii pre mulţi cari se adunaseră.
Şi a disii lorii l Voi sciţi cumii * că nu este 28
iertaţii unui bărbaţii Iudeii, săselipescă, şefi
să se apropie cătră unu străinii ; dară » Dum
nedeii mî-a arătaţii, ca să nu dicu pre nici
unu omu spurcaţii seu necuraţii. Dreptu 29
aceea fiindii chîămatu, amu veniţii la voi fără
pregetare. Deci vă întreba, pentru ce m'aţî
chîămatu ? pis'a Cornelie : Din diua a patra 30
jână într'acesta oră postîamu, şi într'a noua
oră mă rugamii în casa mea, şi eccă, runu
bărbaţii a stătuţii înaintea mea ' în vestmentu
strălucitorii; Şi a disii: Cornelie, 'rugăcîu- 31
nea ta ţi s'a audiţii, "şi milosteniele tale s' au
amintiţii înaintea lui Dumnedeu. Deci tră 32
mete la loppe, şi chîamă pre Simonu, ce

n Mat. 9 13.
n 0*p. 7. 60.
o Mtrc. 6. 41,
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f Io»n 11 45.
t li. 11.
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m Cap. 21. 12.
1 dor. 10. 25. n Veri. 45.
1 Ti, u. 4 4.
Oap. 11, 1».
o Oap li 14,
TU. 1. 15.
15.
j Oap. 11. 12.
k Cap 15. 7.
Apo:. 19. 10.

40

41
42
43

d'înşiî. Şi cându a veniţii, l' aii duşii in
foîşorii ; şi aii stătută înaintea luî tote vă
duvele, plângendu, şi arotându vestmintele
şi îmbrăcămintele câte făcea Căprioră, cându
era cu d'însele. Eru Petru "scoţendii afară
pre toţi, "îugenunchîându, s'a rugaţii, şi întorcendu-*e cătră trupii, °a disu: Tabita,
scolă. Erii ea şî-a deschişii ochii; şi vedendu pre Petru, a şedutii. Şi dându-î
mâna, a rădicat'o şi chîămându pre sânţi
şi pre văduve, a dat'o via. Şi s'a făcuţii
cunoscuţii acesta prin totă loppe; *şi mulţi
au credutu în Doinnulu. Şi elu a rămaşii
multe dile în loppe la unu «Simonu, curelarulii.
Petru după ordinala lui LtumnedeU predică la
Cornelie, şi lasă «o intre in beserică pre Qin[i,cari
nu primiră ceremoniele Iudaismului.
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Conduita Im Petru opusă la Ierusalimu; elii se
aperă cu succesu.

se numesce Petru; acesta găzduesce în
casa lui Simonu, curelarulu, lungă mare;
33 care, venindu, va vorbi cu tine. Deci îndată
amu tramesu la tine; şi tu bine aî făcuta,
că aî veniţii. Acumu dară noî toţi stămu
înaintea lui Dumnedeu, să ascultămu tote
câte 'ţî sunt dise de la Dumnedeu.
34
Atuncea Petru, deschidendu gura sa, a
disu : " Cu adevăraţii pricepu, că Dumnezeu
35 nu este căutătorii la faţă; Ci xîn totu poporulu, celu ce se teme de elu şi face drep36 ţaţe, este primiţii luî. Acesta este cuventulu,
care l'a trămesu Dumnezeu fiilorii luî Israelii,
»predicându pace prin lisusu Christosu ; (: a37 cesta este domnii alu tuturoru.) Voi sciţi
lucrurile ce s'au întâmplaţii prin totă ludea,
" încependii din Galilea, după botezulu care
38 l' a predicată loanu; Cumu 6 Dumnedeu a
unsu pre lisusu Nazarinenulu cu Spiritulu
Sântu şi cu putere; care a âmblatu binefăcendu, şi vindecându pre toţi ceî asupriţi
de diabolulu ; " că Dumnedeu era cu d'însulu.
39 Şi d noî suntemu marturî tuturoru lucruriloru
ce a făcuţii şi în pămentulu ludeiloru şi in
Ierusalimu : ' pre care l'au omorîtu, spendu40 rându-lu pe lemnu. Pre acesta i l'a înviaţii
Dumnedeu a treia di, şi l'a făcutu să fie
41 arătaţii; "Nu la totu poporulu, ci nouî, marturiloru celoru maî 'nainte aleşi de la Dum
nedeu, h cari amu mâncaţii şi amu băuţii îm
preună cu elu, după ce a înviaţii din morţi.
42 ţii ''nî-a ordinatu să predicămu poporului,
şi să mărturisimii, J' că elii este celu hotârîtu
de la Dumnedeu a fi judecătorulu *viiloruşi
43 alu morţilorii. ! De acesta mărturisescu toţî
profeţii, că prin numele luî ""toţii celu ceva
crede într'însulu va lua iertare pecateloru.
44
încă vorbindii Petru aceste cuvinte, "a
cădutu Spiritulu Sântu preste toţî ceî ce
45 audîaii cuventulu. "Şi s'au uimiţii credin
cioşii ceî circumcişî, câţi veniseră cu Petru,
p ca şi preste Ginţi s'a versaţii darulu Spi46 ritului Sânţii. Că-î audîaii vorbindu în limbi
şi mărindii pre Dumnedeu.
47
Atunci a luaţii cuventulu Petru : Aii doră
pote cine-va opri apa, ca să nu se boteze
aceştia, cari au primiţii Spiritulu Sântu, * ca
48 şi noî? Şi rlî-a ordinatu să se boteze *în
numele Domnului. Atuncea l'au rugaţii să
petrecă la d'înşiî câte-va dile.

EARU apostolii şi fraţii, cari eraii în ludea, H
audîau că şi Ginţile au primiţii cuven
tulu luî Dumnedeu. Şi suindu-se Petru la ' 2
Ierusalimu, "se certau cu elii ceî circumcişî,
Dicendii : * Tu aî întratu la bărbaţi necir- 3
cumcişî, e şi aî mâncaţii cu ei.
firu Petru a începutii a li spune tote 4
ce se intemplaseră dpe ronda, dicendu: «Eu 5
eramii în cetatea loppe rugându-me, şi amu
vedutu, întru uimirea minţeî, visiune: Unii
vasu pogorîndu-se, ca o pânză mare, în pa
tru colţuri, lăsându-se joşii din ceriu ; şi a
veniţii până la mine; La care căutândii, 6
luamii seină, şi amu vedutu patrupedele
pământului, şi ferele, şi teretorele, şi pase
rile ceriului; Şi amu auditu voce dicendu- mi: 7
Scolă-te, Petre, junghiâ şi mănâncă, lîru 8
eii amu disu: Nici de cumu, Domne; că
totu ce este spurcaţii seu necuraţii nici odati nu a întratu în gura mea. firii vocea 9
mî-a respunsu alu duoilea rondu din ceriii:
Cele ce Dumnedeu a curăţiţii, tu nu le numi
spurcate. Şi acesta s'a făcutu de trei ori: 10
şi eră-şî s'au redicatu tote la ceriu. Şi 11
ecce, îndată trei omeni veniseră la casa în
care eramii, trămeşî de la Cesarea la mine.
Şi 'mî-a disii Spiritulu să mergu cu ei, ni- 12
micii înduoindu-me. firu » aceşti şese fraţi aii
veniţii cu mine, şi amu întratu în casa băr
batului. AŞi mî-a daţii în scire, cumii a vă- 13
dutii pre ângerii în casa Iui, stându şi dicendu-î : Trămete bărbaţi la loppe, şi chîamă
pre Simonu, ce se numesce Petru; Care-ţî 14
va vorbi cuvinte, prin cari te vei meutui,
tu şi totă casa ta. Şi încependu eu a vorbi, 15
a cădutu Spiritulu Sântu preste ei, ' ca şi
preste noî la începutii. Atuncea mî-amu 16
adusii aminte de cuventulu domnului, cumii
a disu: •'loanii a botezaţii cu apă, eru *voî vă
veţi boteza cu Spiritu Sântu. l Deci dacă 17
Dumnedeu lî-a datu asemenea daru, ca şi
noiiî, pentru că aii credutu în domnulu lisusu
Christosu, m cine eramu eii, ca să potii opri
pre Dumnedeu.
Şi audindu ei acestea, s'au astemperatu, 18
şi mărîau pre Dumnedeu, dicendu : n Deci şi
(jinţiloru a datu Dumnedeu pocăinţă spre
vîeţă.
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Succesulă mare altf evangelieî in Antioehia; activi nopte Petru dormîa intre dfioî ostaşi, le
tatea lui Barnaba şi a lui Saulu in acea cetate. gaţii cu diioe lanţuri; şi păzitorii înaintea

19

20
21
22
23
24
25
26

° într'aceatea cei ce s'aii împrăsciatu la
persecuţiunea, ce s'a născuţii pentru Ştefanii,
aii trecuţii până la Finicia şi la Cipru şi
la Antioehia, nimănui vorbindu cuvântulu
de câtu numai ludeiloru. Eru uniîa dintr'înşii erau bărbaţi din Cipru şi din Cirine,
cari întrându în Antioehia, vorbîau cătră
^Ellinî, predicându pre domnulii lisusii. Şi
era « mâna Domnului cu eî ; şi mimării mare
credându, r s'a întorşii la Domnulu.
Atuncea scirea despre acestea a veniţii
în urechîele besericeî din Ierusalimu ; şi aii
trămesu pre • Barnaba, să merga până la Antiochia ; Care mergendu şi vedeudu charulii
lui Dumnedeu, s'a bucuratii, şi ' indemna pre
toţi, ca cu animă hotărîta să stăruescă în
Domnulu. Că era bărbaţii bunu şi "plinii
de Spiritulu Sânţii şi de credinţă: "şi s'a adăugitii mulţii poporu la Domnulu.
Atunci a mersii Barnaba la * Tarsu, să
caute pre Saulu. Şi aflându-lu, l'a adusu
la Antioehia. Şi aii petrecuţii acolo unu anii
întregii, adunându-se în beserică, şi înveţându
poporu mulţii. Şi s'aii numiţii discipuliî
Creştini mai âutciu în Antioehia.
Nevoia şi persecuţiune la Ierusalimtt ; scăparea
minunată a im Petru; marţea Im Erodu la Cesarea.

27
Eru într'acele dile s'au pogorîtu " profeţi
28 din Ierusalimu la Autiochia. Şi sculânduse umilii dintr'înşiî, anume * Agabu, însemna
prin Spiritulu, că va fi fomete mare în totă
lumea; care s'a şi întâmplaţii în dilele lui
29 Claudiu Cesarulu. Eru discipuliî, fie-care
dupre averea luî, aii hotărîtii a trămete
"ajutorii fraţiloru ce locuîaii In ludea: 6Ceea
30 ce au şi făcuţii, trămeţându la cei bă
trâni prin mâna luî Barnaba şi a luî Saulu.
12 "iNTR'acelu timpii regele Erodu a intinsu
\_ manele, să chinuescă pre uniîa din be2 serică ; Şi a ucişii pre lacobu, ° fratele luî
lua n u, cu sabia.
3
Şi vădendu, că place ludeiloru, a adaosii
a prinde şi pre Petru ; (şi eraii b dilele
4 azimeloru;) Pre care şi c prindendu-lu, Ta
pusu în închisore, dându-/w la patru strâjî
de câte patru ostaşi, să-lu păzescă; voindu
după pascî să-lu scotă la poporu
5
Deci Petru se pâzîa în închisore , eru
rugăciunea se făcea neîncetaţii de la besericâ cătră Dumnedeu pentru d'însulii.
6
Şi voindu să Iii scotă Erodu, într'acea
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1 Cor. 11. ?8.
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uşeî păzîaii inchisorea. Şi ecce, dângerulii
Domnului a stătuţii acolo, şi lumină a stră
luciţii în închisore ; şi lovindu în costă pre
Petru, l'a desceptatu, dicendu : Scolâ-te curendu l Şi aii cădutii lanţurile din mâna Ivi.
Şi î-a disii ângerulu: încinge-te, şi te încăiţă cu încălţămintele tale. Şi a făcuţii aşa.
Şi î-a disii : îmbracâ-te în vestmentulu teu,
şi urmeză-me. Şi eşindu 'î urma ; şi ' nu
scia, că este adevăraţii aceea ce se făcea
prin ângerii ; ci i se părea că 'vede visiune.
Şi trecendu straja cea d'ânteiu şi cea a
duoa, a veniţii la porta cea de ferii, ce duce
în cetate, » care li s'a deschişii de sine-şî ;
şi eşindu, au trecuţii o stradă ; şi îndată s'a
duşii ângerulu de la elu.
Şi Petru venindu-şî în sine, a disu:
Acumii sciu cu adevărata, că *a trămesu
Domnulu pre ângerulu şeii, şi ' m'a scoşii
din mâna luî Erodu şi din totă asceptarea
poporului ludeiloru. Şi luându a minte, •> &
veniţii la casa Măriei, muma * lui loanii, ce
se chîamă Marcu, unde erau mulţi adunaţi,
'rugându-se. Şi bâtendu Petru în uşa portei,
a mersii o servă să asculte, anume Rode.
Şi cunoscendu vocea luî Petru, de bucuria
nu a deschişii uşa; ci alergendu în întru,
a spus ii că Petru stă înaintea portei. Eru
eî au disii cătră d'însa: Escî nebună; eru
ea stăruia, că este aşa. Eru eî diceaii: "Este
ângerulu luî. Eru Petru urma bătendu.
Şi deschidendu-î, l'au vădutu, şi s'au uimiţii.
Eru elu Măcendu-li cu mâna să tacă, lî-a
spusu în ce chipu Domnulu l'a scoşii din
închisore. Şi a disu : Spune ţî acestea lui
lacobu şi fraţiloru. Şi eşindu, s'a duşii într'altu locu.
Şi făcendu-se diuă, nu puţină turburare
era intre ostaşi, ore ce să se fi făcuţii Petru.
Eru Erodu câutându-lu şi neaflându-lu, a
cercetaţii pre păzitori, şi a ordinată sâ-î
omore. Şi pogorîndu-se de la ludea la Ce
sarea, petrecea acolo.
Şi era Erodu intărîtatv asupra celoru
din Tirii şi din Sidonii ; eru toţi d'impreună
veniseră la elu, şi plecâudu pre Blastu,
care era cămăraşulu regelui, cereau pace,
că ° ţera lorii se nutrîa din ţera regelui.
Eru într'o di hotărîtă Erodu îmbrăcându-se
în vestmentii regalii, şi şedendu pe tronu,
cuvânta cătră d'înşii. Eru poporulu striga :
Voce dumnedeescă, şi nu omeuescă este l
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CAP. 12, 13.
23 Şi îndată * l'a loviţii ângerulu Domnului, pen
tru că » nu a daţii lui Dumnedeu mărirea ;
şi mâncaţii fiindu de viermi, a muritii.
24
Şi rcuventulu luî Dumnedeu crescea şi
25 se îmmulţîa. firii Barnaba şi Saulu împlinindu servicîulu, s'aii întorşii de la lerusalimii, • luându cu d'înşiî pre ' loanu, ce se
chîamă Marcu.
Barnaba şi Pavelă Irliim-şi să predice evangelia;
lucrarea lorii in Cipru, Pisidia ţi Licaonia, ţi
r'ntorcerea lorii la Antiochia.

13 IPvARĂ "la beserica cea din Antiochia erau
JLJ ore-cari profeţi şi învăţători : 6 Barnaba
şi Simeonu, ce se chîăma Nigeru, şi °Luc;e,
Cirinenulu, şi Manainu, care era crescuţii
împreună cu tetrarchulu Erodu, şi Saulu.
2 Şi împlinindii ei servicîulu Domnului, şi postindu, a disu Spiritulii Sânţii : d Osebiţî-mî
pre Barnaba şi pre Saulii spre lucrulu, *la
3 care i-! unii chiămatii. Atuncea /postindu şi
rugându-se, şi puindu-şî manele, î-au demisii.
4
Deci aceştia, trămeşî fiindu de Spiritulii
Sânţii, s'aii pogorîtii în Selevcia; şi de a5 colo fiii piu t iţii la 'Cipru. Şi venindii la Salamina, * predicau cuventulii luî Dumnedeu
în sinagogele Iudeii» i ru ; şi aveau şi pre 'loanu
6 ajutătorii. Şi străbătendu insule până la
Pafii, au aflaţii pre ^unu fărmecătorii, pro
feţii mincîunosii, Iudeii, alii cărui nume era
1 Baru-Iisusu; Care era cu guvernătorulu ţereî Sergiii Pavelii, bărbaţii înţelepţii ; acesta
cliifunânilu pre Barnaba şi pre Saulu, poftîa
8 să audă cuventulii lui Dumnedeu. Dară
* Elima, fărmecătorulu, (că aşa însemneză
numele lui,) li se opunea, căutându să întorcă
9 pre guvernătorulu de la credinţă. Eru Sa
ulu, celu ce se face şi Pavelii, ' împlendu-se
de Spiritii Sânţii, şi aţintindu la d'însulii,
10 A disu: O plinule de totă viclenia şi de totă
încelăcîunea, "fiîulu diaboluluî, neauiicu a
totă dreptatea, nu vei înceta de a resvrăti
1 1 căile Domnului cele drepte ? Şi acumii ecce,
"mâna Domnului este presto tine, şi vei fi
orbii, nevădendii surele până la unii timpii.
Şi îndată a cădutu preste elii cetii şi întunerecu; şiâmblândii împrejura, căuta con12 ducători.
Atuncea proconsululu vedendu
ceea ce s'a făcuţii, a credutu, mirându-se
de învăţătura Domnului.
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Eru Pavelii şi cei ce eraii cu d'însulii 13
pornindii de la Pafti, au venitu la Perga
Pamfilieî ; ° eru loanu despărţindu-se de
d'înşiî, s'a întorşii la Ierusalimu.
PavelU şi Barnaba la Antiochia fi Pisidia.

firii ei trecendii din Perga, au venitu
la Antiochia Pisidieî; şi ^îptrându în sina
gogă în diua sămbâteî, au şedutu. Şi «după
cetirea legeî şi a profeţilorii, aii trihnesu
maî marii sinagogeî la eî, dicendu-lî : Băr
baţi fraţi, de aveţi T cuventu de mângăîare
cătră poporu, vorbiţi.
Atuncea Pavelii sculându-sc, şi * făcendu-li cu mâna, a disu: Bărbaţi Israeliţî, şi
cei 'ce vă temeţi de Dumnedeu, Ascultaţi!
Dumnedeulu acestui poporu alu luî Israelii
" a aleşii pre părinţii noştri, şi a înălţaţii pre
poporu, " care era străinii în pâmentulu Egi
ptului, x şi cu braciu înalţii î-a scoşii dintr'însulu. Şi y ca la timpii de patru- deci de ani a
rebdatii deprinderile lorii în pustiiii ; Şi * perdendu şepte popore în pămentulu Canaanii,
"lî-a datu pămentulu lorii spre moscenire.
Şi după acestea, în curgere aprope de
patru sute cincî-decî de ani, blî-& daţii ju
decători, "până la profetulu Samuelu. d Şi
după aceea aii ceruţii rege ; şi lî-a datu Dumneţleu pre Saulu, fiîulu lui Kisii, bărbaţii
din seminţia luî Beni&minii, ca la patru-decî
de ani. Şi e îulăturându-lu, ' lî-a rădicaţii
pre Davidu să li fie rege ; despre care a şi
mărturisită, dicendu : > Amii aflatu pre Da
vidu alii lui Işaî, h bărbatu dupre anima mea,
care va face tote voîele mele. 'Din semînţa
acestuia Dumnedeu, ' dupre făgăduinţă, a ră
dicatu luî Israelii * Mântuitorii, pre lisusu:
JDupă ce loanu a predicatu înaintea venireî
luî botezulu pocăinţei la toţii poporulu luî
Israelii. firii împlinindu-şî loanu misiunea,
dicea: "Cine mă socotiţi că sunt? nu sunt eu;
ci ecce, vine după mine, căruia nu sunt vred
nicii a-î deslega încălţămintea picîoreloru.
Bărbaţi, fraţi, fiii nemuluî lui Abraamu,
şi cei ce intre voi vă temeţi de Dumnedeu,
" voiiî s'a trămesii cuventulu mentuireî ace
steia. Că cei ce locuescii în Ierusalimu şi
diregetoriî lorii, ° necunoscendu-lu, nici înţelegendu vocile profeţilorii, f cari se cetescii în
totă sâmbăta, «/e-aii împlinita, condemnânCap. 10. 35.
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FAPTELE.
28 du-Zw. r Şi măcarii că nici o vină de morte
nu au aflaţii într'msul'u, ' totu au ceruţii de la
29 Pilatu să-lii omore. ' ţ>i după ce au împliniţii
tote ce erau scrise despre elu, "pogorîndu-/M
30 de pe lemnu, Tău pusu în mormentu "Eru
31 Dumnedeu l'a sculatii din morţi. Şi zelu
s'a arătaţii în multe dile celorii ce s'au suiţii
cu d'însulu v din Galilea la Ierusalimu, *cari
32 sunt mărturii seî cătră poporu. Şi noi vestimu vouî despre "promisiunea cea făcută
33 părinţilorii: Că Dumuedeu a împliniţii pre
ea noiiî, fiiloru acelora, înviându pre lisusu;
cuinii scrisu este şi în psalmulu alii duoilea: 'Tuescî Fiîulu meu, eu astă- di te-amii
34 născuţii. Eru cumu-că l'a sculatii din morţi,
fără a se maî întorce spre stricăciune, aşa
a disii: f Voiu da vouî promisiunile sânte ale
35 lui Davidu cele sigure. Drepţii aceea şi
într'altu locu dice: dNu vei lăsa pre celu
36 Sânţii alu teu să vedă stricăciune. Că Davidii, servindu generaţiuneî sale dupre vo
inţa lui Dumnedeu, ' a adormiţii, şi s'a adaosii la părinţii seî, şi a vădutu stricăciune.
37 Erii acela, pre care Dumnedeu l'a inviatu,
nu a vedutu stricăciune.
38
Deci să fie cunoscuţii voiiî, bărbaţi, fraţi,
că •'prin acesta vi se anunţă iertarea peca39 telorii ; Şi "prin acesta totu celu ce crede
se îndrepteză de la tote acele, de la cari
nu aţi pututii a vă îndrepta prin legea lui
40 Moisi. Deci păziţi-vă, ca să nu vină asupra
41 vostră ceea ce s'a oîisu prin * profeţi : Vedeţi
voi, despreţuitoriloru ! şi ve miraţi şi ve perdeţî; că eu lucrezu lucru în dilele vostre,
lucru, căruia nu veţi crede, de-lii vî va
spune cine-va.
42
Eru eşindii Iudeii din sinagogă, 1'a.u ru
gata Ginţile, ca să li vorbescă aceste cu43 vinte în sâmbăta următore. Şi împrascîându-se sinagoga, mulţi din Iudei şi din
proseliţî cuvioşî au urmaţii lui Pavelă şi
luîBarnaba; cari vorbindu-li, "i îndemna să
remână în 'charulii lui Dumnedeu.
44
Eru în cea-1-altă sâmbătă mai totă ceta
tea s'a adunaţii să audă cuventulu lui Dom45 nedeii. Şi vădondii Iudeii pre mulţime, s'au
împlutu de pismă, şi * vorbîau asupra celoru
dise de Pavelii, opunendu-se şi blăstemându.
46 Eru Pavelii şi Barnaba îndrăznindu, au disii:
'Era de trebuinţă ase vorbi cuventulu lui
Dumnedeu vouî mai ânteiu ; dară m de ore
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ce-lii lepădaţi, şi vă judecaţi pre voî nevrednici
de vieţa cea eternă, eccă, "ne întorcemu la
Ginţi. Că aşa nî-a ordinată Domnulu, dicendu : 'Te-amu pusu spre lumină poporeloru, ca să fii spre mântuire până la mar
ginile pământului.
Eru Ginţile audindu acesta, se bucurau,
şi mărîaii cuventulu Domnului ; p şi aii creţlutu câţî eraii hotăriţî spre vîeţă eternă.
Şi se respândîa cuventulu Domnului prin
totă ţera. Eru Iudeii aii întărîtatu pre femeele piose şi însemnate, şi pre cei de frunte
ai cetăţeî, şi » au rădicata persecuţiune contra
lui Pavelii şi a lui Barnaba, şi î-aii scoşii
din părţile lorii. rEru ei scuturându pulberea picîorelorii lorii asupra lorii, au ve
niţii în Iconia. Erii discipulii 'se împleau
de bucuria şi de Spiritu Sânţii.

47

48
49
50

51
52

PavelH şi Barnaba la Iconia, Listra ţi Derbe; ,«i
re'ntorcerea loră la Antiochia.

S~I fiindu în Iconia, aii intraţii împreună 14
în sinagoga ludeiloru, şi aii vorbita aşa
în câtu aii credutu mulţime mare din Iudei
şi din Ellinî. Eru Iudeii cei necredincioşi 2
aii întărîtatu şi au amărîtu sunetele Ginţiloru asupra fraţiloru. Deci aii petrecută 3
mulţii timpii, şi au vorbiţii cu îndrăznelă,
încre^cndu-se în Domnulu, "care adeveri cu
ventulu charului şeii, făcendu prin manele
lorii semne şi minuni.
Erii mulţimea cetăţeî s'a desbinatu, uniia 4
fiindu cu Iudeii, eru alţii cu * apostolii. Şi 5
încercându-se Ginţile şi Iudeii cu diregetoriî lorii, ca csă-î maltrateze şi să-î ucidă
cu petre; Aflându eî de acesta, dwâ fugiţii 6
la cetăţile Licaonieî, Listra şi Derbe, şi în
împrejurimile lorv. Şi acolo predicau e- 7
vaugelia.
'Şi unu bărbaţii în Listra, nepunticîosu 8
la piciore, şedea, care era şchiopa din mi
tra mumei sale, şi nici odată nu âmbl.ise;
Acesta asculta pre Pavelii vorbindu, carele 9
uitându-se la elu, şi 'vedendu că are cre
dinţă a se vindeca, A disii cu voce tare: 10
' Suolă drepţii pe piciorele tale l Şi a sărita,
şi âmbla.
Eru poporulii vădendii ce a ce a fâcutu 1 1
Pavelii, a rădicaţii vocea lorii, licaonesce
dicându: *Deiî, asemenându-se omenilorii,
s'au pogoritu cătră noi. Şi numîau pre Bar- 12
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CAP. 14, 15.
naba Joe, eru pre Pavela Mercuriu, pentru
13 ca era cuvântătorii mai mare. Atuncea preutulu lui Joe, care avea templu înaintea ceţăţeî lorii, aducendu taurî şi cununi îna
intea porţeloru, 'voia să li aducă sacrifica
14 cu glotele. frru apostolii, Barnaba şi Pa
velu, audindii acesta, ^şî-au rupţii vestmin
tele loru, şi au săriţii intre mulţime, stri15 gândii, Şi gicendu: Bărbaţi, "ide ce faceţi
acestea? l Suntemu şi noi omeni de aceleaşi
patimi ca voi, cari predicâmii vouî, ca să vă
întorceţî de la m aceste deşerte " spre Dumnedeulu celu viu, ° carele a făcuţii cerîulu şi
pămentulu, marea şi tote cele ce sunt în16 tr'însele; p Carele în timpuri trecute a lăsatu
1 7 tote poporele să ârnble în căile lorii ; » Deşi
nu s'a lăsaţii pre sine fără mărturia, binefacendu, r dându-ni din ceriu ploiă şi timpuri
fruptiferî, bine-cuventându-ne cu hrană, şi îm18 plendu ânimele nostre de veselia. Şi acestea dicendu, abie au opriţii pre poporii,
ca să nu sacrifice loru.
19
'Şi de la Antiochia şi Iconia au venitu
Iudei, cari înduplecându pre poporii, ' lovîau
cu petre pre Pavelu, şi Z'au traşii afară din
20 cetate, gâudindu că a muritu. l'lru încunjurându-lu discipulii, elu s'a sculată, şi a
intraţii în cetate.
Şi a duoa di a eşitu împreună cu Barnaba
21 la Derbe. Şi predicându eî evangelia în acea
cetate, "şi înveţândupre mulţi, s'au întorşii la
22 Listra, la Iconia sila Antiochia; întărindu
sunetele discipuliloru, .şi" " îndemnându-i să
rămânăîn credinţă, şi aretându-li cumu-că prin
multe strîmtorărî * trebue să întrămu în îm23 perăţia lui Dumnedeu. Şi rugându-se cu
posturi, s'au ronduitu presbiteri pelabesericî, ţi i-aii încredinţata Domnului, în care
aii credutu.
24
Şi trecendu prin Pisidia, au veniţii la
25 Pamnlia. Şi predicându cuventulu în Perga,
26 s'au pogorîtu în Attali». Si de acolo au
plutitu la Antiochia, *de unde erâii "recomendâţî charuluî lui Dumnedeu, spre lucrulu
care l' au împliniţii.
27
Şiveninduşiadunândubeserica, 6auspusu
câte a făcuţii Dumnedeu cu eî, şi cumucă a c deschişii Ginţiloru uşa credinţei.
28 Şi aii petrecuţii acolo cu discipulii mulţii
timpii.
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Certă despre supunerea Ginţilurii la ceremoniele
legeî, şi hotărirea apottolilorft şi a bvtrâniloră la
Ierusalimă.

INTR'acestea °6re-cari pogorîndu-se din 15
ludea, înveţaii pre fraţi, Dicendu : 6 De nu
vă veţi circumcide cdupre datina lui Moisi, nu
vă puteţi mentui. Deci făcehdu-se impo- 2
trivire şi dispută nu puţină din partea lui
Pavelu şi a lui Barnaba asupra acelora, au
hotăritu, d să se ducă Pavelu şi Barnaba, şi
orî-cari alţiî d'intre eî, la apostoli si betrânî
în Ierusalimu, în privirea acestei întrebări.
Deci eî ' trămeşî fiindu de beserică, au tre- 3
cutii prin Fi nici a şi Samaria, 'spunendii de
întorcerea Ginţiloru : şi făceau bucuria mare
tuturoru fraţiloru. Şi vouindu la lerusah'mu, 4
au fostu primiţi de beserică şi de apostoli
şi de betrânî; şi "au spusă câte a făcutu
Dumnedeu cu d'înşiî; Adăogindii, că «'aii 5
sculatu ore-cari din secta Fariseiloru cari
creduseră, dicendu, *că trebue a-î circum
cide, şi a li ordina să păzescă legea lui Moisi.
Deci s'au adunaţii apostolii şi bătrânii, 6
să cerceteze acestii lucru. Şi fâcendu-se 7
multă dispută, s'a sculatu Petru, şi lî-a disu :
'Bărbaţi, fraţi, voi sciţi, că de la începutii
Dumnedeu a aleşii intre noi, ca prin gura
mea să audă Ginţile cuventulu evangeliei, şi
să credă. Şi } cunoscătorului de ânimî, Dum- 8
nedeii, lî-a mărturisitu, *dându-li Spiritulu
cela Sânţii, ca şi nouî. 'Şi nici o osebire 9
nu a făcuţii intre noi şi intre eî, * curăţindii
şi ânimele lorii cu credinţă. Acumii dară, 10
de ce ispitiţi pre Dumnedeu, "a pune jugu
presto cerbicea discipuliloru, care nici pă
rinţii noştri, nici noi nu l'amii pututu purta ?
Ci "credomu că şi noi ne vomu meutui, ca 11
aceia, numai prin charulu Domnului nostru
lisusu Christosu.
Atuncea totă adunarea a 'tăcuţii, şi as- 12
culta pre Barnaba şi pre Pavelu, spuneudii
câte semne şi minuni a făcutu Dumnedeu
intre Ginţi printr'înşiî.
l'h-u tăcendu eî, ''a luaţii cuventulu Ia- 13
cobii, dicendu : Bărbaţî, fraţi, ascultaţi-rne !
'Simeouua spusii, cuinii Dumnedeu anteiii 14
a cercetaţii pre Ginţi, ca să îee dintr'înşiî
unu poporii, numiţii dupre numele lui. Şi 15
cu acesta se potrivescu cuvintele profeţiloru, precumu este scrisii: 'După acestea 16
mă voiu întorce, şi voiii reaşeda cortulu

16. 24.
Lac. 22. 28,
29.
Rom 8. 17.

2 Cor 2. 12.
Oul 4. 3.
Apoc. S. 8.
—. • '

2 Tim. 2. 11,
i-„> & 3. li

Capu'â 15.
a Gal. 2 12.
b loan 7. 22.
Vers. 5.
Qal. £. 2.
Fi li p. 3. 2.
Col. 1. H, 11,

Tit 1. S.
Cap. 11. 1, 3.
Cap. 16 40.
Cap. 15. 4,
12. & 21. 19.
c 1 Oor. 16. 9.
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n Hat. 21. -t.
h V«ra. 1.
i Cap 10. 20. &
Gal. 6. 1.
o Rom. 3. 24.
11 12.
j 1 Oron 2S. 9.
Kir.i 2 8.
Cap. 1. SI.
Tit 2. 11. fc
k Op. 10. 44.
3. 4, 5.
11.
( Rom. 10. u. p Oap 14. 27
/ Cap. 14. 27.
m Cap 10. 15, q Cap. 12. 17.
g Vers. 12.
28, 43.
r V«r». 7.
Cap. 14. 27. &
1 Cor. 1. 1.
. Amu» 9. 11,
21. 19. '
12.
1 Pet. 1. 22.
16.

c Fac 17. 10.
Lev. 1». S.
d Gal 2 1.
r. Rom 15 24.
1 Dor 16. 6,
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lui Davidu oelâ o&dutti; şi voiu rezidi cele
17 derîmate ale luî, şi-lii voia rădica. Ca să
caute ceî-1-alţi din omeni pre Domnulii, şi
tote poporele, cari sunt numite dupre nu
mele meu, dice Domnulii, celu ce face tote
18 acestea. Cunoscute din eternii sunt luî
19 Dumnedeu tote lucrările lui. Pentru aceea
'eu judecii, a nu fi supăraţi cei ce din Ginţi
20 " se întorci! la Dumnedeu ; Ci trebue să li
se scria, ca să se ferescă • de pângăriturele
idoliloru, şi "de desfrenare, şi de animale
2 1 zugrumate, » şi de sânge. Că Moisi are, încă
din dilele cele de demultu, pre cei ce-lu pre
dică în tote cetăţile, * cetindu-se în sinagogi
în totă sâmbăta.
22
Atunci apostolii şi bătrânii cu totă adunarea au hotărîtu, ca, alegendă bărbaţi
d'intre ei, să-î trămetă la Antiochia cu Pavelii şi cu Barnaba : pre Iuda, ce se chiamă
0 Barsaba, şi pre Sila, bărbaţi fruntaşi intre
23 fraţi. Şi au scrisa, şi au trămesu prin ma
nele lorii acestea: Apostolii şi bătrânii şi
fraţii cătră fraţii cei din Ginţi, ce sunt în
24 Antiochia şi în Siria şi în Cilicia: De ore
ce noi amu audiţii, că * ore-cari d'intre voi
eşindu, v'au turburata cu cuvintele lorii, şi
aii resturnatii sufletele vostre, dicendu, că
trebue să ve circumcideţî, şi să păziţi legea,
25 ceea ce noi nu li-amu ordinatu; Adunaţi
fiindu cu unu cugetu, amu hotărîtu, ca, alegendu bărbaţi, să-î trămetemu la voi îm
preună cu iubiţii noştri Barnaba şi Pavelii:
26 c Omeni, cari şî-aii espusu vîeţa pentru nume27 le domnului nostru lisusii Christosu. Drepţii
aceea amu trămesu pre Iuda şi pre Sila,
cari si eî vî voru spune acesteaşî cu cu28 ventulii. Că Spiritulu Sânţii şi noi amii ho
tărîtu, să nu se mai pună preste voi nici
29 o sarcină, de câtii acestea de trebuinţă : d Ca
să vă feriţi de cele sacrificate idoliloru, şi
e de sânge, şi de animale zugrumate, şi de
desfrenare; de cari de vă veţi păzi, veţi
face bine. Fiţi sănătoşi.
30
Deci aceştia demitendu-se, aii veniţii la
Antiochia ; şi adunându mulţimea credincîo31 // Horii, aii daţii epistola; Şi cetind'o, s' au
32 bucurată pentru mângăiare; Şi Iuda şi
Sila, fiindu şi eî profeţi, •''au îndemnata pre
33 fraţi cu multe cuvinte, şi î-aii întărită. Şi
rămânendii acolo câtii-va timpii, ' s'aii de
misii cu pace de la fraţi cătră apostoli.
34 Eru Sila s'a hotărîtu să rămână acolo.
t Ve^I -ren. K. z 1 Cor. 6. 9,
1 Cor. ÎS. 30.
ia.
• 1 Tei. 1. 9.
i Cap. 13. 15,
t Cor. 11. 33,
18.
v Fao. 35. a.
Gal. 5. 19.
87.
K.
Eiod. 20. 3,
Efei. 6. 3.
a Cap. 1. 2.1.
d Vers. »0.
»3.
OoL S. S.
t Ven. 1.
Cap. ti. 85.
El«c. SO. 30.
1 Ti». 4. 8.
Gal. i. 4. k
Apoo. t. 14,
1 Cor. 8. 1. 1
1 Pet 1. 3.
5. U.
20.
10. *0, 18.
y Fac. 9. 4.
TU 1. IO, 11. e ),. v. 17. 14.
Apoo. 1. 14,
Lev. 3. 17.
c Cap. 13. 50. / Cap. 14. 82. fe
Denu ÎS. 18,
•0.
& 14. 19.
18. U.

Erii Pavelii şi Barnaba au rămaşii în Anti- 35
ochia, înveţându şi predicându, împreună
cu mulţi alţi, cuventulu Domnului.
Călătoria a diioa a luî Pavelă prin sudit-ostvlă
Asiei Mici.

Eru după câte-va dile a disii Pavelii 36
cătră Barnaba : întorcendu-ne, să cercetămu
pre fraţii noştri 'prin tote cetăţile, în cari
amu predicaţii cuventulu Domnului, să vedemu cumii petrecu. Şi Barnaba se hotărî 37
să îee şi pre J'Ioanu, supranumiţii Marca.
Eru Pavelii nu a găsiţii de cuviinţă să-lu 38
îee cu d'înşiî, * pentru că se despărţise de
eî din Pamfilia, şi nu mersese cu d'înşiî la
lucru. Drepţii aceea s'a născuţii certă in- 39
tre d'înşiî, încâtu eî s'aii despărţiţii unulii
de altulu; şi Barnaba luându pre Mărcii, a
plutitii în Cipru. Eru Pavelii alegendu pre 40
Sila, s'a duşii, ' încredinţându-se charuluî luî
Dumnedeu de cătră fraţi.
Şi trecea prin Siria şi Cilicia, "întărindu 41
besericele.
ATUNCI a veniţii elii la ° Derbe si la Lis- Itf
tra; şi cocii, era acolo unu discipulii
6anume Timoteiii, cfiiu unei femei ludee credincîose, eiii de părinte Ellinii; Care d avea 2
mărturia bună de la fraţii din Listra şi Iconia. Pre acesta a voiţii Pavelii să merga 3
împreună cu elii; deci eluându-£w, l'a circumcisu, pentru Iudeii ce erau în acele lo
curi; că toţi sciaii, că părintele luî era
Ellinii.
Şi trecendu prin cetăţi, dădură credin- 4
ctoşiloră ordinele /cele hotărîte de apostoli
şi de bătrânii cei din Ierusalimu, ca să le
urmeze. Deci » besericele se întăriau în ere- 5
dinţa, şi sporîau la minierii în tote dilele.
Pavelit şi Sila cercetesă Frigia ţi Galatîa, ţi incepti lucrarea lorH in Europa la Filippi.

Eru eî trecendu prin Frigia şi prin laturea Galatieî, aii foştii opriţi de Sântulu
Spiritu a vorbi cuventulu în Asia; Şi venindu la Misia, se încercară a merge la
Bitinia; dară nu î-a lăsaţii Spiritulu. Deci
trecendu prin Misia, * s'aii pogorîtu la Troada.
Şi s'a arătaţii lui Pavelii noptea vedere:
Unu ' bărbaţii Macedonenii sta rugându-lu,
şi dicendu : Treci în Macedonia, şi ne ajută.
Erii cându a vădutu vederea, îndată amu
cerniţii să eşimii J în Macedonia, socotindu,
g 1 Cor. 18. 11.
Ebr. U 31.
Ii
h Cap. 13. 1.
t
i Cap. 13. 4, 13, •
14, M. & 14.
1. 6, 24, 25.
; Cap. 12. 12,
25. & 13. 5.

Col. 4. 10.
2 Tim. 4. 11.

Film. 24.
Cap. 13. 13,
Cap. 14. 26.
Cap. 16. 5.
—
Capulu- 16.

a Cap. 14. 6.
o Cap. 19. 22.

6
7
8
9
10

Gal. t. a.
Rom 16. 21.
V . ..h Gal. 5. 2.
1 Cor. 4. 17.
Fillp. 2. 19.
/Cap. 15. 28,
1 Ti». 3. t.
29.
1 Tim. 1. 2. î Cap. 15. 41.
2 Tim. 1. 2. k 2 Cor. S. 12.
. 2 Tim. 1. 5.
2 Tim. 4. ia.
ii Cap. 6. a.
i Cap. 10. M.
• 1 Cor. 9. 20. j 2 Cor. >. U.

CAP 16, 17.
că 'ne cliîamă Domnulu, să li predicămâ
evangelia.
11
Drepţii aceea pornindu de la Troada,
amu mersu drepţii la Samotracia, şi a duoa
1 2 $i la Neapoli ; Şi de acolo la * Filippi, care
este cetatea cea d'ânteiu a părţei acesteia
a Macedoniei, ţ? i colonia; şi într'acea ce
tate amu petrecuta câte-va dile.
13
Şi în tjiua sâmbăteî amu eşitu afară din
cetate, lungă rîu, unde era îndătinaţii a se
face rugăciune; şi şedendu, vorbîamîi că14 tră femeele ce se adunaseră. Şi o femeă,
anume Lidia, neguţătoresă de purpură, din
cetatea Tiatiriî, temetore de Dumnedeu,
asculta; căreia Domnulu 'î-a deschisu ani
ma, ca fii îee aminte la cele ce se vorbîau
15 de Pavela. Şi botezându-se ea şi casa ei,
s'a rugaţii, dicendu: De me socotiţi a fi
credinciosă Domnului, întraţî în casa mea,
şi remâneţî aicea. Şi mne-& înduplecatii.
16
firii mergendu noi la rugăciune, ne- a întimpinatu o feta, " care avea spiritii pitonicu,
şi care aducea " ceştigu mulţii stepâniloru ei,
17 vrăjindii. Acesta urmându luî Pavelu şi
nouî, striga, dicendu: Aceşti omeni sunt
servi ai luî Dumnedeii celui Pre-înaltu, cari
18 ni vestescu calea mentuireî. Şi acesta fă
cea în multe dile. firii ' superându-se Pa
velu, şi întorcendu-se, a disu spiritului: Eii
'ţi ordinii, în numele luî lisusu Christosii,
să eşî dintr'însa. » Şi a eşitii în acea oră.
19
Şi r vedendu stepâuiî ei, că s'a perdutii
speranţa ceşti guluî lorii, • prindendii pre Pa
velu şi pre Sila, ' î-au tărîtii în tîrgii la di20 regetorî. Şi ducendu-î la judecători, aii
disu : Aceşti omeni, fiindu ludei, " turbură
21 cetatea nostră. Şi înveţă datine, cari nu
ni este iertaţii a le primi, nici a le face,
22 fiindu noi Romani. Şi mulţimea s'a rădi
caţii în tumultii asupra lorii ; şi magistraţii,
rupendu-sî vestmintele, v aii ordinată să-î
23 bată. Şi dându-li multe lovituri, î-au pusu
în închisore, ordinândii păzitorului închi24 soreî, să-î păzescă cu siguranţă. Acesta
primindu astu-feliu de ordinii, î-a pusii în
închisorea cea din întru, şi a băgaţii picîorele lorii în butucii.
25
firii la mîedulu nopţeî Pavelu şi Sila rugându-se, aii cântatu cântece de laudă lui
Dumnedeu, încâtii 1 audîaii cel-l-alţl închişi.
26 * Şi fără de scire s'a făcuţii cutremură mare,
încâtii s'a clătită temeliele încbisoreî ; şi
îndată s 'aii deschisu tote uşele, şi lanţurile
27 tuturoru » s'au deslegatii. Şi desceptându-se
k Fi lip. 1. 1.
1 l.iif. 24. 45.
m Fac. 19. 3. &
tt. 11.
Jude. 19. SI.
Luc. !4. 29.
Ebr. 18. 8.

n 1 Şam. *8. 7. « S Cor. 6. 5.
* Cap. 4. 31.
o Cap. 19. 84. ( Mat. 10 18. y Cap. 5. 19. fc
B VedI Marc. 1. u 1 Reg. 18. 17.
11. 7, 10.
« Luo. 1 10.
S5, 34.
Cap. 17. 6.
q Marc. 16. 17. ti 2 Oor. 6. 6.
Cap. S. 87. &
T Cap. 18. 25,
0.6.
* 11. ÎS, S6.
iii.
1 TM. 8. S.
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păzitorulu închisoreî, şi vedendu deschise
uşele închisoreî, seoţendu sabia, voia să se
omore, socotindii că aii scăpaţii închişii,
firii Pavelu a strigată cu voce tare, dicendu :
Nimicii reu nu-ţî face, că toţi suntemii ai
cea. Atunci elii cerendii luminare, a săritii în întru, şi tremurândii, se proşternea
înaintea luî Pavelu şi a luî Sila; Şi scoţendu-î afară, a disu : * Domnilorii, ce trebue
să făcu, ca să me m e utui ii? firii eî aii disii:
" Crede în Domnulu lisusu Christosu, şi te
vei mântui, tu şi casa ta. Şi î-aii vorbiţii cuventulii Domnului, luî şi tuturoru celoru din
casa luî. Şi luându-î într'acea oră a nopţeî,
lî-a spălaţii ranele; şi s'a botezaţii elii şi
toţi ai luî îndată. Şi ducendu-i în casa
sa, * lî-a pusii mesă ; şi s'a bucurată cu totă
casa sa, că a credutu în Dumnedeu.
Şi fâcendu-se giuă, au trămesu judecătoriî pre servi, dicendu: Demite pre acei
omeni. Şi a spusă păzitorulu închisoreî aceste cuvinte luî Pavelu : Judecătorii aii tră
mesu să fiţi liberaţi; acumu dară eşiţî, şi
mergeţi în pace. firii Pavelu lî-a disu:
Eî ne-aii bătuţii înaintea tuturoru fără de
judecată, măcarîi " că suntemu Romani, şi
w-aii băgaţii în închisore; şi acumii ne
scoţii pe ascunşii ? Nu aşa ; ci să vină ei să
ne scotă. Şi au spusu servii aceste cuvinte judecătoriloru ; şi aceştia s'aii temuţii,
audindii că sunt Romani. Şi venindii li
s'aii rugaţii ; şi scoţendu-î, d 'î poftîau să esă
din cetate. Şi eşindii din închisore, ' au
Intraţii în casa Lidicî; şi vedendu pre fraţî,
şi mângăîându-î, s'au duşii.

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

38
39
40

Petrecerea lui Pavelă şi a luî Sila in Tessalonică
şi Berea.

SI trecendu prin Amfipoli şi Apollonia,
aii veniţii la Tessalonicii, unde era si
nagogă a ludeiloru. Eru Pavelu, dupre datina sa, " a întratu la eî, şi în trei sâmbăte
a disputată cu eî din scripturi: Dovedindii
şi aretându, * că trebuia Christosu să sufere,
şi să învieze din morţi ; şi că acesta lisusu,
pre care eu vî predicii, este Christosu. c Şi
uniîa dintr'înşiî au credutu, şi s'au însoc.itu
cu Pavelu şi cu d Sila; şi mulţime mare din
Ellinî pioşî, şi din femei însemnate nu puţine.
firii Iudeii, cari nu credeau, împlenduse de pismă, şi luându cu sine pre nisce
omeni reî din cei proşti, şi făcendii glotă,
au întărîtatu cetatea; şi năvălindu asupra
casei luî ' lasouu, căutau să-î scotă la poa Ioan3.16, 86. d Mat. 8. 84.
e Vers. 14.
& 6. 47.
1 luau 5. 10.
i Luc. 5. 29. &
Citpulu 17.
19. 6.
e Caji. S». K. a Loc. 4. ÎS.

17
2
3
4

5

Cap. 9. 20. *
Cap. 18. 28.
13. 5, 14. ft
Gal. t. 1
14. 1. k 16. e Cap. 28. 24.
d
Oap. 15. 22,
13. St 19. 8.
27, 32, 40.
i Luc. 24. 26,
< Bom. 16. 21.
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6 porii. Dară neaflându-î, trăgeau pre lasonă
şi pre uniîa din fraţi la maî marii cetăţeî
strigândă : /Aceştia cari au turburată totă lu7 mea, au veniţii şi aicea; lasonu î-a găzduiţii;
aceştia toţi făptuescă contra ordineloră Cesaruluî, » dicendă, că este alţii rege, lisusu.
8 Şi au turburaţii pre poporii şi pre maî
9 marii cetăţeî, cari audîaă acestea. Şiluându
siguranţă de la lasonu şi de la ceî-1-alţî,
î-aă demisii.
10
Şi * fraţii îndată noptea au triiinesu pre
Pavelu şi pre Sila la Berea; cari mergendă,
11 aii intraţii în sinagoga ludeilorîi. Aceştia
erau de maî bună nemu de câtă cei din
Tessalonică, primindu cuventulă forte bu
curoşi, ?t în tote dilele ' cercândă scriptu12 rele, de sunt acestea aşa. Decî uiulţî dintr'înşiî au credută, şi din Ellinî însemnaţi,
şi femei şi bărbaţi, nu puţini.
13
Eră aflândii Iudeii cei din Tessalonicu,
că şi în Berea s' a predicată de Pavelu cu
ventulu lui Dumnedeu, au veniţii şi acolo,
14 agiţându pre poporii. i Şi îndată au trămesă
fraţii pre Pavelu să mergă la mare. Eru
15 Sila şi Timoteiu asceptau acolo. Eră cei
ce însoţîau pre Pavelu, l'au duşii până la
Atena; şi * luanda ordini câtră Sila şi Ti
moteiu, ca să vină la elu câtu maî curendu,
s'aă duşii.
Pavelu în Atena.

16
17
18

19
20
21
22

Eru asceptându-î Pavelu în Atena, 'se
întărită într'însulă spiritulii lui, vădendă
cetatea plină de idoli. Drepţii acea disputa
în sinagogă cu Iudeii şi cu proseliţiî, şi în
târgii în tote dilele cu cei ce se întelnîaă cu
elu. Atunci ore-cari filosofi din Epicurei şi
Stoici disputau cu elu ; şi uniîa diceau :
Ore ce arii voi acesta bîrfitoră să dică î
Erii alţii: Se pare că este predicatorii de
deî străini ; pentru că li predica pre lisusu
şi înviarea.
Şi prindendu-lă, Fuu duşii la Areopagă,
dicendu : Ore puteam sci ce este acesta înveţătură nouă, despre care tuvorbescî? Că
tu bagi în urechîele nostre nisce lucruri
străine ; drepţii aceea voimă să scimu ce arii
ii acestea. (Că toţi Atenienii şi străinii
nou-veniţî nu se ocupau de nimica alta,
de câtu de a vorbi şeii a audi ce-va nou.)
Atuncea Pavelu, stândă în medîloculu
Areopagului, a disă: Bărbaţi' Atenei, în
tote vă vadă, că ţineţi multa la deî. Că
ţrecpndă, şi Drivingă otg'ectele de^doraţiune

/ Cap. 16. 20.
f LUP. 23. t.
loan 19. 12.
1 Pet g. 13.
h Cap. 9. 25.
Vora. 1*.
< Iu. M. 16.
Luc. 16. S».

loan S. 39.
j Mat 10. î3.
*<:«!, IA. 5.
( » Pet. t! 8.
n Cap. 14. 15.
n Mat. 11. K.
o Cap. 7. «8.

p Pi. 60. 8.
q Fac. I. T.
Num. IU. M.
IOT 12. 10. &
27. 3. & 33.
Ă
Iu. 42 5. A

T
*
(
u

f>1. 16.
Zecii. U. 1.
Deiit. M. 8.
Umil 1. 20
Oap. 14. «7.
Col. 1. 17.
Klir. 1 3.

ale vostre, amu aflaţii şi unu altaru, pe
care este scrisii: NECUNOSCUTULUI DUMNEDEtT. Decî pre care voi 'Iu adoraţi necunoscendu-Zw, pre acesta eu vi-lu predicii.
n Dumnedeii, care a făcuţii lumea şi tote cele
ce sunt într'însa, acesta fiindii n Domnulă
ceriului şi ala pămentuluî, • nu locuesce în
temple făcute de mâni; Nici de mâni omenescî se servesce, p ca cumu avendă tre
buinţă de ce-va, de 6re-ce * elu dă tuturora
vîeţă şi suflare şi tote ; Şi a făcuţii dintr1unii sânge toţii nemulu omenescă, să locuescă pe tota faţa pămentuluî, determinându
timpurile hotărîte şi 'marginile locuinţei lorii:
* Ca să caute pre Domnulu, ca doră Tarii simţi,
şi l'aru afla, ' mâcarii că nu este departe de fie
care din noi; Că "într'însulii vieţuimu şi ne
mişcămii şi suntemii; "precumu ore-cari din
poeţii voştri aii disii: Că şi nemu alu lui
suntemu. Decî, de 6re-ce suntemii nemâ
alu lui Dumuedeii, x nu ni se cade a socoti,
cumu-cu, Dumnezeirea este asemenea aurului
seu argintului seu petrei, care este ciopli
tură a meşteşugului şi a gândului omului.
Decî y timpurile nesciinţeî acesteia trecendule Dumnedeii cu vederea, ' acumii ordină tutu roru 6menilo/u pretutindenea să se pocăescă;
Pentru că elu a hotărîtii o di, în care "va
să judece lumea în deptate, prin bărbatulu,
pre care l'a ronduitu, dândii tuturoru sigu
ranţă despre acesta *prin înviarea lui din morţi
Erii audmdu de înviarea morţiloru, uniîa
'şî băteau jocu; eru alţii audisu: Săteauţlimu eră-şî despre acesta. Aşa Pavelu a
eşitu din medîloculu lorii. Erii ore-cari barbaţî lipindu-se de elu, au credutu, intre
cari era şi Dionisie, Areopagitulu, şi o femeă, anume Damaris, şi alţii cu d'înşii.
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Pavelă tn Corintă ; şi re'ntârcerea lui prin Efest,
Cesarea, yi lerusalimă la Antiochia.

DUPĂ acestea eşindii Pavelu din Atena,
a veniţii la Corintu. Şi aflândii jre
ore-care Iudeu, a nuine " Akila, de nemii din
Ponţii, care de curendu venise din Italia,
şi pre Priskilla, femea lui, (pentru că Chiudiii ordinase să esă toţi Iudeii din Roma,)
a venită la ei. Şi fiindfu elă de aceeaşi
meseria, a rămasă la d'înşiî, * şi a lucrată ;
că erau de meseria făcători de corturi. "Şi
vorbîa în sinagoga în tote sâmbătele, şi con
vingeau si pre Iudei şi pre Ellinî.
Eră ''sosindă de la Macedonia Sila şi Timoteiu, Pavelu • era cuprinsă de spirită, mărB TU 1. 1».
x Iu. 40. 18.
y Cap. 14. 16.
ROMI 8. 25.
l Lac. 14. t7.
Tit 2. U. IV.
1 Tot. 1. 14.

& 4. 3.
a Cap. 10. 42.
Rom. 2. 16. &
14. 10.
6 Cap. S. 21.

Capuli ÎS.
a Rom. 16. 3.
1 Cor. 16.19.
i Tim. 4. 19.
6 Gap. 20. 34.
1 Cor. 4. 19.
1 Tei. I. ».

18
2

3
4
5

2 Toi. ». 8.
c Cap. 17. t.
d Cap. 17. U,
15
l IOT 32. 18.
Cap. 17. S.
Vei.-, «â.

CAP. 18, 19.
turisindă ludeiloru, că lisusu este Christosă.
6 firii /opunendu-se eî şihulindă, «scuturându-şî vestmintele, lî-a disă: * Sângele vo
stru fie asupra capuluî vostru; 'eu sunt cu7 rată; ^de acuma mă voia duce la Ginţi. Şi
mutându-se de acolo, a veniţii la casa orecăruî omu, anume lustă, temătorii de Dum
nedeu, a cărui casă era lungă sinagogă.
8 * Eră Crispii, maî marele sinagogeî, a credută în Domnulu cu tdtă casa luî; şi
mulţi din Corinten! audindu, credeau şi se
botezau.
9
Atuncea ' Domnulu noptea în visiune a
disă luî Pavelă: Nu te teme, ci vorbesce şi
10 nu tace; "Că eii sunt cu tine, şi nimenea nu
se va încerca a-ţî face reii; că amii poporă
multă în acesta cetate.
Şi a şedută acolo unu ană şi şese luni,
11
învătândă intre eî cuventulă luî Dumnedeu.
12
;i Gallionîi fiindu proconsulii în Acaia,
s'au rădicaţii Iudeii cu unu cugetă asupra
luî Pavelu, şi l'aă duşii la scaunulu jude13 cătorescu, Dicoudă: Acesta înduplecă pre
omeni să se încbine luî Dumnedeu contra
14 legeî. Şi voindă Pavelu să-şî deschidă gura,
a ţlisă Gallionă cătră ludeî : n De arii fi fosta
vre-o nedreptate seu vre-o faptă rea, o lu
deiloru, dupre cuviinţă v'aşă fi suferita.
15 firii fiindă-că este întrebare despre cuventu
şi despre numi şi despre legea vostră, veţi
căuta voî; că eu nu voiii fi judecătorii a16 cestora. Şi î-a gonitii de la scaunulu ju17 decătorescu. Atuncea toţi Elliniî apucândii
pre "Sostenu, mai marele sinagogeî, 'Iu bă
teau înaintea scaunului judecătorescu. Şi luî
Gallionii nu-î păsa de acestea.
18
Eră Pavelu, după ce a maî rămaşii încă
multe dile, despărţindu-se de la fraţi, a plu
tită la Siria, şi împreună eu elfi Priskilla şi
Akila, p tundendu-şî capulu în 'Chencreasă ;
19 pentru că făgăduise. Şi venindii la Efesii,
î-a lăsaţii acolo; eră elfi întrândă în sina20 gogă, disputa cu Iudeii. Şi rugându-fâ eî
ca să rămână la d inşii maî mulţii timpii,
21 nu a voiţii; Ci s'a despărţita de la eî, dicendă: rEii trebue neapăraţii să facii serbătorea viitore în Ierusalimă; dară eră-şî
mă voiii întorce la voî, 'de va voi Dumne
deu. Şi a plutită de la Efesă.
22
Şi desbarcândă în Cesarea, s'a suiţii la
lerusalimu ; şi salutândă beserica r/o acolo,
s'a pogorîtă la Antiochia.
/ Cap. 13 49.
1 Pet. 4. 4.
g Ni.-em. 5. ÎS.
Hat 10. 14.
Cap. 13. Si.
h Lev.iO. 9, 11,
M.
a Şam. 1. 16.
Biec. 18. 13.&
U. 4.

t OM. 1. 2. &
4. 14.
u (Jap. 14. Si. &
15. 3i, 41.
q Rom. 16. 1.
a 1 Cor. 1. ÎS.
r Cap. 19.21.&
& 3. t, 6. k 4.
l (Jap. S3. U.
20. 16.
e.
n Ier. 1. 18.19. • 1 Cor. 4. 19.
TU 3. 13.
Hat. 28. HO.
Ebr. 6. 3.
x Rom. 12. 11.
lac. 4. 15.
n Cap. 20. W. k
V Cap. 19. 3.
i Eiec.3.18, 19.
& 33. ».
Cap. M. te.
j Cap. 13. 46. &
88. «S.
t 1 Cor. 1. 14.

25. 11, 19.
o 1 Cor. 1. 1.

p Num. 6. 18.
Cap. 11. M.
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Pavelii cercetisS Galatia şi Frigia ; eltt urmtza, Ittcrulă cela începută de ApollosH la Efesii.

Şi petrecendă acolo câtii-va timpu, s'a 23
dusu, trecendă de-a rondulă prin laturea ' Ga
laţieî şi a Frigieî, "întărindă pre toţî discipuliî.
într'acestea " unu Iudeu, anume Apollosii, 24
Alessandrinenă de nemu, bărbaţii elocentă
si puternicii în scripturi, a veniţii la Efesu.
Acesta era învăţată în calea Domnului; şi 25
fiindu *ferbinte la spirittt, vorbîa şi învăţa
cu dinadinsulu cele despre Domnulu, deşi
y scia numai botezulu luî loanu. Acesta a 26
începută a vorbi cu îndrăznelă în sinagogă ;
şi audindu-lu Akila şi Priskilla, 1'aii luaţii
la sine, şi maî lămurită î-aă esplicatu calea
luî Dumnedeu. Şi voindă elu să trecă în 27
Acaia, fraţii aă scrisă, îndemnândă pre
discipulî sâ-lu primescă ; care venindă, * a ajutată multă pre cei ce prin chară creduseră ; Că elu înfruntase şi în publică pre 28
Iudei, °arătându-/i din scriptură, că lisusă
este Christosulă.
EARtT cându era "Apollosă în Corintă, Pa- 19
velă trecendă prin părţile cele de susă,
a venită la Efesu; şi aflândă pre ore-cari
discipulî, Lî-a disă: Primit'aţî Spirită Sântă, 2
după ce aţi credută? firă eîî-aă disă: *încă
nici nu ama audită de este Spirită Sântă.
Şi î-a întrebată: Dară cu ce boteză v'aţî 3
botezată? ţ)is'aueî: c Cu botezulu luî Ioană,
firă Pavelu a disă : d Ioană a botezată cu 4
botezulă pocăinţei, dicendă poporului, ca
să credă în cela ce vine după d'însulă, adecă, în Christosă lisusu. Şi audindu a- 5
cesta, s'au botezată • în numele domnului li
susu. 'Şi puindu-şî Pavelu manele preste 6
eî, a venită Spiritulă Sântă preste d'înşiî;
şi t vorbîaă în limbi şi profeţîaă. Şi erau 7
toţî bărbaţii ca la duoî-spre-dece.
* Şi elă întrându în sinagogă, cu îndrăz- 8
nelă vorbîa, trei luni disputândă, spre a-î
convinge în cele ' de împărăţia luî Dumnedeă. Eră ^de 6re-ce uniîa se împetrîau, şi 9
nu ascultau, vorbindă rea * de acesta cale
înaintea mulţimeî, Pavelu depărtându-se de
ia eî, a osebită pre discipulî; şi a vorbită
în tote dilele în scola unui Tirană.
Şi l acesta s'a făcută în duoî ani, încâtă 10
toţî cei ce locuîaă în Asia aă audită cuvcntulă domnului lisusu, atâta Iudeii câtă
şi Elliniî.
Şi m făcea Dumnedeu minuni însemnate 11
< 1 Cor. 3. 6.
7.
/ Cap. 6. 6. k
> Fet. a. a.
a Oap. 9. 22. &
Cap. 8. 16.
Iuda 10.
8. 17.
17.3.
e Cap. 18. 15. a Cap. 2. 4. k k Veţlîcap.9. 2.
Ver.. 5.
d Mat. 3. 11.
10. 4«.
&Hî.l. & 14.
—.
loan 1.16,17, A Cap 17. 2. k
14.
30.
18.4.
Vers. 23.
Ojdl»t ÎL IV.
Cap. 1. 5. & i Cap. 1. 3. k I Oap. !0. 31.
a 1 Cor. 1. 12.
11 16. k 13.
m Marc 16. 20.
28. 83.
fc 3. 5, 6.
24, 25.
;' 2 Tiui. 1. 15.
Cap. 14. 3.
6 Vw,lilSam. 3. e Oap. 8. 18.
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Audindii acesta, şi împlendu-se de mânia, 28
au strigaţii, dicendii: Mare este Diana Efesoniloru! Şi s'a împlutii totă cetatea de tur- 29
burare; şi s'au porniţii toţi cu unii cugetu
la teatru, răpindă cu sine pre soţii lui Pa
velu, pre d Gaiii şi pre • Aristarcu, Macedo
neni. Eru Pavelu voindii să între în po- 30
porii, nu l'au lăsaţii discipuliî. încă şi u- 31
niîa din mai marii Asiei fiindu-î amici, aii
trămesu la d'însulu, rugându-/u să nu se
ducă la teatru. într'acestea uniia strigau 32
una, orii alţii alta ; că adunarea era în tur
burare, şi ceî mai mulţi nu sciaii pentru
ce se adunaseră. Atunci au făcuţii pre A- 33
lessandru să esă din poporu, împingendu-lu
înainte Iudeii. Eru'Alessandru, "făcendii cu
mâna, voia să vorbescă cătră poporu. Eru 34
cunoscendii că este Iudeu, toţi cu o voce,
care ţinu ca vre-o duoe ore, strigau : Mare
este Diana Efesenilorii.
Dară cancelarulu a astemperatii pre po- 35
porii, dicendii : Bărbaţi Efesenî, care omu
nu scie, că cetatea Efesenilorii este închinătore a mareî deiţe Diana şi a iconet «ădute de la Joe? Deci, fiindii acestea fără 36
contradicere, vi se cuvine să ve astemperaţî, şi să nu faceţi nimicii cu pripelă. Că 37
aţi adusii pre aceşti bărbaţi, cari nu sunt
nici furi de cele sânte, nici blăstemătorî de
deiţn vostră. Deci dacă Demetriu, şi me- 38
sterii ce sunt cu elii, au ce-va împotriva
cuî-va, dile de judecată se ţinu, şi procon
suli sunt: perescă-se unulu pre altulu. Eru 39
dacă aveţi alţii ce-va de ceruţii, se va ho
tărî în adunare legiuită. Că suntemu în 40
pericolu a fi perîţî pentru rescola de astă-dî, fiindu-că nici unu cuventii nu este,
'/'/Hindi 'i! n uri/nai, de Demetritt asupra Iul Pavelti, dupre care amu pute să dămu semă pen
şi liniştirea acestuia.
tru acesta turburare. Şi acesta diceudu, 41
Eru "într'acelii timpii s'a născuţii nu pu- a demisii adunarea.
ţină turburare despre ° calea Domnului. Că
ore-care argintarii, anume Demetriu, făcea Pavelit eră-şi cercettză Grecia de nordfl şi de suda,
prin Macedonia la Troada şi Mipentru Diana temple de arginta, şi da * mulţii şi se re'ntorceletii
pe drumulă Siriei.
ceştigu meşteriloru. Deci adunându-şî pre
aceştia şi pre lucrătorii lorii, a disu: Băr- EARtF după ce a încetatii turburarea, Pa- 20
vel» chiămându la sine pre discipuli,
baţiloru, sciţi că dintr'acestu lucru este ceştigulu nostru; Dară vedeţi şi audiţî, că şi luându-şî diiia bună. de la (fînsii, °a eşitu
nu numai în Efesu, ci mai în toţii Asia, a- să mergă în Macedonia. Şi trecendu prin 2
cestii Pavelu a induplecatii şi a abătuţii părţile acelea, şi îndemnându-î cu cuvinte
mulţii poporu, dicendii, că c nu sunt dumne- multe, a veniţii în Grecia ; Şi a remasu 3
deî ceî ce se făcu de mâni; Şi nu numai acolo trei luni.
* Erii pândindu-lu Iudeii, cându era să se
.acesta meseria a nostră este în pericolu a
se nimici; ci şi templulu nrareî deiţe Diana suia în Siria, şi-a propuşii să se întorcă
se va despreţui, şi se va surpa măreţia ei, prin Macedonia. Şi mers'a cu elii până în 4
Asia Sopateru, Hereeuulu; şi din Tessalopre care toţii Asia şi lumea o adore';/ ă.

12 prin manele lui Pavelu; " încâtu şi preste
ceî bolnavi se puneau macrame şeii basmale,
ce se atinseseră de corpulu şeii, şi se de
părtau de la cî bolele, şi spiritele cele rele
eşîau dintr'înşiî.
13
"Atuncea ore- cari din esorcistiî îudeescî,
cari cutrierau,* s'au încercata a chîăma preste
ceî ce aveau spiritele cele rele numele dom
nului lisusu, ^icendu: Ve jurănui cu lisusu,
14 pre care Pavelu predică. Şi erau şepte fii
ai unul Seva, archiereu iudeu, cari făceau
15 acesta. Şi respundendu spiritulu celu reu,
a disu: Pre lisusu cunoscu, şi pre Pavelu
IC cunoscu; dară voi cine sunteţi? Şi sărindu
asupra lorii omulu, în care era spiritulu celu
reu, şi biruindu-i, î-a maltrataţii, încâtu aii
fugiţii diutr'acea casă goli şi răniţi.
17
Si acesta s'a făcuţii cunoscuta la toţi
Iudeii şi Ellinii, ce locuiau în Efosii; ''si u
cădutu frică preste toţi aceia, şi se măria
18 numele domnului lisusu. Şi mulţi din ceî
ce creduseră venîau, r mărturisind u şi spu19 nendii ce aii făcuţii. Mulţi şi din ceî ce
făcuseră vrăjitoria, aducendu cărţile, le ar
deau înaintea tuturora ; şi socotindii preţu
rile loru, au aflaţii cincî-decî de mii de ar20 ginţi. 'Aşa de puternicii crescea şi se întăria cuventulu Domnului.
21
'Erii sfârşindu-se acestea, "şî-a propuşii
Pavelu, ca trecendu prin Macedonia şi A
caia, să mergă la lerusalimu, dicendii :
După ce voiu fi acolo, " trebue să vedu şi
22 Roma. Şi trămeţendu la Macedoria duoî
*din ajutătorii şei, pre Timoteiii şi pre »Erastu, elii singurii a remasu în Asia câtuva timpii.
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CAP. 20.
nicem, e Aristarcă şi Secuadii, şi "* Gaiu, Derbenulă, şi ' Titnoteiu ; eră din Asia, Tichică
5 şi»Trofimă. Aceştia mergendu înainte, ne-au
6 asceptatu în Troada. Eru noî, după * dilele azimelorii, urnii plutită de la Filippi,
şi în cinci dile amu veniţii la eî ' în Troada,
unde amu rămasă şepte dile.
7
l'lru la j ântăîa </i a septămâneî, fiindă adunaţî discipuliî *să frângă pane, Pavelit avendă a purcede a dăoa di, vorbîa cu d'înşiî; şi şî-a prelungiţii cuventulă până la mîe8 dulii nopţeî. Şi erau multe luminări ' în
9 foîşorulă, unde erau adunaţi. Şi şedendă
unu tânără, anume Evtică, la ferestră, a
foştii cuprinşii de somnii greu; şi vorbindă
Pavelă multă timpii, biruiţii de somnii, a
ciidută josu din ro ud ui u ala treilea; şi l'au
10 rădicată morţii. Eru Pavelu, pogorîndu-se,
m a câdută presto elu, şi îmbrăgiăşându-W, a
disă : " Nu vă turburaţi ; că sufletulii luî este
11 într'însulă.
Atuncea suindu-se, şi frângendă pane, şi mâncându şi vorbindu în
(le-îijunsu până la difu'i, apoi a pornita.
12 Eră pre teuerii l'au adusii viu, şi s'aă mân
gâiaţii nu pur.iuu.
13
Eră noî mai 'nainte mergendă cu cora
bia, ama plutitii la Assosă, aveudă a lua
de acolo pre Pavelu; că aşa era rânduiţii,
14 voindii elu să mergă pe josu. Şi întelnindu-se elii cu noî la Assosu, Fauni luaţii, şi
15 urnii veniţii la Mitilena. Şi de acolo plutindu, a duoa (li aiuii sosiţii în tara Chiulul,
eră în cea-1-altă di amu ajunsă la Samosu;
şi rămânendă în Trogiliă, a duoa (ţi amu
1 6 venită la Miletă. Că Pavelu se hotărîse să
trecă alăture Efesulă, ca să nu-î se întemple săîntârdie în Asia; că "segrăbîa, deară
pute, p să fie în Ierusalimă în * diua cincîdecimeî.
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tre cele de folosă, predicându-vî evangelia,
şi înveţându-vă în publică şi prin case ; " Predicândă şi ludeiloră şi Elliniloră " pocăinţa 2 1
cătră Dumnedeă, şi credinţa în domnulă
nostru lisusă Christosă.
Şi acuma ecce, x eu, împinsă de spirită, 22
mergă la Ierusalimă, nesciindă cele ce mi
se voră întâmpla acolo ; De câtă numai că 23
y Spiritulă cela Sântă mărturisesce în tote
cetăţile, dicendă că lanţuri şi strîmtorărî
mă asceptă. înse * nu mă ocupu de acesta, 24
nici vîeţa mea nu mî-o socotescă mai preţiosă, " de câtă a sfârşi mersulu meu cu bu
curia, b şi servicîulă c ce ama luată de la domnulă lisusă, a mărturisi evangelia charuluî
luî Dumnedeă.
Şi acuma, ecc§, dsciă că nu veţi mai vede 25
faţa mea voi toţi, pr'intre cari ama petre
cută, predicândă împărăţia luî Dumnedeă.
Pentru aceea vî mărturisescă în diăa de a- 26
stă-dî, că e curată sunt ea de sângele tutu
rora. Că 'num'amă ferită de a vî anunţa 27
totă s sfătuia luî Dumnedeă. Dreptă aceea 28
luaţi '' aminte de voi şi de totă turma, în care
Spiritulă Sântă * v'a pusă episcopî, să păsto
riţi beserica luî Dumnedeă, >carea a ceştigat'o
* cu sângele seă. Că sciă acesta, că după 29
plecarea mea ' voră întră intre voi lupi grei,
cari nu voră cruţa turma; Şi "d'intre voi 30
chîară se voră scula bărbaţi, vorbindă cele
înrăutăţite, ca să tragă pre discipuli după
d'înşiî. Pentru aceea priveghîaţî, aducen- 31
du-vî aminte, că " trei ani noptea şi diăa nu
amu încetată cu lacrimi de a sfătui pre fie
care din voi.
H§ •
Şi acuma, fraţiloru, v- < încredinţeză luî 32
Dumnedeă şi ° cuvântului charuluî seu, care
pote p a vă întări şi a vî da " moscenire intre
toţi cei sânţiţî. r Argintulă, seă aurulă, seă 33
vestmentulă nici a unuia nu ama poftită.

Vorba luî Paveltt cătră betrâniî besericei de Efestt,
în care se congedeză de d'tn^i».

17

Şi din Miletă trămeţendă la Efesă, a

1 8 chîămată pre bătrânii besericeî. Şi venindă
eî la elu, lî-a disă:
Voi sciţi cumă amu fostă cu voi în totă
timpulu, T din diăa cea d'ântăîa în care ama
19 intrată în Asia; Servindu Domnului cu totă
umilinţa, şi cu multe lacrimi şi ispite, cari
mi s'aă întâmplată ' prin pândirile ludeiloră;
20 Şi cH ' nu amu ascunsă de la voi nimica d'in« Cap. 19. 29. &
27. 2.
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v Mar.'. 1. 15.
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47.
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arătată,
cade să ajutaţi pre cei slabi ; aducendu-vî
aminte de cuventulu domnului lisusă, că
elu a disă: Mai fericită este a da de câtu
a lua.
Şi acestea dicendă, uplecându-şî genun- 36
chîele sale, s'a rugată cu eî toţi ; Şi aă 37
plânsă toţi multă, şi " cădendă pe grumazulă
lui Pavelă, 'Iu sărutaă; Amărîndu-se cu de- 38
e Cap. 18. 6.
2 Cor. 7. 2.
/ Vers. 20.
g Lac. 7. 30.
loan 15. 15.
Efos. 1. 11.
h l Tim. 4. 16.
1 Pet. 5. 2.
i 1 Oor. 12. 28.
j Bfes. 1. 7, 14.
Col. 1. 14.
Bbr. 9. 12.
1 Pet. 1. 19.

Apoc. 5. 9.
3. 24.
1 Cor. 9. 12.
2 Cor. 11. ;i,
t VeflI Ebr. 9.
Ebr. 9. 15.
14,
1 Pet 1. 4.
12. & ÎS. 13
I Mat. 7. l',.
r 1 Şam. 12. 3.
Efea. 4. 28. '
2 Pot. 2. 1.
1 Cor. 9. 12.
1 Ţes. t. 11
m 1 Tim. 1. 20.
2 Cor. 7. 2. &
& 5. 14.
1 l.iiiu 2. 19.
11. 9. k 12.
2 Tea. 3. 8.
n Cap. 19. 10.
u Cap. 7. 60. ft
17.
o Ebr. 13. 9.
t Cap. 18. 3.
21. 5.
p Cap. 9. 31.
1 Cor. 4. 12. v Fac. 45. 14.
q Cap. 26. 18.
1 Te». ». 9.
&46. 29.
KI'IH. 1. 18.
2 Tea. 3. 8.
Col. 1. 12. Se ( Rom. 15. 1.
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osebire pentru cuventulu * ce li disese, ca nu Primirea lui Paveltt de cătră letrânîţ la lerusaUmtt; elă se încercă a împacă Chreştinii Evrei;
voru mă! vede faţa luî. Şi-lii petrecută prinderea
Iul prin poporQ, şi scăparea Ittt prin o
la corabia.
căpiteniă Romană.
Călătoria Iţii Pavelă la Siria ; visita luî Za Cesarea,
ţi călătoria de acolo la Ierusalim».

ARtJ despârţindu-ne cu greu de d'înşîi, şi
îmbarcându-ne, amu veniţii drepţii la
Cosii, şi a duoa fi la Rodosu, şi de acolo
2 la Pătară. Şi aflându o corabia trecendu
la Finicia, suindu-ne într'însa, amu plutitîi.
3 Şi ivindu-se Cipru, şi lăsându-lu în stânga,
plutîamu la Siria, şi ne-amii debarcaţii în
Tirii; că acolo era să fie descărcată corabia
4 de povoră. Şi aflându discipulî, amu remasu acolo şepte dile ; ° aceştia diceaii lui
Pavelii prin Spiritu, ca să nu se suia la
5 lerusalimii. Eru după ce au trecuţii aceste
dile, amu plecată să mergemu, petrecuţi
fiindu de toţi cu femei şi cu copii, până afară din cetate; unde b plecândă genunchiele
6 pe ţermu, ue-ainu rugaţii. Şi luându-ni diua
bună uniîa de la alţii, ne-amii suiţii în co
rabia; orii aceia s'au întorşii "a casă.
7
Eru sfârşindu noi călătoria pe apă de
la Tirii, amu venita la Ptolomaida ; şi salutâuclu pre fraţi, ama rămaşii o ţii 'a ei.
8 Eru a duoa <tli eşindu noi, cari eramu cu
Pavelii, amu veniţii în Cesarea; şi întrândii
în casa lui Filipii, d evangelistulu, « care era
9 din cei şepte, amu rămaşii la elu. Şi acesta
avea patru fete fecîore, /cari profeţîaii.
10
Şi petrecendu noi acolo multe dile, a ve
niţii din ludea unii profeţii, anume » Agabu.
11 Acesta venindu cătră noi. şi luâudu brîulu
luî Pavelii, şi logându-şi manele şi picîorele,
a disu : Aşa vorbesce Spiritulu Sânţii ? * Astiifeliu vorii lega Iudeii în lerusalimii pre bărbatulii, ala căruia este acesta brîu, şi-^w
voru da în manele Giuţiloru.
12
Şi audindu acestea, 'Iu rugamii noi şi
cei de locu de acolo, ca să nu se suia elu
13 la lerusalimii. Dară Pavelă a respunsu:
* Ce faceţi, de plângeţi, şi-ml întristaţi anima?
că eu sunt gata nu numai a fi legaţii, ci şi
a muri în lerusalimii pentru numele clora14 nului lisusu. Aşa, neputendu noi a-lu în
dupleca, amu încetatu, dicendu : ^ Voia Dom
nului să fie.
15
După câte-va dile, gâtindu-ne, ne su16 îamu la lerusalimii. Şi împreună cu noi
aii venita şi unii discipulî de la Cesarea,
ducendu-ne la ore-care Mnasonu, Ciprienu,
discipulu vechia, la care şi găzduîamu.
x V CM. 25.
Copila 11.
a C»p. 10. 23.
Ver». 1».
6 Otp. 10. 3*.

c loan 1. 11.
d Efei. 4. 11.
1 Tim. 4. 5.
< 0«p. 8. 5. k
8. ie, 40.
/ loel 1. 18.

Cap. 1. 1?.
t Otp. 11. ÎS.
h Cap. 10. ÎS.
Ver», 33.
i Cap. 20. 14.
j Mat. 6. 10. t

16. 41.

LIIC. n. a. t
11. 41.
k Cap. 1$. 4.
I Cap. 15. 13.
3al. 1. 19. &

*Şi sosindu noi în lerusalimii, fraţii ne-au 17
primiţii bucuroşii.
Eru a duoa <tli & intraţii Pavelii împre- 18
una cu noi la ' lacobu ; şi toţi bătrânii s'aii
adunaţii acolo. Şi salutându-:, "spunea câte 19
una pe rondu cete ce a (acuţii Dumnedeii
între Ginţi "prin servicîulfi luî.
Şi ei audindu, mimau pre Domnulu, şi 20
î -aii disu: Vedi, frate, câte miriade de Iu
dei sunt, cari aii credutu şi toţi sunt ° zeloşi
pentru lege. Şi aii audiţii de tine, că în- 21
veţi pre toţi Iudeii cei d'intre Ginţi, să se
lepede de Moisi, dicSndu, ca să nU-sî circumcidă pre copiii lorii-, nici să âmble dupre datine. Ce dară este? Neapăraţii se 22
va aduna mulţime, că voru audi că ai veniţii.
Deci fă acesta, care-ţî diuemu: Sunt la noi 23
patru bărbaţi, cari au făgăduinţă asupra-li.
Pre aceştia luându-î, curăţesce-te împreună 24
cu ei, şi cheltuesce pentru ei, ca să-şî *radă
capulu ; aşa voru cunosce toţi, că din cele de
cari aii audiţii de tine nimicii nu este adeveratu ; ci că tu urmezi a păzi legea. Eru câtu 25
pentru Ginţi cari aii creţlutu, «noi amu scrisii,
hotârîndu, ca ei nimica să nu păzescă de acestu feliu, de câtu numai, ca să se ferescă
de cele sacrificate idoliloru, şi de sânge,
şi de cele zugrumate, şi de desfenare.
Atuncea Pavelii luâudu pre bărbaţi, şi 26
a duoa di curăţindu-se cu ei, ra intraţii în
templu, ' şi anunţa, că va împlini dilele cu
răţeniei, până ce se va aduce sacrificiu pen
tru fie- care dintr'înşiî.
Dară apropo de sfârşitulu celorii şepte 27
dile, 'Iudeii cei din Asia vădendu-lu în templu,
aii întărâtata toţii poporulu, şi "aii pusu. ma
nele pe elu, Strigândii: Bărbaţi Israeliţi, 28
ajutaţi l Acesta este omulu " care înveţă pre
toţi în toţii locuia contra poporului şi a legei şi a locului acestuia; încă şi Ellinî
a verîtu în templu, şi a spurcaţii acesta
sânţii locii. ("Că veduserăprezTrofimu, Efe- 29
senulu, în cetate cu elu, pre care socotiau,
că l'a verîtu Pavelă în templu). Şi 'J se mişca 30
totă cetatea, ţi a alergată împreună popo
rulu, şi prindendu pre Pavelă, 'Iii trăgeau
afară din templu ; şi îndată s'aii închişii uşele.
Şi căutând u ei să- Iii o morc, a venită 31
scire la căpiteniă cohortei, cumu-că s'a tur
burată toţii Ierusalitnulu ; * Care îndată Iu- 32
1. 9.
m Cap. IA. 4, 11.
Rom. 15. 18,
1».
n Cap. 1. 17. &
10. 14.

o C.p. 12. 3.
Rom. 10. 1.
Gal. 1. 14.
v Num. 6. 1, ÎS,
18.
Cap. 18. 18.

q Cap. 15. 20, D Cap 14. 5, n29.
x Cap. 10. 4.
y Cap. K. 11.
r Cap. 14. 18.
t Num. 8. îs.
M Cap. U. 17. k
( Cap. 14. 18.
14. 7.
u Cap. 16. 11.

CAP. 21, 22.

33
34
35
36

ândă ostaşi şi şutaşi, a alergată cătră cî;
eră eî vădândă pre căpiteniă şi pre ostaşi,
au încetată de a bate pre Pavelă. Âtuncea
căpiteniă apropiându-se, l'a apucata, şi ° a
ordinată să.- 1 u lege cu duoă lanţuri; şi întreba cine este şi ce a făcuţii. Şi uniîa stri
gau una, alţii alta intre mulţime; şi neputendă să înţelegă adeverulă pentru gîlcevă,
a ordinată să-lă ducă în cetăţue. Şi ajungendă la trepte, a trebuită să ne purtaţii
do ostaşi pentru silnicia poporului. Că mul
ţimea poporului mergea după du, strigându: *le-lu.
Vorba lui Pavelă cătră poporU de pe treptele cel'iiuci; scăparea lui de a diwu oră prin Romani.

37

Şi Toindii să-lă bage în cetăţue, Pavelă
a disu căpitenieî : Estc-mî iertaţii a dice ce
va cătră tine? Elă a disă: Sciî ellinesce?
38 'Ore nu escî tu Egiptenulu, cela ce mai
'nainte de dilele acestea te-aî resculatu, şi
ai scoşii în pusti iu pre cei patru mii de bri39 gândi? Eru Pavelu a disu: dEă sunt omii
Iudeu, Tarsenu, din Cilicia, cetăţenii ala
unei cetăţi, care nu este neînsemnată; şi
rogu-te, dâ-mî voia să vorbescă cătră po40 porii. Şi dându-î voia, Pavelu stându pe
trepte, ' a făcuţii cu mâna poporului.
Deci fâcendu-se mare tăcere, a vorbita
în limba ebreescă, dicendu:
22 nĂRBĂŢl, "fraţi şi părinţi, ascultaţi acuma
2 .D cuventulu meu de apărare cătră voi, (Şi
audindu, că li vorbesce în limba ebreescă,
3 aii făcuţii mai mare tăcere.) Şi elă a disu: *Eă
sunt bărbată Iudeii, născuţii în Tarsulă Cilicieî,
si crescuţii în acesta cetate ° la picîorele lui
d G-amalielii, învăţată «cu amănuntulă în legea
părintesc;!, 'fiindu zeloşii cătră Dumnedeă,
4 * precumii voi toţi sunteţi astă-dî : * Şi amu
persecutata acesta învăţătură până la morte,
legândă şi dându la închisore şi bărbaţi şi
5 femei. Precumă şi archiereulii şi ' totă bătrânimea pote mărturisi de mine, •> de la carelo luanda şi epistole cătră fraţi, mergeamă
la Damască, ca şi pre cei ce erau acolo
aă-î aducii legaţi în Ierusalimă, că să se
pedepsescă.
6
Şi *merge'ndă eii şi apropiându-mă de
Damască, într'amedă-di fără de scire a stră
luciţii din ceriu lumină mare împrejurară
7 meu. Şi amu cădutu la pămentu, şi ama
audiţii voce, dicendu-mî: Saule, Saule, de
a Cap. SO. tS.
Captat n.
/ Cap. îl. 20. * Cap. 9. 3. k
Veri. 11.
Gal. 1. 14.
Cap. 7. 2
t Lac. M. 18. a6 Gap.
g Rom. IO. >.
21. 89.
IOMI 19. 15.
h
Cap. 8. 3. k
* Cor. îl. X2.
Cap. H. M.
2fi. 9-11.
Vîltn
V o.
K
riiip. 3.
» VeflI Cap. 5. c Dout
FlUp.
S. 8.
33 3
96.
Tlm. 1. 1».
2 Reg. 1. 38. t 1Lno.
d Cap. 9. 11. t
ii. 66.
Lno. 10. 39.
12. S.
Cap. 4. 5.
t Cap. 1». 17. d Cap. 5. 34.
j
Cap.
9. 1. k
t Cap. 26. ă.
—
16. 10, lî.

»:. 11, 13.
l Dan. 10. 7.
Cap. 9. 7.
m Cap. 9. 17.
n Cap. 10. îi.
o 1 Tim. 3. 7.
f Cap. 3. 13. &
5. 30.
q Cap. 9. 15. k
16. 16.
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ce mă persecuţi? firii eu amu respunsă:
Cine escî, Domne? Şi a disă cătră mine:
Eu sunt lisusu, Nazarinenulă, pre care tu-lu
persecuţi. Eră ' cei ce eraă cu mine au văţlută lumina, şi s'aă înfricoşată; dară vocea
celui ce-mî vorbîa nu aă audit'o. Şi amu
disă: Ce voia face, Domne? Eră Domnulu
a disă cătră mine : Scolă-te, şi mergi în Da
mascu, şi acolo ţi se va vorbi despre tote
cele ce ţi s'aă rânduită să le faci. Şi fiindă-că nu puteamă vede de strălucirea lumineî aceleia, dusă fundă de mână de că
tră cei ce erau cu mine, ama venită în Da
mascu. Eră more-care Anania, bărbată piosu dupre lege, B cercată de toţi • Iudeii ce
locuiau acolo, Venindă la mine, şi stându
înainte, mî-adisă: Frate Saulu, vedî eră-şî.
Şi într'acea oră ama căutată la elu. Eră
elă a disă : f Dumnedeulă părinţiloră noştri
i te-a alesă, ca să cuuoaci voia luî, şi T să vedî
' pro cela Dreptă, şi ' să audî voce din gura
luî. "Că vei fi marturulă luî cătră toţi 6menii de • cele ce ai vedută şi ai audită.
Şi acuma ce întărdiî? scolă-te, şi botezăte, " şi-ţî spală păcatele, »chîămândă numele
Domnului.
Şi * s'a întâmplată, cândăm'amă întorsă
la lerusalimu şi mă rugamă în templu, m'ama
aflată în uimire; Şi " l'amă vedută dicendu-mî: * Grăbesce, sieşi curendă din lerusalimă; că nu voră primi mărturia ta de
spre mine. Şi amu disă: Domne, "eî sciă că
eu ama pusă în închisore, şi ''amu bătută în
sinagogi pre cei ce credeaă în tine. • Şi
cândă se vărsa sângele luî Ştefană, martu
rulă teu, eramă şi ea de faţă, şi ' m'amă în
voită la omorîrea luî, păzindă vestmintele
celoră ce-lă omorîau. Şi mî-a disă: Mergi;
f că eu te voia trămete departe la Ginţi.
Şi l'aă ascultată până la acesta cuventă,
dară atunci aă rădicată vocea loră, dicendu:
* le-W de pe pămentu pre unuia ca acesta,
că nu se cade ca 'elu să trăescă. Şi strigândă eî, şi rumpendă vestmintele, şi aruncândă pulbere în aeră; A ordinatu capitenia să-lu ducă în cetăţue, dicendă ca elu
să se cerceteze cu bătăi, spre a se cunosce, pentru ce strigau aşa asupra luî. Eră
pre-cândă 'Iu legau cu curele, a disu Pavelu
cătră sutaşulu cela ce sta de faţă : i Ore vî
este iertată a bate oină Romană, şi fără de
judecată? Şi audindu sutaşulu, a mersă de
r 1 Cor. 9. 1. &
15. 8.
• Cap. 3. 14. A
7. 52.
l l Cor. 11. ÎS.
Gal. 1. U.
u Cap. Î3. 11.
v Cap. 4. 20. k
16. 16.
* Gap. î. 38.

8
9
10

11

12
13
14

15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25

26

e Cap. 7. 58.
16.
Ebr. 10. 22.
V Cap. 9. 14.
/ Luo. 11. 48.
Gal. 1.15,16.
Cap. 8. 1.
k 2. 7, 8.
Rom. 10. 13.
> Cap. 9. 16.
Rom. 1. 31.
Efei. 3. 7, 8.
î Cor. lî. 1. g Cap. 9. 15. &
1 Tlm. î. 7.
a Veri. 14.
1 Tim. 1. 11.
13. 2, 4S, 47.
6 Mat. 10. 14.
& 18. 6. k 16. A Cap. 11. 36.
e Cap. 8. 3.
t Cap. 25. 14.
17.
Veri. 4.
Rom- 1. 5. k ; Cap. 16. 37.
d Mat. 10. 17.
11. 11. k 15.
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a spusa căpitenieî, dicendii: Caută ce vei
27 să faci; că acestu omii este Romanii. Atuncea venindâ căpitenia, î-a disu: Spune-mî, de escî tu Romanii. Erii elii a disu :
28 Da. Şi a respunsii căpitenia : Cu mulţi banî
amu dobândiţii eii cetăţenia acesta. Erii Pa
velu a disu: Eu chîaru sunt născuţii întru
29 acesta. Atunci îndată s'aii depărtaţii de la
elii ceî ce voîaii să-lii bată ; şi căpitenia s'a
înfricoşaţii, după ce a înţeleşii că este Ro
manii, şi pentru că-lu legase.
Pavelu se aperă înaintea sinedruluî; scăparea_a^
treia jţjsa prin ostaşi RomanC

Şi a diioa di voindii să cunoscă adeverulii, pentru ce este perîtii de Iudei, l'a
liberaţii din lanţuri, şi a ordinatu să vină
archiereiî şi toţii sinedrulii lorii; şi aducendu pre Pavelii, l'a pusu îm medîloculii lorii.
Rtl Pavelii privindii la sinedriu, a disu:
Bărbaţi, fraţi, ° eu cu totă buna consciinţa amu vieţuitu înaintea lui Dumnedeu
2 până într'acestă di. Erii archiereulu Anania a ordinatu colorii ce-î sta înainte, b să-lii
3 bată preste gură. Atuncea Pavelii i-a disu:
Te va bate Dumnedeu, părete văruiţii; că
şedî să me judeci dupre lege, şi °ordinezî
4 să me bată împotriva legeî? Erii ceî ce
stăteaii înainte au disu: Dară tu batjocu5 rescî pre archiereulu lui Dumnedeu? Eru
Pavelu a disu : d Nu amu sciutii, fraţilorii, că
este archiereii ; că este scrisu : e Pre mai ma
rele poporului teu să nu-lii vorbescî de reu.
6
Şi cunoscendu Pavelu, că o parte sunt
Sadukeî, eru alta Farisei, a strigata în si
nedriu: Bărbaţi, fraţi, f eii sunt Fariseu, fiiii
de Fariseu ; » pentru credinţa în înviarea morţilorii eii sunt traşii în judecată.
1
Şi vorbindu elii acesta, s'a făcuţii certă
intre Farisei şi intre Sadukeî, şi s'a despăr8 ţitii adunarea. '' Că Sadukeiî dicu, că nu este
inviare, nici ângeru, nici spiritu; erii Fa9 riseiî le mărturisescii amînduoe. Şi s'a nă
scuţii strigare mare; şi sculându-se cărtu
rarii din partea Fariseiloru, se certau, diccndu: 'Nici unu reii nu aftămu într'acestii
omii ; erii J de î-a vorbiţii spiritu seu ângeru,
10 * să nu ne opunemu lui Dumnedeu. Şi născendu-se certă mare, fi temendu-se căpi
tenia, ca să nu fie sfăscîatu Pavelu de d'inşiî, a ordinatu ostaşiloru să vină, şi să-lii
răpescă din medîloculu loru, şi sa-fâ ducă
în cetăţue.
11
Eră ' în noptea următore stându-î Domluau 18. t». e Usod. 28. 28.
k 4. i.
Capulu 83.
t Tim. l. S. c Lev. 19. 35.
Eccl. 10. 20.
Ebr. 13. ÎS.
1> ral. K. l, t.
i Pet. 2. 10.
a Cap. M. 16.
6
1
Reg.
St.
M.
Iada
S.
loan 1. 51.
1 Oor. 4. 4.
d U«ji. 24. 17. / Oap. 28. 5.
Ier. M. t.
S Cor. 1. 11.

nulu înainte, î-a disu: îiulrăxnesce, Pavele!
că precumu ai mărturisitii de mine în lerusalimii, aşa ţi se cade să me mărturisesc!
şi în Roma.
Conjurare pentru uciderea lut Pavelu ; clii, se trămete la guvernătoră la Cesarea.

Şi făcendu-se diiia, m s'au adunatu unii 12
Iudei, şi s'aii anatematisatu, dicendii, că nici
voru mânca, nici voru be, până nu vorii omorî pre Pavelu. Şi eraii mai mulţi de pa- 13
tru-decî ceî ce făcuseră acestii jurământii.
Aceştia mergendii la archiereî şi la betrânî, 1 4
au disu : Cu anatema ne-amu anatematisatu,
că nimicii nu vomu gusta, până nu vomu
omorî pre Pavelu. Acumu dară voî împre- 15
una cu sinedrulu faceţi cunoscuţii căpite
nieî, ca mâne să-lii pogore la voî, ca cumu
aţi voi să cercaţi mai cu amenuntulu de
spre elii ; erii noi, mai 'nainte de a se apro
pia elu, suntemu gata să-lii omorîmu.
Şi audiudu fiîulu suroreî lui Pavelu de W
acesta urdelă, mergendu, a întratu în cetă
ţue, şi a spusii lui Pavelu. Atuncea Pavelu 17
chiămându la sine pre unulu din şutaşi, a
disu ; Du pre acestii teneru la căpitenia ; că
are ce-va să-î spună. Deci acela luându-lu, 18
r& duşii la căpitenia, şi î-a disii: Pavelu,
încbisulu, chîămându-me la sine, s'a rugaţii
să aducii pre acestu teneru la tine ; că are
ce-va să-ţî spună. Eru căpitenia luându-lu 19
de mână, şi ducendu-se la o parte, l'& în
trebaţii: Ce este ceea ce ai să-mî spui?
Dis'a elu : " Iudeii s'aii sfătuiţii să te roge, 20
ca mâne să aduci pre Pavelu la sinedriu,
ca cumu arii voi ce-va mai cu amenuntulu
să întrebe despre d'însulu. Deci tu sănu-î 21
asculţi ; că-lii pândescii bărbaţi mai mulţi
de patru-decî, cari s'au anatematisatu, ca
nici să mănânce, nici să bee, până nu-lu
voru omorî ; şi acumii sunt gata, asceptându
făgăduinţă de la tine. Deci căpitenia a de- 22
misii pre teneru, oprindu-Zi* să nu spună
nimănui, că î-a arătaţii acestea.
Şi chîămândii pre duoî din şutaşi, a 23
disu: Gătiţi duo6 sute de ostaşi, şi şepteţlecî de călăreţi, şi dîioe sute de lancerî,
să mergă până la Cesarea, la a treia oră
din nopte. Şi aduceţi dobitoce, ca să pună 24
pre Pavelu, spre &-lu duce în siguranţă la
Felicsu, guvernătorulii.
Şi a scrisu o epistolă de cuprinsulu a- 25
cesta: Claudiu Lisie lui Felicsu, pre-pu- 26
terniculii guvernatorii, salutare : ° Acestu 27
bărbaţii era prinşii de Iudei, şi era să fie
Fllip. 3. 5.
t Cap. 2 i. 15,
21. * 28. 6.
& 28. 20.
h Hat. S2. U.

Harc. 12. 18.
18.
Cap. 25. 1.
Loc. 20. 27. k Cap. 5. 39.
n Vers. l».
i Cap. 25. 25. i Uap. 18. 9. k a Oap. 21. -ji.
k M. SI.
27. 23, 24.
k M. 7.
i Cap. n. 7, 17, m Vers. 21, 30.

CAP. 23, 24.

28
29
30

31
32
33
34
35

omorîtii de d'înşii; atunci amu veniţii eu
cu oste, şi l'amu scăpată, înţelegendă că
este Romanii. f Şi voindii să înţelegă pentru
ce-lii perescă, l'amu pogorîtă la sinedrulii
lorii. Şi l'amu aflaţii perîtu « în cestiunî de
legea lorii, r eră neavendă nici o vină vrednică de morte seu de lanţuri. Şi * spunendului-se, cumă-că Iudeii pândescă pre acesta
bărbaţii, de îndată Piiujii trămesii la tine,
* ordinândă şi perîşiloră să spună cele ce au
asupra lui înaintea ta. Fii sânetosă.
Atuncea ostaşii luanda pre Pavelă, dupre cuinii li se ordinase, /'aii adusă noptea
la Antipatrida. Eru a diioa di, lăsândă pre
călăreţi să morgii cu elu, s'aă întorşii în
cetătue. Aceştia întrândă în Cesarea, şi
dândă guvernatorului epistola, au pusii şi
pre Pavelu înaintea luî. Şi cetind'o guvernătorulă, a întrebaţii pre Pavelu din cari
părtî este ; şi aflândă că este de la " Cilicia,
A disu ; ° Te voiii audi, cândă şi perîşiî tei
voru veni. Şi a ordinată ca elu să fie pădită în z palatulu lui Eroda.
Ascultarea Zuî Pavelu înaintea ÎMÎ FelicsU ; şi şe
derea I«î in inchisore duoî ani la Cesarea.

24 T?AR0 după ° cinci dile s'a pogorîtu * archiereulă Anania cu betrâniî şi cu unu
retorii, anume Tertilă, cari au informată
pre guvernătoră asupra luî Pavelu.
Şi chîărnată fiindă elă, Tertilu a înce
2
pută a-te peri, dicendă : Că multă pace amu
câştigată prin tine, şi că mai bune aşedăminte s'aă făcută pentru poporulă acesta
3 prin a ta prevedere, Noi, pre-puternice
Felicse, o recunoscemă în totă timpulă şi
4 în totă locuia, cu totă mulţumită. Dâră ca
să nu te mai ostenescă, rogu-te să ne audi
5 în scurtă cu a ta indulgenţă ! " Că ama aflată pre omulă acesta molepsitoră, şi ac.iţândă rescolă intre toţi Iudeii ce sunt în
totă lumea, şi care este mai marele sectei
6 Nazarineniloru: d Care a şi încercată a spurca
templulă; pre care l'amu şi prinsă, şi ama
voită să-lă «judecămă dupre legea nostrâ.
7 f Dară câpitenia Lisie venindă, cu mare silă
8 Pa luată din manele nostre ; » Ordinâudă
perîşiloru luî să vină la tine: de la cari
însu-ţî cercetândă, veî pute să cunosci adeverulîi tuturora acestora, de cari noi 'Iu perima.
9
Şi s'aă învoită şi Iudeii, dicendă cumăcă acestea sunt aşa.
10
Atuncea Pavelu, după ce guvernătorulă
î-a făcută semnă să vorbescă, a respunsă:
f Cap. n. 90.
« O*p. 18 U.
ft HS. 19.
r Cap. «6. 31.
t Vera. 80.
( Cap M. 8. &
K. «.
u Cap. 21. 39

v Cap U. 1, 10.
35. & K. ».
0 Lac. 23. 2.
& >5. 16.
x Hat. n. 17.
Oap. 6. 13. *
16. 10. fc 17.
6. * SI. 18.
Ca/mîfl M.
1 Pat. t. 1»,
15.
a Cap. ti. 27.
b Cao.tt.S, 80, d Cap. 11. ÎS.

c loan 18. 31.
/ Cap. 11. 33.
g Oap. 13. 30.
h Cap. 11 16.
Vara. 17.
t Cap 15. 8. &
18. 17.
j Ve#i Amu» 8.

Sciindu-te, că de mulţii am escî judecătorii
acestui poporă, mai cu plăcere respundu
pentru sine-mî. Că tu poţi cunosce, că nu
sunt mai multă de câtă duoe-spre-dece dile,
de cândă m'amă suită '' să me închină în lerusalimă: ' Şi nici în templu nu m'aă aflată
disputândă cu cine-va, nicî aciţândii pre
poporă la rescolă, nicî în sinagogi, nicî în
cetate; Nicî potă dovedi acesta, de care acuraii me perescă. Dară acesta mărturisescu ţie, că dupre J'învăţătura, pre care ei
o dicu eresă, aşa servescă * Dumnedeuluî
părinţiloru mei, credendu tote cele scrise
în 'lege şi în profeţi; m Avendă acesta speranţă în Dumnedeă, care şi însu-şî aceştia
aă, " că va să fie înviarea morţiloră, şi a drep
ţilor ii si a nedrepţiloră. De aceea ° ea me
deprindă, să amu totă-de-una o consciinţă
nevinovată cătră Dumnedeă şi cătră omeni.
Eru după mulţi ani '' amu venită să facă milă
la poporală meu, şi sacrificii. « Ocupândume cu acesta, unii Iudei din Asia m'aă aIlată curăţindu-me în templu, nici cu glotă,
nicî cu gîlcevă. r Aceia trebuia să fie de
faţă înaintea ta, şi să me perescă, de aă
ce -va asupra mea. Seă aceştia singuri să
spună, de au aflată ce-va nelegiuită în mine,
stându ea înaintea sinedruluî; De câtă numai în privinţa acestei unei voci, cu care o
ama strigată, stândă intre ei: ' Pentru învi
area morţiloră ea me judecă astă-dî de voi.
Eră Felicsu, audindă acestea, .y i sciindu
mal cu de ameuuntulă despre acesta cale,
î-a mânată, dicendă : Cândă va veni ' căpitenia Lisie, voia hotărî asupra celoru privitore la voi. Şi a ordinată Butaşului să
p'izescă pre Pavelă, şi să-/u ţină în orecare libertate, şi " pre nimenea să nu oprescă dintr'aî luî de a-î servi, seă a veni la elu.
Eră după câte-va dile venindă Felicsă
cu Drusila, femea luî, care era îudeîcă, a
chîămată pre Pavelă, şi l'a audiţii despre
credinţa cea în Cristosă. Şi vorbindă elă
despre dreptate, înfrenare şi judecata ce va
să fie, cutremurându-se Felicsă, a disu : Pen
tru astă dată mergi; şi cândă voia afla
timpă, te voia mai chîăma. încă şi spera,
că " i se voră da bani de la Pavelă, ca să-lă
libereze : pentru aceea şi mai adese ori
chîămându-lă, vorbîa cu elă.
Eră împlinindu-se dăoî ani, a venită
Porciă Festă în locuia luî Felicsă ; eră Fe
licsă, * voindii să facă plăcere ludeiloră, a
lăsată pre Pavelă legată.
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FAPTELE.
PavelM se apSră înaintea lui Festă, fi apeUză
la Cesaril.

Romani, să dee pre vre-unii omii la perdare, până ce cehi perîtii nu are de faţă
25~PkECl Festii întrându în provincia, după pre perîşiî luî, şi să-şî îee loca de respunsu
1J treî dile s'a suiţii de la Cesarea la pentru pera sa. Decî eî adunându-se aicea, 17
2 lerusalimu. " Atunci archiereulu şi cei maî " nu amu făcuţii amânare, ci a duoa di şeînsemnaţi aî ludeiloru l'au informaţii asu- dândii în scaunulu de judecată, amu ordi
3 pra luî Pavelu, şi-lu rugau ; Cerendu graţia nată să se aducă bărbatulii ; Contra căruia 1 8
loru-ţî contra lui Pavelu, ca să-lu trămetâ sculându-se perîşiî, nicî o vină aduceau
la lerusalimu. (Erii * eî plănuiseră să-lu u- dintr'acelea cari eu presupuneamu ; "Cinu- 19
4 cidă pe drumu.) Dară Festu a respunsu, maî nisce întrebări despre a loru superstică Pavelu este supţii pază în Cesarea, şi că ţiunî aveau contra luî, şi despre unu lisusu
5 elii de grabă va să mergă acolo. Deci a ore-care morţii, pre care dicea Pavelu, că
disu elu: Cei d'intre voî cari potu, să se este viu. Şi nedumerindu-me eu în cestiunea 20
pogore împreună, şi să perescă pre acestu acesta, "amu întrebată, de voîesce să mergă
bărbaţii, cde aii ce-va contra luî.
la lerusalimu, şi acolo să se judece despre
6
Şi petrecendu la eî nu maî mulţii de acestea. Erii Pavelu apelau du să fie păs- 21
câtii dece dile, s'a pogorîtu în Cesarea; şi trata pentru judecata împăratului, amu or
a diioa di şedendii pe scaunulu de jude- dinată să fie pă/.itii, până ce-lu voiiî trămete
7 cată, a ordinatii să se aducă Pavelu. Şi la Cesarulii.
venindu elu, au stătută împrejurulu luî Iu
Eru ° Agrippa a disu luî Festu: Aşii voi 22
deii, cari veniseră din lerusalimu, d multe şi eu să audu pre acelu omu. Eru elu a
şi grele pere aducendii contra luî Pavelu, ţlisu: Mâne 'Iu veî audi.
8 cari nu le puteau dovedi. Eru Pavelu aDecî a duoa di venindu Agrippa şi Ber- 23
perându-se, a respunsu : * Nici contra legeî nica cu mare pompă, şi întrându în audi
ludeiloru, nici contra templului, nicî contra toriu cu căpiteniele cele maî mari şi cu ceî
maî însemnaţî aî cetăţeî, a ordinată Festu,
Cesaruluî, nu amu greşiţii ce-va.
9
Eru Festă, f voindii să facă plăcere lu şi s'a adusu Pavelu.
deiloru, respundendu, a disu luî Pavelu :
Şi a disu Festu: Rege Agrippo, şi toţi 24
* Voîescî să te suî la lerusalimu, şi să te ju bărbaţii ceî ce sunteţi cu noi, vedeţi pre
deci acolo pentru acestea înaintea mea? acesta, despre care '' tută mulţimea ludeiloru
10 Eru Pavelu a disu: Eu stau înaintea scau mi s'a rugată şi în lerusalimu şi aicea,
nului de judecată a Cesaruluî, unde trebue strigândâ, că elu nu trebue t să mai trăescă.
să me judecii: ludeiloru nicî o nedreptate Erii eu cunoscendu, că " elu nimicii vrednicii 25
nu amii făcuţii, precumii şi tu maî bine cu- de morte nu a făcuţii, 'şi elii însu-şî ape1 1 noscî. * Că de amu făcuţii nedreptate, şi de lându la Cesarulu, amu botărîtu să-lu tra
amu lucraţii ce-va vrednicii de morte, nu me ţii. Dară nu amii nimicii sigurii a scrie 26
me ferescii de morte ; dară, dacă nimicii nu despre elu domnitorului meu. Pentru aeste adeverată din cele cu cari eî me p&- ceea l'amu adusu înaintea vostră, şi maî cu
rescii, nimenea nu pote să me dăruescă semă înaintea ta, rege Agrippo, ca, fâcendulorii. * Eu apelezu la Cesarulii.
se cercetare, să amii ce scrie. Că mi se 27
12
Atuncea Festu conferindu cu sfătuia, pare neînţelesu să trămetu unu închisă, fără
a respunsu: Aî apelatu la Cesarulii ? La Ce- a însemna perele aduse asupra luî.
sarulu veî merge.
VTUNCl Agrippa a disu luî Pavelu : Voia £(£
ţi se dă ca să vorbesc! pentru tine
Vorba cea din urmă a J«t Pavelă in Palestina, însu-ţî.
înaintea regelui Agrippa.
Eru Pavelu întindendu mâna, a respunsu :
13
Erii după câte-va dile regele Agrippa
Me socotescu fericită, rege Agrippo, că 2
şi Bernica s'aii pogorîtu în Cesarea, să sa- astă-dî potu respunde pentru mine înaintea
14 Iute pre Festu. Şi petrecendu dile multe ba despre tote cele, de cari ine perescu
acolo, Festii a informata pre rege despre Iudeii; Maî cu semă fiindă-că te cttnoscu, 3
Pavelu, dicendu: ^Este unu bărbaţii, lăsaţii că sciî tote datinele şi întrebările ludeiloru :
15 legaţii deFelicsii; * Despre care, fiindii eu de aceea rogu-te, ca să me asculţi cu in
în^ lerusalimu, mî-aii spusu archiereiî şibe- dulgenţă.
trâniî ludeiloru, cerendu condemnarea luî.
Vieţa mea din tenereţe, care din înce- 4
16 Dară 'lî amu respunsu: Nu este datină la nitii a fostă intre poporulu meu în loru15.
Cap. M. 5, U. g Vor». 80.
CbpvU Si.
a Otp. 18. M. ' Cap. 6. n. ft A Veri. K.
a Oip. S4. 1.
Veri. 18.
M. 1>. & «8.
C»p. 18. 14. &
d Mure. 1.1. O.
Vers. 15.
17.
13. t». & 26.
t C*p. 13. li,
Luc. U. X, 10. / Cap. 21. 27.
SI.

i Oap. iS. 32. t Vers. 4, 5.
o V.",!î Oap. 9. r Cap. t». 9, M.
t zs. 19.
m Veri. «.
fc K. St.
15.
i Cap. M. 87.
n Cap. 18. 15. p Vera. 1, S, 1. • Vert. 11, 11.
k Veri. 2, 3.
& 33. t».
1 Ctp. n. M.

CAP. 26, 27.
5 salirnu, o sciu toţi Iudeii ; Cari me cunosceau
maî d'inainte, (de voru TOI să mărturisescă,)
că,dupre «secta cea maî esactă a lege! nostre,
6 amu trăiţii ca Fariseu. 6Şi acumu stau judecându-ine, pentru că mă încredu ÎQ e fă
găduinţa, care a dat'o Dumnedeu părinţiloru
7 noştri; La împlinirea căreia d cele duoă-spredece seminţii ale nostre, neîncetata, ' diiia
şi noptea, servindu Iul Dumnezeu,t speră să
ajungă. Pentru acesta speranţă, rege A8 grippo, sunt pe'rîtu de Iudei. Ce? lucru
de necredinţă se pare vouî, ca Dumnedeu
să în vieze pre morţi /
9
'Şi eu hiuii gândiţii, că trebuia să făcu
multe contra numelui lui lisusu Nazarine10 nulu. ''Ceea ce amu şi făcuţii în Ierusaliniu ;
că, luatulii putere ' de la archierei, amu în
chişii în închisore pre mulţi din sânţi ; şi
cându erau să se omore ei, amu daţii vo
ii tulu meu contra lorii. ^Şi in tote sinagogele de multe ori muncindu-î, 'î silîamu să
hulescă; şi forte înfuriându-mă asupra lorii,
'î gonîamu până şi prin cetăţile cele din
afară.
12
*Cu acestu scopu amu mersu la Damascu
13 cu putere şi cu ordinii de la archiereî ; Şi
la amedă-di, rege, amu vedutu pe cale lu
mină din ceriu, mai strălucitore de câtu
sorele, strălucindu împrejurulu meu şi a ce14 loru ce mergeau cu mine. Kru noi toţi cădendu la pămentu, amu audiţii eu voce di
cendu cătră mine, şi vorbindu în limba ebreescă: y aule, Saule, de ce me persecuţi?
greu 'ţi este a lovi cu pic'iorulu asupra bol15 duriloru. Eru eu amu disu: Cine escî,
Domne? firii elu a disu: Eu sunt lisusu,
16 pre care tu-lii persecuţi; Ci te scolâ, şi
stăî pe piciorele tale t că spre acesta rn'amu
arătaţii ţie, ' ca să te rond u e seu servii şi
mărturii a culorii ce aî vedutu, şi a colorii
17 pentru cari mă voiu arăta ţie ; Scoţendu-te
din acestu poporii şi de la Ginţi, '"la cari
18 acumu te trămetu: " Să deschid! ochii loru,
0 ca să se întorcă de la întunerecu la lumină,
şi de la puterea Satanei la Dumuedeu, v ca
ei să îee iertare păcateloru şi «moscenire
intre r cei sfinţiţi prin credinţa cea în mine.
19
Pentru aceea, rege Agrippo, nu amii
20 fostu neascultătorii vedereî ceresc!; Ci 'amu
mărturisită ântăiii colorii din Damascu şi
în Ierusalimu, şi prin toţii ţera ludeei, şi
PlUU ZD.

o Cap. S2. S. &
«3. 6. k S4.
'8, Si.
Klir. s. 5.
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fer. 2.1. 5. &
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1 Ţes. :(. 10. I Cap. SS. 15.
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atwncea Ginţiloru, ca să se pocăescă, şi să
se întorcâ la Dumnedeu, fâcendu 'lucruri
vrednice de pocăinţă.
Pentru acestea "Iudeii prindendu-mă în 21
templu, se încercară să me omore. Dară 22
dobendindi ajutorii de la Dumnedeu, stau
până intr'acestă di, mărturisindu la micii
şi la mare, nimicii vorbindu afară de cele
" ce şi profeţii şi "Moisi au profeţită, că voru
să fie: "Cava suferi Christosii, ţi *că elu va 23
fi ânteiulu, care se va scula din morţi, şi ° va
da lumină poporului acestuia şi Ginţiloru.
Eru elu acestea dicendu, Festu cu tare 24
voce a disu: Pavele, * aî nebunitu ! Cartea ce
multă te aduce spre nebunia.
Dară elu a disu: Nu sunt nebunii, pu- 25
ternice Feste, ci vorbescu cuvinte ale ade
vărului şi ale mivţeî sânetose ; Că regele 26
scie de acestea, cătră care şi cu îndrâsnelă vorbescu ; nu credu, că-î va fi ce-va dintr'acestea nesciutii; că acestea nu s'au fă
cuţii în ungbiu. Credî, rege Agrippo, pre 27
profeţi? Sciu că credî.
Eru Agrippa a disu cătră Pavelu: Câtîi 28
pe ce să ine înduplicî a deveni Creştinii.
Dis'a Pavelu: c Aş! dori de la Dumnedeu, 29
ca şi în puţinii şi în mulţii nu numai tu,
ci şi toţi cei ce mă audu astă-dî, să fiţi
astu-feliu precumu şi eu sunt, afară de lan
ţurile acestea.
Şi acestea dicfindu elu, s'a sculatu re- 30
gele, şi guvernătorulu, şi Bernica, şi ce! ce
şedeau cu ei ; Şi depârtându-se, vorbîau u- 31
nulii cătră altulu, dicendu : d Acestu omii nu
face nimicii vrednicii de morte seu de lan
ţuri. Eru Agrippa a disu lui Festu : Acestu 32
omii se putea libera, * de nu arii fi ape
laţii la Cesarulu.
Plutirea lui Pavelu de la Cesarea la Italia, şi
spargerea corăbiei. Petrecerea lui în insula Melita; venirea sa la Roma.

EAR0 ° hotărindu-se ca să mergemu no! 27
iu Italia, s'au daţii Pavelu şi 6 re -cari
alţi închişi unu! sutasii, anume Iulie din
cohorta Augustă. Şi întrându într'o eoni- 2
biă de la Adramitu, aveudu a pluti pe lungă
ţermurile Asiei, amu porniţii, tiindii cu no!
*Aristarcu, Macedonenii din Tessalouicu. Şi 3
a duoa fa amii veniţii în Sidonu ; şi c trătândii umanii luliii pre Pavelu, i- a daţii voia
o 1 Cor. 6. 14.
46.
k 13. 14, 16—
£f«s. 4 18. k
z 1 Uor. 15 20.
SI.
Col. 1 18.
S. 8.
( Hat. 3. 8.
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4 să mergă pe la amici, să fio îngrijită. Şi
de acolo pornindu, ama plătită pe lungă
Cipru, pentru că vânturile erau în potrivă.
5 Şi trecendă marea Cilicieî şi a Pamfilieî,
amu veniţii la Mira, o cetate a Licieî.
6
Şi acolo ailâiidii sutaşulă o corabia din
Alessandria plutindu la Italia, ne-a îmbăr7 cată într'însa. Şi în multe dile plutindu
înceţii, şi abie sosiudu lungă Cnidu, nelăsându-ne ventulu, amu plutită pe lungă
8 Creta, faţă de Salmona. Şi de abie tre
cendu, amu venită la unu locu ce se chîăma: Limanuri Bune, de care era aprope
cetatea Lasea.
9
firu multă timpu trecendă, şi fiindă plu
tirea periculosă, d pentru că şi postulă tre10 cuse acuma, 'î îndemna Pavelă, Dicendu-li :
Bărbaţi, vadă că acesta plutire va să fie cu
. năcazu şi cu multă pagubă, nu numai a
povăreî şi a corăbiei, ci şi a vîeţeî nostre.
11 6ră sutaşulu asculta maî multă pre cârmaciu şi pre căpitanulu corăbiei, de câtă
12 cele ce vorbia Pavelă. Şinefiindu limanulă
bună de iertată, cei mai mulţi sfătuiau să
se ducă de acolo, ca dacă se va pute, să
ajungă la Finica, să erneze, care este liinană ala Cretei, jăcendu despre sudă-vestă
şi despre nordă-vestă.
13
Şi su Hându ventulă de medă-di, părendu-li că voru isbuti în propunerea Ztw-w, aă
rădicată ancora, şi au plutită pe lungă mar14 ginile Cretei, fou nu după multă timpii s1 a
rădicată asupra insulei una ventu viforosă,
15 ce se chîamâ Evroclidonă. Aşa răpită fi
indă corabia, şi neputendă a se împotrivi,
16 ne purtamu, lăsându-ne dupre ventă. Şi
trecendă pe lungă o insulă, ce se chiamă
Clauda, abie ama putută prinde luntrea.
17 Şi trăgend'o, marinarii întrebuinţau tote
medîlocele, încingendă corabia cu frambii;
şi temendu-se să nu cadă preste una scruutaru, aă lăsată pânzele, şi aşa se purtau.
18 Şi forte învăluindu-ne, a dăoa fii aă arun19 cată povora din corabia m mare. Şi a treia
di noi cu manele nostre * ama lepădată tote
20 lucrurile corăbiei. Dară nearătându-se nici
sorele nici stelele maî multe dile, şi viforă
nu puţină fiindă asupra nostră, s'a luată
i totă speranţa de a ne mentui.
21
£ru după ce nu au mâncată multă timpu,
Pavelă stânââ în medîloculă lorâ, a disâ:
Bărbaţi, se cădea să mă ascultaţi, şi să nu
plecaţi de la Creta, ca să fi fostă scutiţi
22 de acesta năc&su şi pagubă. Şi acuma vă
îndemnă să îndrăzniţi; că nu se va perde
nici una sufletu d'intre voi, ci numai cora
d LI.V. M. îl,
19.
i Ii'.na 1. 5.
/ <J»p. W. 11.

g Dan. 8. 18.
Rom. 1. !>.

a Tim. i. a.
h Loc. 1. 49.

Rom. 4. 20,
11.
S Tini. 1. U.

i Cap. 28. 1.
j l Reg. 1. M.
Mat. io. 30.

bia; /Că mî-a stătuţii înainte într'acestă 23
nopte ângerulă lui Dumnedeu, ala căruia
sunt eu, şi » căruia servescu, Dicendu : Nu 24
te teme, Pavele, tu trebue să stai înaintea
Coşarului; şi eccă, ţi-a dăruită Dumnedeu
pre toţi cei ce plutescă cu tine. Drepţii 25
aceea, bărbaţi, fiţi îndrăzneţi: *că credu lui
Dumnedeu, că aşa va fi, precumă mi s'a
vorbită. Dară ''într'o insulă ore-care este 26
să cădemu noi.
firii cându a sosită noptea a patru-spre- 27
decea, învăluindu-ne în marea Adriatică, pe
la miedulă nopţei, marinariloră li părea,
că se apropia de una pămentă; Şi pogo- 28
rîndă măsura, au aflată stânjinî dâoe-decî;
şi trecendă puţină de acolo, şi eră-şî măsurândă, aă aflată stânjinî cincî-spre-dece.
Atuncea temendu-se, ca nu cuină -va să că- 29
demu în locuri petrose, aruncându patru
ancore despre cîrma corăbiei, asceptau a
veni diua.
firu marinarii căutându să fugă din co- 30
rabiă, şi liberându luntrea în mare, suptă
cuventă, ca cuinii ară voi să arunce ancore
despre partea de d'inainte, Dis'a Pavelă 31
sutaşulnî şi ostaşiloru: De nu voru rămâne
aceştia în corabia, voi nu vă veţi pute
mentui. Atuncea ostaşii tăiândă funiele 32
luntreî, au lăsat' o să cadă.
Eră cându era să se facă diăă, Paveltt 33
ruga pre toţi să mănânce bucate, ţlicendu:
Patru-spre-dece dile sunt astă-dî, de cându
nu aţi mâncată, asceptândâ, şi nimica gustândă: Pentru aceea vă rogu să mâncaţi; 34
că acesta este de nevoia pentru păstrarea
vostră ; că i nici unuia din voi peru din capă
nu va cade. Şi acestea dicendu, şi luanda 35
pane, *a mulţumită lui Dumnedeă înaintea
tuturora, şi frângendă, a îngepută a mânca.
Atunci încurăgiându-se cu toţii aii luată şi 36
ei de aă mâncată. Şi eramă în corabia 37
preste toţii duoă sute şi şepte-deci şi şese
de ' suflete. Şi sâturându-se de bucate, aă 38
uşurată corabia, aruncândă grâulă în mare.
Şi făcendu-se diăa, nu cunosceau pa- 39
mentulă ; eră vedeau de departe una sinii
ce avea ţermurî, la care se sfătuiau, de
ară fi cu putinţă, să scotă corabia. Şi re- 40
dicândă ancorele, #'aă lăsată pe mare; şi
în acelaşi timpu au slăbită funiele cîrmeloră; şi rădicândă pânza cea mică dupre
ventvlu care sufla, trăgea spre tremuri. Şi 41
cădendă într'ună loca d'intre duoă mări,
m s a înfiptă corabia ; şi partea de d'inainte
ia împlântată, şi sta neclătită; eru partea
d'inapoî se rumpea de puterea valuriloru.
r, m-, l». 7. &
21. 18.
t l Şam. 9. ÎS.

Hat. 15. 36.
Marc. 8. 6.
luau 6. 11.

l Tim. «.S, 4.
l Cap. S. 41. i
7. 14.

Bom 13. 1.
l Pat. I. M.
* Cor. 11. ÎS-

CAP. 27, 28.
42 Brii ostaşii sfatuiră să omora pre închişi,
43 ca să nu scape cine-va în nota. Dară su
taşulu voindu să scape pre Pavelu, î-a opritu de la cugetulu lorii ; şi a ordinatu,
ca ceî ce voru pute să înote, să se arunce
în apă mai ânteiu, şi să esă la pămentu.
44 firii ceî-1-alţî, uniîa pe scendurî, alţii pe
sfârămăturî din corabia.
Astu-feliu "aii scăpaţii toţi la uscata.
28 Ol cândii au scăpaţii, atunci aii cunoscuta,
2 ^ că ° insula se chiăma Melita. firii * bar
barii aii făcuţii nu puţină milă cu noi; că
făcendu foca, ne-aii primită pre toţi, din
causa ploîeî şi a frigului ce era.
3
Şi strîngendu Pavelu multe găteje, şi
puindu-Je pe focii, a eşitii o viperă din căl4 dură, şi s'a apucaţii de mâna lui. Şi vedendu barbarii fera spendurândii de mâna
lui, diceau unulu cătrâ altulu: De sigurii
acesta omii este ucigaşii, pre care scăpându
din mare, dreptatea nu l'a lăsaţii să tră5 escă. Dară elu scuturându fera în focii,
6 cnicî unii reu nu a suferitu. firii ei asceptau să se umile elu, şeii să cadă de odată
morţii; dară asceptândii ei mulţii, şi vedendii că nu i se făcuse nici unu rău, schimbându gândulu, d diceau că este deu.
7
Şi împrejurulu acelui locii erau moşiele
mai marelui insulei, anume Publiu; care
primindu-ne, ne-a ospetatu cu bună-voinţă
8 trei dile. Şi j acea părintele lui Publiu, suferindu de friguri şi de vintre; la acesta
întrându Pavelu, şi erugându-se, şi'puindu-şî
9 manele pe elu, l'a vindecaţii. Acestea făcendu-se, şi ceî-1-alţî cari aveau bole în
10 insulă venîaii, şi se vindecau. Aceştia cu
multă ' onore ne-aii onoraţii, şi pornindu
noi, m-aii adusa cele de trebuinţă.
11
După trei luni ne-amii porniţii cu o co
rabia Alessandrină, ce ernase în insulă, alu
12 cărei semnii era Castorii şi Pollucsii. Şi
sosindu în Siracusa, amu rămaşii acolo trei
13 dile. Şi de acolo încunjurându, amu ve
niţii în Regiu ; şi presto o di suflându ventii
de medă-di, a duoa di amu venitu la Pu14 tioli; Aici aflându fraţi, ei ne-aii rugaţii
să petrecemu la ei şepte dile; apoi amu
15 venitu la Roma. firii fraţii audindu cele
despre noi, au eşitii de acolo spre întimpinarea nostră, până la Forulu lui Appiii şi la Treî
Taverne ; pre cari vedendii-î Pavelu, şi mulţumiudu lui Dumnedeu, a luaţii îndrăznelâ.
16
firii venindu noi la Roma, sutaşulu a
daţii pre cei închişi căpitenieî osteî; erii
n Veri. 12.
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*luî Pavelu i s'a daţii voia să petrecă deo
sebită cu sutaşulu ce-lu păzla.
Vorba lui Pavelă cătră maî marii ludeiloră la
Roma, şi urmările ci.

firii după trei dile a chîămatii Pavelu 17
pre maî marii ludeiloru ; şi adunându-se ei,
lî-adisu: Bărbaţi, fraţi, 'eunimicu fâcfindu
contra poporului, seu datineloru părinţescî,
Cărnii foştii legatu în lerusalimu, şi datu în
manele Romaniloru; Cari *judecându-mă, 18
voiau să me libereze, fiindii-că nici o vină
de morte nu era în mine; firii opunendu- 19
se Iudeii, ' amu foştii siliţii a apela la
Cesarulu; nu că aşi ave în ce-va a perî
pre poporulu meii. Pentru acesta v'amu 20
chîămatii, să ve vedu, şi să vorbescu cu woîj
că m pentru speranţa lui Israelu sunt legatu
cu " acestii lanţu.
firii ei I-aii disu: Noi nici cărţi amu 21
luaţii din ludea despre tine, nici venindu
cine-va din fraţi nî-a spusii, seu a vorbiţii
ce-va re ii despre tine. Dară ne rugămii să au- 22
dimii de la tine părerea ce ai ; că de secta acesta scimu, că în toţii locuiţi ° i se dice de rău.
Şi ronduindu-li di, au venitu mulţi la 23
d'însulu unde găzduia ; ' cărora mărturisinduli, spunea de împărăţia lui Dumnedeu, dovedindu-li cele despre lisusii «din legea
lui Moi si şi din profeţi, de demâneţa până
sera. Şi r uniîa credeau cele ce se diceau, 24
erii alţii nu credeau.
Şi împărechiându-se intre d'înşiî, s'au 25
duşii, dicendu Pavelu unu cuventu: Bine a
vorbiţii Spiritulii Sânţii prin profetulu Isaia
cătră părinţii noştri, Dicendu: 'Mergi la 26
acestii poporu, şi di : Audindii veţi audi,
şi nu veţi înţelege ; şi privindu veţi privi, şi
nu veţi vede; Că anima acestui poporu s'a 27
îngroşaţii, şi urechîele lorii sunt grele de
audiţii, şi ochii lorii şî-aii închişii; ca nu
cumu-va să vedă cu ochii, şi să audă cu
urechîele, şi să înţelegă cu anima, şi să se
întorcă, şi eu să-î vindeca. Drepţii aceea să 28
vî fie cunoscuta, că mântuirea lui Dumnedeu
s'a trămesii ' Ginţiloru, şi ei o vorii asculta.
Şi acestea elu dicendu, aii eşitii Iudeii, 29
jiveiidii multă dispută intre d'înşii.
£ru Pavelu a petrecuta duoî ani deplini 30
în casa sa închiriată, şi primîa pre toţi cari
venîaii la d'însulu; "Predicându împărăţia 31
lui Dumnedeu, şi învăţândii cele despre
domnulii lisusii Christosii cu toţii îndrăz
nelâ, ;t fără oprelă.
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EPISTOLA LUI PAVELU CĂTRĂ ROMANI.
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Introducere, salutare, şi scopultt Epistolei.
AVELtT servulă luî lisusă Christosă, "chîa_ maţii a fi apostolii, * consacrată evangelieî luî Dumnezeu, c (Pre care elu maî 'nainte a făgăduit'o d prin profeţii şei în sântele
scripturi,) Despre Fiîulă seu Iisusă Chris
tosu, domnulă nostru, • care dupre corpii /s'a
născuţii din semînţa luî Davidă ; firii » du
pre spiritulii sânţenieî * s'a declarata cu pu
tere Fiiă alii luî Dumnedeu prin înviarea
din morţi ; Prin care ' amu primiţii charulu
şi apostolia, spre a aduce tote poporele la
> ascultarea credinţei, *pentru numele luî; In
tre cari sunteţi şi voî, chîămaţî aî luî lisusu
Christosu ;
Vouî tuturora, celoru din Roma, îubiţî
aî luî Dumnedeu, şi * chiămaţî a fi sânţî :
"Chară fie vouî şipaee de la Dumnedeu,
Părintele nostru, şi de la domnulu lisusu
Christosu.
Maî ântăiă " mulţumescă Dumnedeuluî
meu prin lisusu Christosu despre voi toţi,
că ° credinţa voştri se vestesce în totă lumea. Că * Dumnedeu, q căruia servescii cu
spiritulii meii în evangelia Fiîuluî seu, 'mî
este mărturii, cumii-că r neîncetaţii făcu amintire de voî; • Toţii- de-una in rugăciunile
mele rugându-me, ca, de m'aşî înlesni vreo-dată, şi ' voindu Dumnedeu, să vină la voî ;
Că dorescă să vă vedu, ca " să vî comunică
darii spirituala spre întărirea vostru; Adecă ca să mă mângăiii împreună cu voî
prin "credinţa cea mutuale a vostră şi a mea.
Deci voî să sciţi, fraţilorii, că x de multe
orî im-umii propuşii să vinu la voî, ca să
amii » fruptă şi intre voî, precumă şi intre
cele-1-alte Ginţi ; dară * amu fostă opriţii
până acuma. «Eu sunt datoră şi Elliniloră
şi Neelliniloră, şi înţelepţiloră şi neînţelepţiloră. Aşa dară, în câtă atîruă de mine,
sunt gata a predica evangelia şi vouî ce
loru din Roma.
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Că & nu me ruşineză de evangelia luî 16
Christosu ; că " este puterea luî Dumnedeu
spre mentuirea a totă celuî ce crede, d a
Iudeului maî âuteiă, şi a Ellinuluî. Că ' în- 17
tr'însa se descopere dreptatea luî Dumne
deu din credinţă spre credinţă; precumu
este scrisă : f Dreptulă va trăi prin credinţă.
Ntci'tiitatett evangeliet dovedită din starea morale
a Ginfiloră.

' Că mânia luî Dumnedeu se descopere
din ceriu asupra a totă nepietatea şi ne
dreptatea omeniloru, cari silnicescu adeverulă cu nedreptate. Că h ceea ce se pote
cunosce din ale luî Dumnedeu este visibilu
într'înşiî ; că 'Dumnedeu li-a arătaţii. Că
i cele nevisibile ale luî, adecă, eterna luî
putere şi dumnedeire, se vedu lămurită de
la crearea lumeî, înţelegendu-se din făp
turi; în câtă eî sunt fără de respunsă; De
6re-ce cunoscendă pre Dumnedeă, nu Z'aă
mărită ca pre Dumnedeu, nici I-aă mulţu
mită ; ci *s'aă făcută deşerţi în părerile loră,
şi s'a întunecată anima loră cea neînţelegetore. * Dicendu-se că sunt înţelepţi, s'aă
făcută nebuni; Şi au schimbată mărirea
nestricăcîosuluî * Dumnedeă în închipuirea
omuluî stricăcîosă, şi a păseriloră, şi a patrupedeloru, şi a teretoreloră.
" Pentru aceea î-a dată Dumnedeă în poftele ânimeloră loră spre necurăţiă, "ca să
desonoreze corpurile loră p în sine ; Acei
cari au schimbată 'adeverulu lui Dumnedeu
''în minciună: şi au mărită şi au servită
făptureî maî multă de câtă Făcătorului,
care este bine-cuventată în eternă. Amină.
Pentru aceea î-a dată Dumnedeă la • pofte
înjositore; că şi femeele loră şî-aă schim
bată usulă naturală în cela ce este împo
triva natureî. Asemenea şi bărbaţii, pârăsindă usulă naturală ala femeeloră, s'aă
aprinsă în poftele loră unuia spre altuia ;
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CAP. l, 2, 3.

28
29

30
31
32

bărbaţi cu bărbaţi faptuimi ii ruşinea, au
primiţii în sine răsplătirea, ce // se cădea,
pentru rătăcirea lorii. Şi fiindu-că nu aii
voiţii a ave pre Dumnedeu în cunoscinţă,
I-a datu Dumnedeu în minte reprobată,
spre a face cele ' ce nu se cadu ; Plini fiindu
de totă nedreptatea, de desfrenare, de ne
legiuire, de lăcomia, de răutate; plini de
pismâ, de ucidere, de certă, de vicleşugu,
de viţii; şoptitorî, Calomniatori, urîtorî de
Dumnedeu, vătămători, îngâmfaţi, trufaşi,
născocitori de rele, neascultători de părinţi;
Neînţelegători, călcători de învoîele, fără
iubire naturală, neîmpăcaţi, nemiloşi ; Cari
" sciindii dreptatea lui Dumnedeu, că cei ce
făcu unele ca acestea " sunt vrednici de
morte, nu numai făcu acestea, ci încă * se
bucură de cei ce le făcu.
Necesitatea evangeliel dovedit* din vina încă mai
mare a ludettoră; îndreptarea nu e cu, putinţă
prin lege.

2 TjENTRU aceea escî ° fără de respunsii, O
Y_ omule, verî-cine ai fi carele judeci ; * că
în ce judeci pre altulu, însu-tî te condemnî;
2 că tu, carele judeci, faci aceleaşi, firii noi
scimu, că judecata lui Dumnedeu este dupre adevăru asupra celoru ce făcu unele
3 ca acestea. Şi ore socotescî acesta, O omule, celu ce judeci pre cei ce făcu unele
ca acestea, şi tu însu-ţi faci aceleaşi, că
4 vei scăpa de judecata lui Dumnedeu? Seu
despreţuesci tu c bogăţia bunătăţeî lui, şi a
d îngăduinţei şi a ' îndelungeî lui rebdărî, /neliiiiiHlu semă, că bunătatea lui Dumnedeu
5 te aduce la pocăinţă? Ci, dupre anima ta
cea împetrită şi nepocăită, » 'ţi aduni mânia
pentru diiia mâniei şi a descoperireî drep6 tei judecăţi a lui Dumnedeu ; * Care va res7 plăti fie- căruia dupre faptele lui: Celoru
ce prin rebdare în fapte bune cautii mărire
8 şi onore şi nemurire, — vîeţa eternă ; firii
celoru prigonitori, cari ' nu se supunii ade
vărului, ci se supunii nedreptăţeî, — mânia
9 şi urgia, Năcazii şi strîmtorare preste totu
sufletulu omului ce lucreză rău, alu lude10 ului 'maiânteiii, şi alii Ellinuluî ; * Dară mă
rire şi onore şi pace toţii celui ce face
binele, Iudeului mai ânteiu, şi Ellinuluî
11 Că l la Dumnedeu nu este căutare în faţă.
( Efei. 5.
H Oap. 2.
v Cap. 6.
z Pa. 50.
OM* 7.
w
,O]'H 11

4.
S.
21.
18.
3.

2. 4, 7.
d Oap 3. 25.
• Eeod. 34. 6.
/ I«a 30. 18.
2 Pet 3. 9,
14.
g Urnit. K. 34.

1 Cor. 8. 8.
2 Cor. 5. 10.
Apoc. ». 23. &
90 12. A 22.
12.

. IOT 24. 13.
Cap. 1. 18.
2 Tei. 1. 8.

Z.
Iac. 5. 3
a Oap. 1. 20.
h IOT Ml. 11.
/ AM..-. 3. 2.
Fi. i;/. 12.
b 2 S»m. 12. 5Luc. 12. 47,
7.
PTOT 24. 12.
48.
Mat. 7. 1. 2.
Ier. 17. 10. &
1 Pet. 4. 17.
loan 8. 9.
32. 1».
k 1 Pet. 1. 7.
e Cap. ». 23.
Mat. 16. 27.
1 Dent. 10. 17.
2 < 'ri.ii. 19. 7.
Efei. 1. 7. t
Cap. 11. 12.

IOT 34. 1».
Fapt. 10. 34.
Gal. 2. 6.
Efei. «. 9.
Col. 3. 25.
1 Pet. 1. 17.
m Mat. 7. 21.
lac. 1. 22, 23,
25.
1 loan 3. 7.
n Eccl. 12. 14.
Mat. 25. 31.
loan 12. 48.
Cap. 8. 6.
1 Cor. 4. 5.
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Căci câţi au păcătuita fără lege, se 12
oru şi perde fără lege; şi câţi au păcăiuitii supţii lege, vorufi judecaţi dupre lege,
Că ra nu auditorii legeî sunt drepţi înaintea 13
ui Dumnedeu, ci făcătorii legeî se voru în
drepta. Căci, cândii Ginţile, ce nu au lege, 14
:acu din fire cele ale legeî, aceia neavendu
.ege, ei singuri 'şi sunt lege; Cari aretă 15
că cererile legeî sunt scrise în ânimele lorii,
îindu-că consciinţele loru li dau mărturia,
şi gândurile lorii seu se perăscu seu se aperă intre sine.) "îndiua cândii va judeca 16
Dumnedeu cele ascunse ale omeniloru ° prin
lisusu Christosii * dupre evangelia mea.
fiece, »tu te numescî Iudeu, şi rte re- 17
dămî pe lege, *şi te laudî în Dumnedeu. Şi 18
' cunoscî voia luî, şi " apreţuescî cele mai
bune, fiindu învăţata din lege; Şi "te în- 19
credî a fi conducătorii orbiloru, lumină ce
loru în întunerecu ; îndreptătorii celoru fără 20
de minte; învăţătorii prunciloru, "avendii.,
forma sciinţeî şi a adevărului în lege. Dec1 21
tu, carele înveţi pre altulu, pre tine nu te
înveţi? tu, carele predici: Să nu furi, furi/
>Tu, carele dicî : Să nu comiţi adulterini 22
* comiţi adulteriu ? Tu, carele urăscî idolii,
furi cele sânte? Tu, carele "te laudî cu le- 23
gea, prin călcarea legeî desonorî pre Dumne^eu? Că numele 'lui Dumnedeu se blastemă 24
intre Ginţi prin voi, cumii b dice scriptura.
c Că circumcisiunea folosesce, dacă faci 25
legea ; erii dacă escî călcătorii de lege, a ta
circumcisiune s'a făcuţii necircuracisiune.
Drepţii aceea ddeva pă/i necircumcisiunea 26
prescrierea legeî, aii nu se va socoti ne
circumcisiunea sa drepţii circumcisiune? Şi 27
necircumcisiunea cea naturale, dacă împlinesce legea, au nu « te va condemna,
care aveudu scriptura şi circumcisiunea,
escî călcătorii de lege? Că /nu celu din a- 28
fără este Iudeu, nici cea din afară, în
corpii, este circumcisiune; Ci acela este 29
Iudeu »celu din întru, şi * circumcisiunea cea
a ânimeî, ' în spiritu, erii nu în literă : •* a
cărui laudă nu este de la omeni, ci de la
Dumnedeu.
CARE deci este prerogativa Iudeului ? şeii ^
l care este folosulu circumcisiuneî ? Este 2
mare din tote punctele de vedere ; mai an/ Mat. 3. 9.
* 3. 5.
loan 8. 39.
y Pi 60. 1«, otc.
Mat. 23. 3, etc.
Cap. 9. 6, 7.
loan 8. 41.
Gal. 6. 15.
i Mal. 3. 8.
Dent 4. 8.
Apoc. 2 9.
Pi. 147. 19, a Veri 17.
b S Şam. 12. 14. f 1 Pet. S. 4.
20.
h Flltp. S. 3.
K i H p. 1. 10.
Iu. 6*. 5.
1 Tini. 1. 11. v Mat. 15. 14. *
Ecee. Sfî. 20,
Col. 2. 11.
23. 16, 17,19,
23.
i Cap. 7. 6.
2 Tlm 2. 8.
2 Cor. .1. 6.
«.Gal. 5. S.
j Mat. 3. 9.
24.
loan 8. 33.
loan 9. 34, 40, d Fapt. 10. 34, j 1 Cor. 4. 6.
8 Cor 10. 18.
35.
Oap. 9. 6, 7.
41.
1 TM. 2. 4.
2 Cor. 11.22. * Cap. 6. 17.
e Mat. 12. 41,
—
r Mie. 3. 11.
42.
1 Tlm. 1. 13.
Cap. 9. 4.
Apoc 20 12

> Na 45. 25. ft
48. 2.

o loan 5. 22
Fapt. 10. 42.
t
& 17. 31.
2 Tlm. 4. 1, 8
1 Pet. 4. 5.
U
f Oap. 16. 25
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teiu, că ° lorii s'au încredinţaţii cuvintele lui
3 Dumnedeu. Că ce este, dacă *uniîa nu au
credutu? cnu cumu-va necredinţa loru va
4 nimici credincîoşia luî Dumnedeu? d Nici de
cumu; ci "fie Dumnedeu adevărata, şi 'toţii
omulu mincîunosu, precumu este scriau: «Ca
să te îndreptezî în cuvintele tale, şi să biruescî, cându veî judeca.
5
Dară dacă nedreptatea nostră pune în ve
dere dreptatea luî Dumnedeu, ce vomu dice ?
Au doră nedrepţii este Dumnedeu, care se
6 mânia ? (AVorbescu omenesce.) Nici de cumu;
că atuncea 'cumu va judeca Dumnedeu lu7 mea? Şi eră- fi, dacă adevărulu luî Dum
nedeu prin minciuna mea a prisosită mai
mulţii spre mărirea luî: de ce dară şi eu
8 mă mai judecii ca unu păcătoşii? Şi da ce
^să nu facemu cele rele, ca să vină cele bune?
precumu suntemu huliţi, dicendu uniîa că vorbimu aşa ; a cărorii condemnare este dreptă.
9
Decî ce? suntemu noi mai buni de cdtu
Ginţile ? Nu, nici de cumu ; că mai 'nainte
amu dovediţii, că *toţî, şi Iudeii şi Elliniî
10 sunt supţii pecatu; Precumu este scrisu :
11 'Nu este drepţii nici umilii; Nu este nimene,
care să înţelegă ; nu este nimene, care să
12 caute pre Dumnedeu; Toţi s'au abătuţii,
s'au făcuţii împreună netrebnici ; nu este ni
mene, care să facă binele, nici unulu măcaru ;
13 ""Gutlejulu lorii este gropă deschisă; cu limbele lorii viclenescu : n veniuu de aspidă este
14 supţii buzele loru ; ° Gura lorii este plină de
15 blăstemu şi de amărîcîune; p Grabnice sunt
16 picîorele loru a vărsa sânge; Stricăciunea
17 şi miseria este în căile loru; Şi calea pă18 ceî nu au cunoscuta. "Nu este frică de Dum
nedeu înaintea ochiloru lorii.
19
Eriiscimu, că cele rce dice legea, ie di
ce celoru ce sunt supţii lege ; ca * totâ gura
să se astupe, şi ' totâ lumea să fie vinovată
20 înaintea luî Dumnedeu. Drepţii aceea " prin
fapte de ale legeî nu se va îndrepta nici
unu corpii înaintea luî; că "prin lege este
cunoscinţa păcatului.

Dumnedeu s'a arătata, ^nindu mărturisită de
lege "şi de profeţi; Adecă, dreptatea luî 22
Dumnedeu, care vine " prin credinţa în lisusii
Christosu la toţi şi preste toţi ceî ce credu ;
(că* nu este osebire; Că " toţî aii păcătuita, 23
şi se lipsescii de mărirea luî Dumnedeu);
îndreptaţi fiindu în darii dcu charulu luî «prin 24
rescumperarea luî Christosu lisusu; Pre 25
care l'a rânduiţii Dumnedeu { a fi sacrificiu
de împăcare prin credinţa »în sângele luî,
spre arătarea dreptăţeî sale, '' pentru lăsarea
•'peeateloru de maî 'nainte făcute, dupre îngăduirea luî Dumnedeu : Spre arătarea 26
dreptăţeî luî în timpulu de acumu, ca elu
să fie drepţii, şi îndreptătorii celuî ce crede
în lisusu.
Decî ' unde este fala? S'a scoşii afară. 27
Prin care lege? a fapteloru? Nu; ci prin
legea credinţei. Socotimu deci, că * prin ere- 28
dinţa se îndreptă omulu, fără fapte de ale
legeî.
Au doră Dumnedeu este numai alii Iu- 29
deilorii? aii nu este şi alii Ginţiloru? Da, şi
alii Ginţiloru. Că * unulu este Dumnedeu, ca- 30
re va îndrepta pre cel circumcişî prin cre
dinţă şi pre ceî necircumcişi eră-ţi prin
credinţă.
Decî aii doră desfiinţămu legea prin ere- 31
dinţa? Nici de cumu, ci întărimii legea.
CE vomu dice deci, că ° Abraamu, părin- 4
tele nostră, a găsiţii dupre corpii ?
Că de s'a ^îndreptaţii Abraamu prin fapte, 2
are laudă; dară nu la Dumuedeu. Că ce 3
dice scriptura? "Abraamu a credutu luî Dum
nedeu, şi i s'a socotiţii spre dreptate. Dară 4
d celui ce lucreză, plata nu i se socotesce ca
charu, ci ca datoria; Eru celuî ce nu Iu- 5
creză, ci crede în celu ce îndrepteză pre
e celu nepiosu, i se socotesce credinţa luî
spre dreptate.
Precumu şi Davidu vorbesce despre fe- 6
ricirea omului, căruia Dumnedeu 'i soco
tesce dreptate fără fapte ; ţHcendă: 'Feri- 7
ciţî sunt acei, cărora s'au iertaţii fără-dePrincipialii evangeliei esplicatu; dreptatea lui legile, şi cărora s'au acoperiţii păcatele ;
Dumnezeu dată in dară celui ce crede in Chris Fericiţii este omulu, căruia Domnulu nu-î 8
tosu, cuinii a fostă dată şi credincioşiloră în tim va socoti pecatulu.
purile de mai 'nainte.
Decî acesta fericire aii este numai pentru 9
21
Eru acuma afară de lege x dreptatea luî circumcişî, seu şi pentru necircumcişi? că
116. 11.
Capulu 3.
g Pi. 51. 4.
a Deut. 4. 7, 8. A Cap. 6. 19.
P... H7.lil.JO.
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Cap. 2. 18. & < Fao. 18. 25.
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CAP. 4, 5.
dicemu, că s'a socotită lui Abraamă credinţa
spre dreptate.
10
Dară cumu t s'a socotită? circumcisu
fii udu, seă necircumcisă? Nu circumcisu fiindu,
1 1 ci necircumcisu ; Apoi • a primită semnulu
circuiucisinneî, sigilulu dreptăţeî credinţei
ce avea, fiindu necircumcisu, ca * să fie elu
părinte tuturora celoru ce credu, necircumcişî fiindu, ca să se socotescă şi loru drep12 ţaţe; Şi ca să fie şi părinte celoru circumcişî, cari nu numai sunt circumcişî, ci
şi âmblă în urmele credinţei, pre care pă
rintele nostru Abraamu o avea, necircum
cisu tiindii.
13
Că făgăduinţa, ca elu să fie * moscenitorulă lumeî, nu era dată luî Abraamu seu
seminţie! sale prin lege, ci prin dreptatea
14 credinţei. Că ide sunt cei din lege moscenitorî, în deşertă s'a făcută credinţa, şi s'a
15 desfiinţată făgăduinţa. Că * legea lucreză mâ
nia; că unde nu este lega, acolo nici nu este
16 călcare de lege. De aceea din credinţă sunten\u moscenitorî, ca să fie l prin charu, şi
* pentru ca să fie sigură făgăduinţa la totâ
seminţia; nu numai culorii cu legea, ci şi
celoru cu credinţa luî Abraamă, n care este
17 părinte uouî tuturora, [Precumă este scrisă :
0 Te-amă pusă părinte alu multora naţiuni,]
înaintea luî Duinnedeă, căruia a credutu,
şi 'care înviezâ pre morţi, şi chîamă 7cele
18 ce nu sunt, ca cumu aru fi ; Care preste
asceptare a credutu în speranţă, că va fi
părinte alu multora popore, dupre cumu i
19 s'a disă: 'Aşa va ti seminţia ta. Şi nefiindă
slabă în credinţă, * nu s'a uitată la corpulu
seu cela omorîtu, mai de o sută de ani fi20 indu, nici la sterpicîuuea mitrei Sareî. în fă
găduinţa luî Duinnedeă nu s'a înduoitu prin
necredinţă, ci fu tare în credinţă, dândâ mă21 rire luî Dumnedeă; Şi încredinţată fiindă,
că ceea ce Z-a făgăduită, 'elu pote să
22 şi facă.
Pentru aceea i s'a socotită spre
dreptate.
23
Eră "nu numai pentru d'însulă s'a scrisă,
24 că i s'a socotită ; Ci şi pentru noi, cărora
ni sa va socoti, de credemă ° într'acela ce
a sculată din morţi pre Iisusâ, domnulă
25 nostru; 'Care s'a dată pentru păcatele
nustr«; şi »s'a sculată pentru îndreptarea
nostră.
I Cap. S. «
Lac. 19. 9.
n Oal. 3. 32.
Veţi. 1». 16. a Ui. 51. i.
Gal. S. 7.
Cap. 9 8.
i Pac. 17. 4, «te. o Fac. 17. 5.
OU. S. 29.
p Cap. 8. 11.

J Fac. 17. 10.

j (la . 3. 18.
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Vruptele evangeliei. Asemănarea şi deosebirea în
tre îisusă Christosii şi AdamU.

ECl " îndreptaţi fiindă prin credinţă, avemu *pace cu Dumnedeă prin dom
D
nulă nostru, îisusă Christosă ; "Prin care avemu şi apropiare prin credinţă la acesta
charu dîn care stămu, şi ene lăudămă în
speranţa mărireî luî Dumnedeă.
Pe lungă acesta -^ne lăudămă şi de nacaşuri, »sciindă că năcasulă lucreză rebdare ;
*Eru rebdarea încercare, eră ÎDcercarea speranţă ; ' Eră speranţa nu ruşineză ; > pentru
că iubirea de Dumnedeă s'a versată în ânimele nostre prin Spiritulu Sântă, care ni
s'a dată.
Că încă fiindu noi neputincioşi, * a murită Christosă la timpă pentru nepioşî. Că
pentru una dreptu abie va muri cine-va;
dară pentru unu bună pote să şi îndrăsnescă cine-va a muri. Dară * Dumnedeă arata iubirea sa spre noi; căci, noi păcătoşi
încă fiindu, Christosâ a murită pentru noi.
Cu multă mai vîrtosă dară acuma, fiindu
îndreptaţi "prin sângele luî, ne vomă mentui
printr'insulă " de mânia. Că ° dacă, fiindă
noi neamicî, p ne-amă împăcată cu Dumnedeă
prin mortea Fiîuluî seă, cu multă mai vîr
tosă, fiindă împăcaţi, ne vomă mentui * prin
vieţa luî.
Pe lungă acesta r ne şi lăudămu întru
Dumnedeâ, prin domnulă nostru îisusă
Christosă, prin care acumu ama primitu
împăcarea.
Pentru aceea, precumă 'printr'ună omă
a intrată pecatulă în lume, şi ' prin păcată
mortea; şi aşa mortea a trecută la toţi 6meniî, pentru că toţi aii păcătuită; Că pana la lege pecatulă era în lume ; dară " pă
cată nu se socotesce, nefiindă lege; Cu tote acestea a domnită mortea de la Adamă
până la Moisi, şi preste cei ce nu au păcă
tuită dupre asemg narea călcăreî luî Adamă,
" care este tipulă celui ce era să vină. Dară
nu precuină abiterea, aşa şi dăruia; că de
aă murită prin abaterea unuia cei mulţi , cu
multă mai vîrtosă charulâ luî Dumnedeâ, şi
dăruia prin charulă unui oină, îisusă Chris
tosă, a prisosită zla mulţi. Nici nu este darulă ca abaterea, sevârşită prin unuia ; căci
judecata spre condemaare a fos'.u pentru o
U. 6.
Bfo3. 9, 18. &
3. li.

Ebr. 10. 19.
d 1 Cor. 15. 1.
r. Ebr. 3. 6.
/Mat 5. 11, 1».
Fapt. 5. 41.
1 Cor. 1>. 10.

Fiip. a. 17.
Iac. 1. 8, 18.
1 Pet. 3. 14.
g Iac. 1. 3.
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* Cap. 4. i5.
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abatere, era darulu este spre îndreptare de
17 mnlte abateri. Că dacă prin abaterea unuîa inortea a domniţii prin acesta unuia;
cu mulţii maî vîrtosu ceî ce au primiţii pri
sosinţa charuluî şi a darului dreptate! voru
domni în vîeţă prin unulu, lisusu Cnristosu.
18 Deci, precumu prin abaterea unuia, preste
toţi omenii a veniţii condemnarea, aşa prin
dreptatea unuia, y preste toţi omenii a venită
I y îndreptarea spre vîeţă. Că, precumu prin
neascultarea unui omu mulţi s'au făcuţii
păcătoşi, aşa şi prin ascultarea unuia mulţi
se voru face drepţi.
20
firii * legea a întratu, ca să se îmmulţescă
abaterea ; dară unde s'a îmmulţitu pecatulu,
2 1 acolo a ° pre-prisositii charulu ; Ca, precumu
a domniţii pecatulu spre morte, aşa şi cha
rulu să stepânescă prin dreptate spre vîeţă
eternă, prin lisusu Christosu, domnulu nostru.
Fruptele evangeliet. — Crediciosultf, sânţită prin unirea CM ChristosH, care-lă scapă din puterea
pecatuluî.

(j /~1E vomil dice dară? " Vomii rămâne în pă\^t catu, ca să se îmmulţescă charulu?
2
Nici de cumii ! Noi, cari * amii muritu păcatuluî, cumii încă să maî trăimii într'în3 sulu ? Au nu cunosceţî, că c acei ce ne-amii
botezatu în lisusu Christosu, d în mortea lui
4 ne-amii botezatu ? Deci ne-amii * îngropata
împreună cu elu prin botezu în morte ; ca,
'precumu s'a sculatu Christosu din morţi prin
'mărirea Părintelui, * aşa şi noi să âmolămu
5 în înnoirea vîeţeî. •' Că dacă ne-amii plan
taţii împreună cu elu în asemănarea morţeî
luî, ne vomu planta şi în asemenarea înviă6 reî luî; Acesta sciindu, că •*' omulu nostru
celii vechiu s'a crucificaţii împreună cu d'însulu, ca să se nimicescă * corpulii păcatului,
7 ca să nu maî servimu păcatului. Că ' celu
ce a muritu pecalulul este îndreptaţii de
8 păcatu. firii m de amu muritu împreună cu
Christosu, credemu că vomu şi via împre9 una cu d'însulu ; Sciindu, că n Christosu,
sculatu fiindu din morţî, numai more; mor10 tea nu maî are putere asupra luî. Căci,
de a muritu, °a muritu păcatului odată;
II erii de vieză, f vieză luî Dumnedeu. Aşa şi
voi socotiţi-ve a fi «morţî păcatului, dară
r vii luî Dumnedeu în Christosu lisusu, dom
nulu nostru.
12
* Deci să nu clomnescă păcatulu în cor
y loan 12. 32.
Ver». 15.
Ebr. 2. 9.
& Ver». 11.
< loan 15. 22.
Cap 7. 4.
Cap. 3. 20. k
Gal. 2. 19. &
4. 15. & 7. 8.
6 14.
Gal. 3. 19,23.
Col. 3. 3.
a Lac. 7. 47.
1 Pet. 2. 24.
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d 1 Cor. 15. 29.
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e Col. 2. 12.
a Cap. 3. 8.
/ Cap. 8. 11.

1 Cor. 8. 14.
Efei. 4. 22.
2 Cor. 13. 4.
Col. 8. 5, 9.
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11. 40.
I 1 Pet. 4. 1.
•> 2 Tim. 2. 11.
A Gal. 6. 15.
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24.
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p Luc. 20. 38.
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j Oal. 2. 20. & r Gal. 2. 1».
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pulii vostru celu muritorii, ca să-lu ascul
taţi în poftele luî; Nici nu oferiţi 'membrele vostre păcatului, ca arme de nedrep
tate ; ci " înfâc.îăşaţi-vă luî Dumnedeu, ca
nisce vii din morţî ; cru membrele vostre luî
Dumnedeu, ca arme de dreptate. Că "pecatulu nu vă va domni ; că nu sunteţi supţii
lege, ci supţii charu.
Ce dară? Ore vomu păcătui, "pentru că
nu suntemu supţii lege, ci supţii charu?
Nicî de cumu. Au nu sciţi, că » dacă ve
faceţi cuî-va servi, spre a-lu asculta, servî
sunteţi aceluia, pre care-lii ascultaţi, seu
păcatului spre morte, seu ascultăreî spre
dreptate? Dară mulţumită luî Dumnedeu,
că, deşi aţi foştii servî păcatului, v'aţî su
puşii din animă ' chipului învăţătureî, căruia
v'aţî dedaţii. Acumii " liberându-vă de pecatu, v'aţî făcuţii servî aî dreptăţeî. Omenesce vorbescu pentru slăbiciunea corpului
vostru; precumu dară v'aţî făcuţii mem
brele vostre serve ale necurăţieî şi ale fără-de-legeî spre fără-de-lege ; aşa acumu
faceţi membrele vostre serve ale dreptăţeî
spre sânteniă. Căci, cându eraţi b servî aî
păcatului, eraţi fără dreptate. Dară " ce
Irupţii aveaţi atuncea de la acelea, de cari
acumu vă ruşinaţi ? căci d sfârşitulu acelora
este mortea. firii acumu ' liberaţi fiindu de
păcatu, şi făcuţi fiindu servî ai luî Dum
nedeu, aveţi fruptulu vostru spre sânţeniă,
erii de sfârşiţii vîeţă eternă. Căci /plata
păcatului este mortea ; erii » darulu lui Dum
nedeu este vîeţă eternă prin Christosu li
susu, domnulu nostru.

13

14
15
16

17
18
19

20
21
22
23

Fruptele evangelieî.— Credinciosulă nu maî este
suptă legea, care nu-lti pate mentui, ci supta char»,
care-lă pate mentui.

AtT nu sciţi, fraţilorii, [că colorii ce sciu 7
legea vorbescu], cumii-că legea are pu
tere asupra unui omu în catu timpii trăesce;
Că a femea, care are bărbaţii, este legată prin 2
lege de bărbaţii, catu trăesce ; erii de more
bărbatulu, este b'beră de la legea, care o
legă cu bărbatulu el ? Drepţii aceea, * de va 3
fi cu altu bărbaţii, trăindu bărbatulu et, se
va chîăma adulteră; eru de va muri băr
batulu ei, este liberă de lege; încâtu nu
este adulteră, fiindu cu altu bărbaţii.
Pentru aceea, fraţii mei, şi voi e aţi mu- 4
ritu legei prin corpulii luî Christosu ; ca să
• P». 1». 13. t
Gal. i. 18.
119. 133.
m l Cor. 9. 21.
t Cap. 7. 6.
y Hat. 8. 24.
Col. 3. 5.
loan 8. 34.
lac. 4. 1.
2 Pot. 2. 19
u Oap. 12. 1.
• 2 Tim. l. 13.
1 l'et. 2. 24. a loan 8. 32.
& 4. J.
1 Cor. 7. 22.
v Cap. 7. 4. 6.
Gal. 5. 1.
1 Pet. 2. 16.

Im. t.

6 loan 8. 34.
c Oap. 7. 5.
d Cap. 1. 32.
e loan 8. 32.
/ Pac. 2. 17.
Cap. 5. 12.
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5. 17, 21.
1 Pet. 1. 4.
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» MaL 5. 32.
e Cap. 8 2.
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5. 18.
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fiţi voi aî altuia, aî celui ce a înviaţii din
morţi, ca să dfacemu fruptu lui Dumnedeu
5 Căci, cându trăiamii trupesce, patimele pe
cateloru, cele vedărate de lege, " erau lucrătore în membrele nostre, 'să producă fruptu
6 morţeî. .Erii acumu suntemu scutiţi de le
ge, morţi fiindii aceleia în care eramu ţi
nuţi ; ca sa servimu lui Dumnezeii t cu spiritii înnoiţii, eru nu în litera cea vechia.
7
Ce vomii dice dară? Au doră legea este
pecatu?
Nici de cumu. Din contra, nu ft aşi fi cu
noscuta pecatulu, de câtu numai prin lege
că nu aşi fi sdutii pofta, de nu aru fi disu
8 legea : ' Să nu poftescî. Dară * pecatulu, luându ocasiune prin ordinulu legeî, a lucraţii
9 în mine toţii felîulu de poftă. Căci * fără
lege pecatulu era morţii. Şi ore-cându fiindu fără lege, trăîamu; era venindu ordi
nulu, pecatulu a înviatu, eru eu urnii mu10 ritu. Şi ordinulu, ' care era spre vîeţâ, mî-a
11 foştii spre morte. Că pecatulu, luându ocasiune prin ordinii, m'a amăgitii, şi prin
12 elu m'a oinorîtu. Drepţii aceea m legea este
sântă, şi ordiuulu sânţii şi drepţii şi bunii.
13
Deci ore ceea ce era bunii mi s'a fă
cuţii morte?
Nici de cuinu. Ci pecatulu, ca să se arete pecatu, mî-a lucraţii morte prin ceea
ce era bunu ; ca pecatulu prin ordinii să se
14 facă preste măsură pecătosu. Căci scimu,
că legea este spirituale; eru eu sunt tru15 pescu, "vendutu suptu pecatu. Căci ceea ce
făcu, nu sciu; pentru că " nu făcu aceea ce
voîescu; ci ceea ce urescu, aceea facii.
16 £ru de făcu ceea ce nu voîescu, recu17 noscu legea, că este bună. Deci nu eu suut
celu ce tăcu aceea, ci pecatulu care locu
iri esce în mine. Că sciu, că *în mine, adecă
în corpulii meii, nu locuesce ce este bunu ;
că a voi se află în mine, eru a face binele
19 nu aflu. Că binele, caro voîescu, nu făcu;
20 ci reulu care nu voîescu, acela făcu. K ni
de făcu aceea ce nu voîescu, nu făcu eu acesta, ci pecatulu care locuesce în mine.
21 Deci eii aflu legea, că voindii eii a face bi22 nele, reulu se află la mine. Că «mă veselescu în legea lui Dumnedeu dupre T omulu
23 celii din întru; Dară vedu 'altă lege 'în
membrele mele, luptându-se împotriva legeî minţeî mele, şi fâcendu-me servii legeî
24 pecatuluî, care este în membrele mele. Ti

DREPTtf aceea nu este acumii nici o con- 8
demnare colorii ce sunt în Christosu
lisusu, cari "nu âmblă dupre trupii, ci du
pre spiritu. Căci * legea c spiritului vîeţeî în 2
Christosu lisusu m'a liberaţii de d legea pe
catuluî şi a morţeî. Căci * ceea ce era cu 3
neputinţă în lege, pentru că era slabă prin
trupu, a făcută ''Dumnedeu, trămeţendu pre
Fiîulii seu în asemănarea trupului pecătosu
şi pentru pecatu, condemnândii pecatulu în
trupu; Ca dreptatea legeî să se îinplinescă 4
întru noî, » cari âmblămu nu dupre trupu, ci
dupre spiritu.
Căci h cei ce sunt dupre trupu cugetă 5
cele ale trupului ; eru cei ce suut dupre spi
ritu *cele ale spiritului. Căci i cugetarea 6
trupescă este morte; eru cugetarea spiritu
ale este vîeţâ şi pace. Căci * cugetarea tru- 7
pescă este neamiciă cătră Dumnedeu; căci
nu se supune legeî lui Dumuedeu, şi 'nici nu
[iote. Deci cei ce trăescu trupesce, nu 8
potu să placă lui Dumuedeu.
Eru voi nu trăiţi trupesce, ci spiritual- 9
minte, dacă '"spiritulii lui Dumnedeu locu
esce în voi. Eru de nu are cine-va "spiri;ulii lui Christosu, acela nu este alu lui.
firii de este Christosu în voi, trupulu este 10
morţii în privinţa păcatului, dară spiritulu
^te viu în privinţa dreptăţeî. firii de Io- 11
suesce îu voi spiritulu ° celui ce a sculatii
)re lisusu din morţi, pacela ce a sculatu
>re Christosu din morţi, va viii-face şi cor)urile vostre cele muritore, pentru Spiritulu
ui ce locuesce învoi. «Drepţii aceea, fra- 12
florii, suntemu detorî, nu trupului, ca să
Tăinui trupesce; Căci rde trăiţi trupesce, 13
feţi muri; eru de veţi 'omorî prin Spiritu
aptele trupului, veţi trăi.
Căci câţi sunt 'conduşi de Spiritulu lui 14
)umnedeu, aceştia sunt fii aî lui Dumneleii. Căci "nu aţi primiţii eră-şî spiritulu 15
ervituţeî * spre temere ; ci aţî primită zspiri-
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căloşii omii sunt eii ? Cine me va libera din
acestu corpii de morte? "Mulţumescu lui 25
Dumnedeu prin lisusu Christosu, domnulu
nostru. Aşa dară cu mintea mea servescu
legeî lui Dumuedeu, eru cu corpulii legeî
pecatuluî.
Eruptele evangeliei—Mentuirea celvă, ce crede în
Christosu se aretă în timpul» de ac/iutii, .şi este
complecta şi eternă.
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nostră? " Celii ce nu a cruţaţii pre Fiîulu
seu, ci 6l'a daţii pentru noî toţi, cumu nu
ni va dărui împreună cu elii şi tote? Cine
va perî pre aleşii luî Dumnedeu? Ore c Dumneduii, celii ce-î îndrepteză? dCine va condemna? Ore Christosu, celii ce a muritii,
maî multa încă celii ce a înviaţii, ' care şi
şede d'a drepta luî Dumnedeu, -^şi medîlocesce pentru noî ?
Cine ne va despărţi de iubirea luî ChristosiiV Ore năcasulu, seu strîmtorarea, seu
persecuţiunea, seu fometea, seu golătatea,
seu pericolulu, şeii sabia? Precumii este
scrisu : > Pentru tine suntemu omorîţî totă
diua; ne-amu socotiţii ca oî de jungbiare.
*Ba, în tote acestea suntemu maî mulţii de
câtii biruitori prin celii ce ne-a iubiţii. Căci
sunt încredinţata, că nici mortea, nici vîeţa, nici ângeriî, nici * stăpânirile, nici pute
rile, nici cele de acumu, nici cele viitore,
Nici înălţimea, nici adunculu, nicî orî-ce
ritului, * suspiuîiniu şi noî, i asceptândii înfie- făptură altă nu ne va pute despart i de îurea, adecă, * rescumperarea corpului nostru. birea luî Dumnedeu, care este în Christosu
Căcî prin speranţă ne muntuimu ; dară ' spe- Iisusu, doiimulu nostru.
ranţa, care se vede, nu este speranţă ; căci
şi dreptatea luî DumneQeă in lepeceea ce vede cine-va, pentru ce o şi speră ? Surcrniiititti'ii
darea de fafă a Iwdeiloru justificată.
Dară dacă sperămii ceea ce nu vedemu, nEtF " dicii adeverulii în Christosu, fi nu
tvncl o asceptămii cu rebdare.
Asemenea şi Spiritulu ne ajută în ne
mintii, dându-mî consciinţa mea miirputinţele nostre ; căci m nu scimu a ne ruga turiă în Spiritulu Sânţii, 6 Că amu mare înprecumu se cade; dară "însu-şî Spiritulu se tristare şi neîncetată durere în anima mea.
pune pentru noî, cu suspinurî ce nu se potii Căcî ' aşi fi dorita eu însu-mî a fi blastematu
spune, firii ° celii ce cercă ânimele scie ce de Christosu pentru fraţii mei, rudele mele
este cugetulii Spiritului; că acesta se pune dupre corpii ; d Cari sunt Israeliţî ; * a cărora
pentru sânţi p dupre voîa luî Dumnedeu.
este înfierea şi /mărirea şi 'aşedămintele, şi
Şi scimu, că celorii ce îubescii pre Dum h legislaţiunea, şi 'cultulu, şi •'promisiunile;
nedeu, tote li se lucreză spre bine ; acelora * Aî cărora sunt părinţii, şi ' din cari a venită
adecă, 'cari sunt chiămaţî dupre rânduirea Christosu dupre corpii, "care este preste
Iul Dumnedeu. Căcî pre cari r maî 'nainte tote ; Dumnedeu bine-cuventatu în eternii.
i-a cunoscuta, "mai 'nainte î-a şi hotărîtii Aminu.
'să fie conformi chipului Fiîuluî seu, " ca să
" Nu se pote, ca cuventulu luî Dumnedeii
fie elii ânteiii-născutulu intre mulţi fraţi, firii să fie desfiinţată. Căcî 0 nu toţi sunt Israpre cari maî 'nainte î-a hotărîtii, pre a- elii, cari sunt din Israelu ; p Nicî nu sunt
cestia î-a şi " chîămatii ; şi pre cari î-a chîă- toţi fiî, pentru că sunt semînţa luî Abra
jniitu, pre aceştia i-a şi * îndreptaţii ; eru pre amu; ci: în 'Isaacii ţi şe va numi se mintă ;
cari î-a îndreptata, pre aceştia î-a şi » măriţii. Adecă, cei ce sunt copii dupre corpii, nu
Deci ce vomu dice la acestea? * Dacă aceştia sunt fii ai lui Dumnedeu ; ci r fiii proDumnedeu pentru noî este, cine vafi contra misiuneî se socotescii în seminţii. Căci a-

tulu înfiereî, prin care strigămu: » Abba, pă16 rinte. 'înau-şîSpiritulumârturisesce împre
ună cu spiritulu nostru, că suntemu fii aî
17 luî Dumnedeu. firii de suntemu fiî, sun
temu şi moscenitorî, adecă ° moscenitorî aî
luî Dumnedeu, si impreună-moacenitorî aî
luî Christosu ; * dacă suferimu împreună, ca
să ne şi mărimii împreună cu d'insulu.
Căcî socotescu, că nu sunt vrednice 'su
18
ferinţele timpului de acumu, de a se ase----mena cu mărirea, care va să se descoperă
19 în noî. Căcî d făptura asceptă cu nerăbdare
20 «descoperirea fiiloru luî Dumnedeii. Căcî
/făptura s'a supuşii deşertăcîuneî, (nu de
voia, ci pentru celii ce a supus'o,) în spe21 ranţă; Că şi însă-şî făptura se va libera
din servitutea stricăcîuneî spre libertatea
22 măretă a fiiloru luî Dumnedeii. Căcî scimu,
că totă făptura » suspină şi se chinuesce
23 împreună cu noi până acumu. Pe lungă a-
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2 Cor. 2. 14.

a Cap. 1. 9.
2 Cor. 1. 23.
k 11. 31. k 12.
19.
Gal. 1. 20.
Flllp. 1. 8.
1 Tim. 2. 7.
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Cap. 10. 1.
Oap. 11. S8.
E(od. S2. ÎS. I 1 ,in- I. «3.
Deut. 7. 6.
Cap. 1, J.
E»od. 4. 22. m Ier. SI. 6.
Dent. 14. 1.
loan 1. 1.
Fapt. SO. S8.
Ier. 31. 9.
/ 1 Şam. 4. SI.
Ebr. I. 8.
1 Io*a ft. SO.
1 Bag. 8. 11.
P». 63. X. k n Num. 23. U.
78. 61.
Cap. 3. S.
o loan 8. 39.
!7 Fapt 3. 25.
Ebr. g. 8—10,
Cap. S. 28. 29.
h Pi. 147. 19.
k 4. ÎS, 16.
i Ebr. 9. 1.
OaL 6. !«.
; Fapt. 13. 32. f 0.1. 4. St.
f Fac. 21. 12.
Cap. S. S.
Ebr. 11. 18.
Bfei. 2. ÎS.
k Deut. 10. 15. r OaL 4. S8.

CAP. 9, 10.
cesta este cuventulu promisiune! : 'într'acestu
timpii voiu veni, şi Sara va ave fiiii.
10
Pe lungă acesta, şi ' .Uebecca, concependu
din umilii, din Isaacu, părintele nostru;
11 Căci copiii încă nefiindu născuţi, nici făcendu ce-va bine seu reu, (ca să română
rânduirea lui Dumnedeu dupre alegere;
Nu pentru fapte, ci din voia " celui ce chîa12 mă,) I s'adisu: "Celii mai mare va servi ce13 lui mai micii; Precurmi este aerisii: Pre
zlacobu amu iubiţii, erii p re Esau amii urîţii.
14
Ce vomu dice dară? "Aii doră este ne1 5 dreptate la Dumnedeu ? Nici de cumil. Căci
dice lui Moisi : * Voiii milui pre care voîescu
a milui, şi mă voiu îndura de care voîescu
16 a mo îndura. Aşa dară nu este nici a ce
lui ce voîesce, nici a celui ce alergă, ci a
17 lui Dumnedeu, celui ce miluesce. Căci
" scriptura dice lui Faraonii : * Chîarii pentru
acesta te-amu rădicaţii, ca să arătu în tine
puterea mea, şi ca să se dee în scire nu18 mele meii în toţii pămentulii. Deci pre care
voîesce, miluesce; şi pre care voîesce, împetresce.
19
'Mi vei dice dară: Ce me mai înfruntă?
Căci c cine se opune voîeî lui ?
20
O omule l cine escî tu, care respundî
lui Dumnedeu? Au doră dva dice făptura
celui ce o -a făcuţii : Do ce m'aî făcuţii aşa ?
21 Au nu are putere e olarulii presto Iutii, ca
dintr'aceeaşî frămentătură să facă •f unii vasii
22 de onore, erii altulii de desonore? Erii
dacă Dumnedeii, voind ii să-şî arete mânia
şi sâ-şî descoperă puterea, a suferiţii cu
multă rebdare t vasele mâniei * gătite spre
23 peire; Şi ca să-şî arete * bogăţia mărireî
sale spre vasele milei, cari le-a •* gătiţii de
24 mai 'nainte spre mărire; Adecă pre noî,
pre cari ne-a şi chîămatu, * nu numai din
ludei, ci şi din Ginţi.
25
Precumu dice şi prin Osea: ' Voiu chîăma
poporu alu meii pre celu ce nu este poporulu
meu, şi iubită pre ceea ce nu era iubită.
26 ™ Şi va fi, că în loculu unde li s'a disu : Voi
nu sunteţi poporulu meii, acolo se voru chîă
ma fii ai lui Dumnedeu celui viu.
27
Erii Isaia strigă despre Israelii : B De va
fi numerulii fiiloru lui Israelii ca nesipulu
28 măreî, "rămăşiţa se va mentui. Căci Dom
nulu va sfârşi lucrulu, şi-W va scurta cu
dreptate ; da, f lucru scurţii va face domnulu
• Fac. 18. 10,
14.
« Fac. 25. 31.
n Cap. 4. 17. &
8. >8.
v Fae. K. 83.
x Ve<liDeut.21.
15.
ProT. 13. 24.
Mal. 1. i. 3.
Mat. 10. 37.
1 MC. 11. K.

luau 12. 85.

d Iia. 89. 16. k i Osea ». 83.
y Dent, 3*. 4.
45. e- & fil- 8.
1 Pet. 8. 10.
2 Cron. 1». 7.
m Oaea 1. 10.
Iov 8. 3 ft t. Prov. 16. 4.
n îs». 10. îi, 83.
34. 10.
Ier. 18. 6.
Pn. 9» 15
/ » Tim . 2. 20. a Cap. 11. 5.
t KHI..I. 33. 19. q 1 Te>. 5. 9.
p Isa. 28. 2i.
q I». 1. 9.
« Voji Gal. 3. 8, h l Pet. 2. 8.
Plftn. 3. 28.
Iuda 4.
22.
r IH.I. 13. 19.
b Bsod. 9. 16.
i Cap. 2. 4.
Ier. 50. 40.
Efes. 1. 7.
c 2 Cron. 80. 8.
s Cap. 4. 11. t
Iov ». 18. &
Col. 1. 87.
j Cap. 8. 28—30.
10. 80.
83. 13.
* Oap. 8. 89.
l Cap. 1. 17.
Dan. 4. 35.
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pe pămentii. Şi precumii a disu mai 'na- 29
inte Isaia : * De nu nî-arii fi lăsaţii Domnulu
Sabaotu semînţa, rca Sodoma nc-ainii fi fă
cuta, şi cu Gomorra ne-amu fi asemănaţii.
Iudeu lepedaft pentru necredinţă; credinţă neaperatil de nevoia pentru, mentuire.

Ce vomii dice dară? 'Ca Ginţile, cari nu 30
âmblau după dreptate, aii aj uns u la drepta
tea, ' dară dreptatea care este prin credinţă :
firii Israelii, "âmblândii după legea dreptă- 31
tei, " nu a ajunsii la legea dreptăţeî. Pen- 32
tru ce? Pentru că nu o căutămu prin cre
dinţă, ci prin faptele legeî. Căci x s'aii împedecatu de petra de împedecare ; Precumu 33
este scrisu : » fiece, punii în Sionii petră de
împedecare, şi stâncă de struncinare ; * şi toţii
celu ce va crede în elu, nu se va ruşina.
FRAŢlLORtr, dorinţa ânimeî mele şi ru- 10
găcîunea mea câtră Dumnedeu pentru
Israelii este, să se mentuîă. Căci mărtu- 2
risescu lorii, ° că aii zelii pentru Dumnedeu,
dară nu dupre cunoscinţă. Că nesciindii 3
6 dreptatea lui Dumnedeu, şi căutândii să-şî
stabilescă « dreptatea lorii, nu s'au supusu
dreptăţeî lui Dumnedeu. Căci d Christosu «ste 4
sfârşitulu legeî spre îndreptarea a totu ce
lui ce crede.
Căci Moisi descrie dreptatea care este 5
din lege, 'căomulii care face acelea va trăi
printr'însele. firii dreptatea cea din ere- 6
dinţa aşa dice : / Să nu dicî în anima ta :
Cine se va sui în ceriu ? (adecă, să pogore
pre Christosu); Seu: Cine se va pogorî 7
în adâncii? (adecă, să rădice pre Christosu
din morţi). Dară ce dice scriptura ? » Aprope 8
este de tine cuventulu, în gura ta şi în ânima ta; adecă, cuventulu credinţei, care-lu
predicămu : Că * de vei mărturisi cu gura 9
ta pre domnulu lisusu, şi vei crede în ânima ta, că Dumnedeu l' a sculată din morţi,
te vei mentui. Căci cu anima se crede 10
spre dreptate, eru cu gura se mărturisesce
spre mentuire.
Căci dice scriptura: 'Toţii celu ce ere- U
de într'însulu nu se va ruşina. ^Nu este 12
deosebire intre Iudeii şi intre Klliuu ; căci
* acelaşi este Domnu alu tuturoru, 'care avutii este cătră toţi cei ce-lii chîamă. "Căci 13
orî-cine va chîăma "numele Domnului, se va
mentui.
u Cap. 10. 8. ic
11. 7.
v Gal. 8. 4.
x Luc. 8. 34.
1 Cor. 1. S3.
y IV 118. 82.
I»», 8, 14. A
28. 16.
Mat. 81. 42.
1 Pet. 2. 6—
8.

z Cap. 10. 11.
—

Cajiulu 10.
a Fapt. 21. 20.
& >2. 8.
Gal. 1. 14. &
4. 17.
VecU Cap. 9.
31.
6 Cap. 1. 17. 4
9.30.
c Flllp. 3. 9.
d Mat. 5. 17.
Gal. 3. 24,
( Lev. 18. 5.

Neem. 9. 89.
Cap. 9. 33.
Kz.'i. 20. 11, ; Fapt. 15, 9.
13, 21.
Cap. 3. 82.
Gal. 3. 12,
Gal. 3. 28.
/Dent «0, 12, k Fapt. 10. 38.
13.
Cap. 3. 89.
t Deut. 30. 14.
1 Tim. 2. 5,
t K fiu. t. 7. k
h Mat 10. 32.
Luc, 18. 8.
8. 4, 7.
Fapt. 8. 37.
n loel >. 32.
i Isa. 28. 16. k
Fapt. 8. 81,
n Fapt B, 14.
49. 23.
Ier. 17. 7.
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ROMANI.
Cumii dară vorii chîăma pre acela, în
care nu t.ii crezuţii? şi cumii vorii crede
în acela, de care nu aii audiţii? şi cinau
vorii audi "fără de predicatorii? Şi cumii
voru predica, de nu se vorii trămete? Pre
curmi este scrisu : f Câtii sunt de frumose picîorele celoru ce predică evaugelia păceî,
ale celoru ce bine-vestescu cele bune ! Dară
9 nu toţi au ascultaţii evangelia; căci Isaia
dice: r Domne! cine a credutii vestirea nostră? Aşa dară vine credinţa din audii,
erii audulii prin cuventulu lui Dumnedeu.
Dară eu dicu: Aii doră nu au audiţii?
Da, în adeverii, 'în toţii pămentulu a eşitu
resunetulu lorii, ' şi cuvintele loru la marginile lumei. Eră-şî întrebu: Au nu a cu
noscuţii Israelu? ÂnteiiiMoisi dice: "Eu vă
voiii întărită spre pismă prin unu poporu
ce nu este ala meu, şi prin * poporu neînţelegetoru vă voiu inâuia. Kni Isaia iadrăznesce, şi dice: "Sunt aflaţii de ceî ce
nu mă cautu, m'aniu făcuţii cunoscuţii celorii ce nu întrebă de mine. Erii cătră
Israelu dice: "Toţii diua amu întinsa ma
nele mele cătră unii poporu nesupuşii şi
împotrivitoru.
Iudeii nu sunt lepedafî tofv, şi nici pentru totăde-una; re'nţârcerea loru cea viitâre va fi
viefă pentru lume.

H T\REPTtJ aceea întrebu: "Aii doră a le\J pedatu Dumnedeu pre poporulu seu?
Nici de cumu ; căci '•' şi eu sunt Israelitii, din
semînţa lui Abraamu, din seminţia lui Be2 niaminii. Nu a lepedatii Dumnedeu pre
poporulu seu, pre care "1'a cunoscuţii mai
'nainte. Aii nu sciţi ce dice scriptura de
spre Hie ? cumu a vorbiţii luî Dumnedeu a3 supra lui Israelu, dicendii : d Domne, pre
profeţii tei î- aii omorîtii, şi altarele tale le-au
surpatu, şi eu amu rămaşii singurii, şi ca4 utu sufletulii meu. Dară ce î-a respunsii
Dumnedeu ? ' Mî-amii păstraţii şepte mii de
bărbaţi, cari nu şî-au plecaţii genunchîulii
5 înaintea luî Baalu. /Aşa dară şi într'acestii
timpii este rămăşiţă dupre alegerea charu6 luî. Şi ?de este dupre charu, atuncea nu
mai este dupre fapte; altmintrelea charulu
nu mai este charu. Erii de este dupre fapte,
atuncea nu mai este charii; altmintrelea
fapta nu mai este faptă.
Ce vomă fiice dară? ft Israelu nu a ceştic. TU 1. S.
a

q
r
<

Coi. l. «, s>.

g Cap. 4. 4, 5.
(,'u /tulii îî.
< VedIlReg.18.
dai. 5. 4.
1»*.. 58 7.
Nah. 1. 15.
a 1 8*m. ia. n.
10
Ve^I Deut 9.
Hat •! 8.
Cap. 3. 3.
Ier. 31. 37.
Ebr. 4. 8.
u Deut. K. SI. !• » Cor. 11. 22. h Cap. 9. 31. k
Fllip. 3. 5.
Cap. 11. 11.
1«». 5$. 1.
10. î.
loan 12. 38.
• TIt S. S.
e Cap. 8. K.'
i Isa. !9. 10.
* l.i 65. 1.
Pa. 19. 4.
d 1 Reg. 19. 10, ; Deat 2». 4.
Mat. M. M
14.
Omp. 9. 30.
Iu. 6. 9.
* «8. 1».
t IM. 65. ».
• 1 Beg. 19. 18.
Ier. 6. 11.
.«».•>-- .<*. Ifi.
—
/ O«p. ». »7.
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gătii ceea ce căută; erii ceî aleşi au ceştigatu, şi ceî-1-alţî s'au împetritu, (Precumu
este scrisu : "' Dumnedeu lî-a daţii spiritu de
adormire, i ochi, ca să nu vedă, şi urechi,
ca să nu audă,) până în diua de astă-dî.
Şi Davidudice: *Să se facă mesa lorii spre
cursă, şi spre laţii, şi spre pedecă, şi spre
resplătire loru; 'Sase întunece ochii loru,
ca să nu vedă, şi spinarea loru de toţii să
o gîrbovescî.
Drepţii aceea întrebu : Au doră s'au potecnitu, îucâtii să cadă?
Nici de cumii; ci mal vîrtosii mpriu potecnirea loru mântuirea a venită Ginţiloru,
ca să-î întărite spre gelosiă. Şi dacă potecnirea loru este bogăţia lumei, şi micşo
rarea lorii bogăţia Ginţiloru: cu câtu mai
multu'plinitudinea lorii? Căci vouî Ginţilorii vorbescu ; încâtu n sunt oii apostolulii
Ginţiloru, laudii diregătoria mea ; Ca doră
aşi provoca la gelosiă pre ceî de arămiii
meu, şi ° să mentuiii pre vre-unii dintr'înşiî.
Căci de este lepădarea lorii împăcarea Iumei, ce alta va fi, reprimirea loru, de câtu
vîeţa din morţi? Căci de sunt ^prinosele
sânte, este şi frămentătura ; şi de este rădă
cina sântă, sunt şi ramurele.
Erii de s'aii frânţii * unele din ramuri,
rtu înse fiindii olivii sălbatica, te-aî altuitu
în ele, şi te-aî făcuţii părtaşii rădăcineî şi
sucului olivului ; * Nu te lăuda asupra ramurelorii. Erii de te laudî, nu porţi tu ră
dăcină, ci rădăcina pre tine. Vei dice : Ramurele s'aii frânţii, ca să me altuescu eii.
Bine; pentru necredinţă s'au frânţii ele,
şi tu stai prin credinţă. ' Nu te înălţa cu
mintea, ci " teme-te. Căci dacă Dumnedeu
nu a cruţaţii ramurele cele firescî, nici pre
tine nu te va cruţa.
Vedi dară bunătatea şi asprimea lui
Dumnedeu ! spre ceî ce aii cădutii, asprime ;
erii spre tine, bunătate, " de vei rămâne în
bunătate ; altmintrelea x şi tu te vei tăia. Şi
aceia, » de nu vorii româno în necredinţă,
eră-şî se vorii altui; căci pote Dumnedeu
erâ-şî a-î altui. Căci dacă tu te-aî tăiaţii
din olivulii eelii naturalminte sălbatica, şi
afară de natură te-aî altuitu în oliva bunu ;
cu câtu mai mulţii aceştia, cari sunt ramure firescî, se vorii altui într'alu loru olivii?
Căci eu nu voîescii, fraţiloru, ca voi să
iv/.ci- 12. 1.
Mat. 13. 14.
1..nu 12. 40.
Papt 88. 26,
27.
k Pa 69. 2i.
1 PB. 69. 23.
M Fapt. 13. 46.
* 18. 6. &22.

18, 11. ft 18.

1 Tim. 1. 11.
24, 28.
Cap. 10. 19. o 1 Cor. 7 16.
n Fapt. 9. 15.
k ». 21.
1 Tim. 4. 16.
& 13. ». &M.
Iac. 5. 10.
21.
Cap. 15. 16. p Lev. U. 10.
NM..I 15. 18—
Gal 1. 16. &
2. 2, 7—9.
21.
./ Ier. 11. !•;
Efe». 3. 8.
1 Tim. 2. 7. T Fapt 1. 3».
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s 1 Oor. 10. 11
f Cap. 11. 16.
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CAP. 11, 12, 13.
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nu sciţi acestu misteriu, ca să nu fiţi z înţe
lepţi în sine-vă : că ° împetrire din parte s'a
făcuţii lui Israelu, * până ce va întră nutnărulu deplină alu Ginţiloru. Şi aşa toţii Israelulu se va mântui; precumii este scrisă:
' Veni-va din Sionu Mentuitorulu, şi va întorce nepietatea de la lacobă ; * Căci acesta
este flşedămeutulu meu cu d'inşiî, cându voia
lua păcatele lorii. Adeverii, sunt în privinţa
evangelieî neamicî pentru voî ; dară în privinţa alegereî, "iubiţi pentru părinţi. Căci
darurile şi chîamarea luî Dumnedeu sunt
' nerevocabilî. Că precumii şi voi » ore-cându
nu aţî credutu în Dumnedeu, eru acumu
aţî aliaţii milă prin neascultarea acestora:
Aşa şi aceştia acumu nu au ascultata, ca
prin mila vostră să se miluescă şi eî. Căci
h Dumnedeu a închişii pre toţi în necredinţă,
ca să miluescă pre tot!.
O aduncii alu bogăţiei şi alu înţelep
ciune! şi alii sciinţeî luî Dumnedeu l ' câtu
sunt de nepătrunse judecatele luî, şi i neurmărite căile luî. * Căci cine a cunoscută
gândulu Domnului? seu 'cine i s'a făcuţii
sfătuitori ? Seu m cine I- a datu mai 'nainte,
ca să i se redee ? Căci B dintr'însulu, şi printr'însulu, şi pentru d'însulu sunt tote ; ° ace
luia fie mărirea în eternii. Aminu.
Despre adorarea lut Dumnezeii cea raţionale, şi
despre regulele vieţei Creştine.

12 "l/'fi Togii dară, fraţilorii, prin îndurările
V luî Dumnedeu, * ca să ° aduceţi corpu
rile vostre ''sacrificiu viu, sânţii, bine-plăcutu luî Dumnedeu, ce este servicîulii vos2 tru celu raţională. Şi • să nu v6 conformaţi
cu acesta lume ; ci ' prefaceţi-ve prin înnoi
rea minţei vostre, ca să -' cercaţi care este voia
luî Dumnedeu cea bună, plăcută şi deplină.
3
Căci eu dicu, * prin charulu ce mi s'a
datu, fie-căruîa din voi, ' a nu cugeta în sine
mai mulţii de câtu se cuvine a cugeta; ci
să cugetaţi modesta, precumii Dumuedeu a
4 împărţiţii j fie-căruîa măsura credinţei. Căci
• Cap. ia. 16.
1 Cor. 2. 16. d Ebr. 10. 20.
a Vor». 7.
( Iov 36. 21.
• 1 Pot. 1. 14.
1 1 o.-m t. 15.
» Cor. 3. 14. m Iov 35. 7. &
41. 11.
/Eres. 1. 18. &
1. Luo. 21. U.
Apoc. T. 9.
4.23.
n 1 Cor. 8. 6.
c In. 59. 20.
Col. 1. 16.
Gol. 1. 21,22.
Vedî Pt. 14. 7. o Qal. 1. 5.
& 3. 10.
d Iu. 27. 9.
1 Tim. 1. 17. a Kfea. S. 10,
Ier.31.3l,etc.
17.
2 Tim. 4. 18.
Bbr. 8- 8. &
K l,i. 13. 21.
1 Toi. 4. 3.
10. li.
1 Pet. 5. 11. h Cap. 1. 5. *
• Dent. 7. 8. &
15. 15.
S Pet. 3. 18.
9. 5. & 10. 15.
Iuda 25.
1 Cor. 3. 10.
/ Num. 23. 19.
k 15. 10.
Apoc. 1. 6.
g Efos. 2. 2.
_
Gal. 2. 9.
Col. 3.7.
Kfea. 3. 1, 7,
Cbjmiu 12.
A Cap 3. 9 .
8.
Qal s. n.
a 2 Cor. 10. 1. l Prov. 25. 17.
i P». S6. 6.
i 1 Pet 2. 5.
Kccl. 7. 16.
j Iov 11. 7.
Cap. U. 20.
c P*. 50. 13, 14.
P«. 9». S.
Cap. 6. 13, 16, ; l Cor. 1». 7,
t Iov 15. 8.
ti.
19.
lua- 40. 13.
1 Cor. B. 13,
EfM. 4. 7.
Ier. -a. 18.
t 1 Cor. 12. 12.
20.

1.1:-,. 4.

16.

l 1 Cor. 10.17.
fc 12. 20, 27.
Efea. 1. 2). &
4. 25.
» 1 Cor. 12. 4.
1 Pet. 4. 10,
11.
» Van S.
o Fapt, 11. 27.
1 Cor. 12. 10,
28. & 13. 2. &
14. 1, 6, 29,
31.

p Fapt. 13. 1.
Gal. 6. 6.
Efe». 4. 11.
1 Tim. 6. 17.
j Fap'. 15. S2.
1 Cor. 14. S.
r Mat. 6. 1—3.
t Fapt. 20. 28.
1 Tim. 5. 17.
Ebr. 13. 7, 24.

* precumii într'unu corpii avemii multe mem
bre, şi membrele nu au tote o funcţiune;
Aşa 'noi, fiindu mulţi, suutemu uuu corpii în 5
Christosu, eru fie-care unulu altuia membre.
Deci m avendu daruri de multe felîurî " du- 6
pre cbarulu care ni este dată : ori ° profeţia,
să profeţim» dupre măsura credinţei ; Ori 7
diaconiă, să căutămă de diaconiă ; ori * celu
ce înveţă, de învăţătura ; Ori * celu ce îu- 8
demnă, de îndemnare ; r celii ce împarte, să
împartă cu simplitate, ' celu ce stă înainte, să
fie cu sirguinţă ; celu ce miluesce, să o facă
1 cu bună-voinţă. " Iubirea să fie nefâşarnică. 9
" Urindu reulu, lipiţi-ve de ce este bunii.
x Cu iubire frăţescă iubiţi-vă unulu pre al- 10
tulii ; y cu onore întimpinaţi-ve unulii pre altulu; Nu fiţî leneşi îu afaceri, ci ferbinţî II
în spiritu, serviudu Domnului; 'Bucurau- 12
du-vă în speranţă; "rebdându în năcasii;
6stăruiudii în rugăciune; ° Luând u parte în 13
trebuinţele sânţiloru; d urmându ospitalitatea.
• Bine-cuventaţî pre cei ce vă persecută; 14
bine-cuv£ntaţî, şi nu blăstemaţî.
'Bucuraţi-ve cu cei ce se bucură, şi plan- 15
geţi cu cei ce plâugii. > Fiţi cu acelaşi cu- 16
geţii unulu cătră altulu. h Nu cugetaţi cele
înalte; ci âmblaţî cu cei umiliţi. 'Nu fiţi
înţelepţi în sine-vă.
•? Nu resplătiţî nimănui reii pentru răii. 17
* îngrijiţi-vă de cele bune înaintea tuturora
omeniloru. De este cu putinţă, câtu atârnă 1 8
de la voî, ' aveţi pace cu toţi omenii. Iubi- 19
ţiloru, m nu vă rosbunaţî înşi-vă, ci mal bine
daţi locii mâniei ; căci este scrisii : " Resbunarea este a mea; eu voiii resplăti, dice
Doninulu. ° Drepţii aceea, de flâmândesce 20
neamiculu teii, nutresce-lu ; de înseteză, dă-î
de beutu; că acesta fâcendu, vei grămădi
cărbuni de focii pe capulu luî. Nu te bi- 21
rui de reii, ci biruesce reulu cu binele.
TOTtT sufletulu "să se supună autorităţi- 13
lorii celoru mai înalte. Căci *nu este
autoritate de câtu numai de la Dumnedeu:
autorităţile cari esistă sunt rânduite de Dum1 Tim. 6- 11.
1 Pet. 5. 2.
t 2 Cor, 9. 7.
Ebr. 10. 36. &
12,1.
u 1 Tim. 1. 5.
1 Pet. 1. 22.
Iac. 1. 4. *
v Pt. 34. 14. *
5.7.
1 Pet. ». 19,
36. 4. ft 97.
20.
10.
Amoa 5. 15. k j .u,-. 18. 1.
Fapt. 2, iz. &
x Ebr. 13. 1.
1 Pet. 1. 22.
12. 5.
Hi.'- 6. 18.
& 2. 17. &. 8.
8.
Col. 4. 2.
2 Pet. 1. 7.
1 Ţes. 5. 17.
y Filip. 2. 3 .
e 1 Cor. 16. 1.
1 Pet. 5. 5.
* Cor. 9, 1,
i Lnc. 10. 20.
12.
Ebr. 6. 10. k
Cap. 5. 2. fc
13. 16.
15. 13.
1 ioau 3. 17.
FUIp. 3. 1. i
d l Tim. S. 2.
4. 4.
ITei. 5. 16.
TU 1. 8.
Ebr. 3. «.
Ebr. 13. 2.
1 Pet. 4. 13.
1 Pet. 4. 9.
a l.ue. Si. 19.

e Mat. 5. 44.
Lac. 6. 28. ii
!•:). 34.
Fapt. 7. 60.
1 Cor. 4. 12.
1 Pet. 2. 23.
& .1. 9.
/ 1 Cor. 12. 26.
g Cap. 15. 5.
1 Cor. 1. 10.
Filip. 2. 2. k
3.16.
1 Pet. 3. 8.
k Pi. 131. 1,1.
Ier. 45. 5.
i Prov. S. 1. &
26. 12.
I>a 5. 21.
Cap. 11. 25.
j Prov. 20. 12.
Mat. 5. 39.
1 Te*. 6. 15.
1 Pet J. 9.

k Cap. 14 16.
2 Cor. 8. 21.
I Maro. 9. 50.
Cap. 14. 19.
Ebr. 12. 14.
>/i Lev. 19. 18.
Prov. 24. 29.

Voru. 17.
n Deut. 32. 35.
Ebr. 10. 30.
o tsiod. 23.4,5.

Prov. 25. 21,
22.
Mat. 5. 44.
MB

Cbputâ 13.
a Ţii 3. 1.
1 Pet. 2. 13.
b Prov. 8. 15,16.
Dan. i. ii &
4. 32.
Iau 19. li.
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2 negeii. Pentru aceea celii ce se opune e autorităţeî, se opune ordinului lui Dumnedeu ;
3 şi ceî ce se opunu 'şi voru atrage condemnare. Căci diregătorii nu sunt frică faptelorii celoru bune, ci celoru rele. Deci voîesci să nu-ţî fie frică de autoritate? dFă
4 binele, şi vei ave laudă de la d'însa. Căci
ea 'ţî este servă a lui Dumnedeu spre bine.
firii de facî rău, teme- te; căcî nu portă sa
bia în zădaru ; ci este servii alu luî Dum
nedeu, resbunătoru spre pedepsă celui ce
5 face răulii. Pentru aceea • trebue să ve su
puneţi, nu numai pentru urgia, f ci şi pentru
consciinţă.
6
Căcî pentru acesta plătiţi şi dări; şi eî
sunt servi aî luî Dumnezeu, stăruindu întru
7 acesta totu-de-una. « Daţi deci tuturoru ceea
ce se cuvine: celuî cii darea, dare; celui
cu împositulu, împositu ; celuî cu frica, frică;
celuî cu onorea, onore.
8
Nimenuî cu nimicii nu fiţi datori, de câtii
numaî cu a iubi unulii pre altulu ; căci * celu
9 ce îubesce pre altulu a împliniţii legea. Căcî
aceea: 'Să nu sevârşescî adulterii!; Să nu
ucidî ; Să nu furi ; Să nu mărturisesc! măr
turia mincîunosă ; Să nu poftesc! ; şi orî-care
altu ordinii, se cuprinde într'acestu cuventii,
adecă: •'Să îubescî pre apropele teu ca în10 su-ţî pre tine. Iubirea nu lucreză reu apropeluî ; de aceea * iubirea este îndeplini
rea legeî.
11
Şi acestafaceţi, sciindu timpulu, că acuma
este ora 'ane scula din somnii ; fiindii-căacumu este mântuirea noatră maî aprope de
12 câtu cându amu credutu. Noptea a trecuţii,
diua s'a apropiaţii; msă lepedămu dară lu
crurile întunereculuî, şi " să ne îmbrăcămu în
13 armele lumineî. ° Să âmblămii cu cuviinţă,
ca în timpii de diua; pnu în ospeţe şi înbetiî ; q nu în fornicaţiune şi în desfrenărî ; T nu
14 in certă şi pismă. Ci " vă îmbrăcaţi îndomnulu nostru lisusu Christosu, şi nu 'îngrijiţi
de corpii, spre a împlini poftele Iul.
Segule ţi indemnărî despre deosebirile cele consciincwse ale opiniunet ţi ale practicei.

14 T)Rfi celu "slabii în credinţă, primiţi-lu, dară
2 i nu dupre deosebirea cugetâriloru. Căcî
umilii crede, că *pote mânca tote, erii celu
3 slabu mănâncă legume. Celu ce mănâncă
c TU. S. I.
d 1 PeL 2. 14.

& ». ia.
e Eccl. 8. 2
/ 1 Pet. S. 19.
g Mat. 82. 21.
Marc. 19. 17.
Lnc. 20. 25.
A Vers )0.
li.il 5 14.
Col. 3. 14.
1 TIm. 1. S.
Iac. 3. 8
i Eaod. ai). 13.

etc.
1 Tei. 5.5,6.
Dent. 5. 17, n Efei. 5. 11.
etc.
Col. S. 9.
Mat. 19. 18.
n Efea. 6. 13.
} L«T. 19. 18.
1 Te«. 5. 8.
Mat. 22. 39.
o Filip. 4. 8.
Marc. li. 31.
1 Ţes. 4. n.
Gal 6. 14.
1 Pet. J. 12.
Iac. >. 8.
p Prov. 23. 20.
k M»t. 22. 40.
Lnc. 5>1. 34.
Ven. 8.
1 Pat. 4. J.
I 1 Cor. 16. 84. q 1 Cor. 6 9.
Efea. 6. 14.
Gfes. 5. 5.

r IM. S. 14.
i Gal. S. «7.
Efea. 4. 14.
Col. S. 10.
( Gal. 5. 16.
1 Pet. ». 11.
Capulîi 14.
a Cap. 15. I, 7.
1 Cor. 8.9,11.
& 9. 2V.
» Von. 14.

să nu despreţuescă pre celu ce nu mănâncă ;
şi ""colii ce nu mănâncă să nu judece pre
celii ce mănâncă ; căcî Dumnedeu l'a primita.
dTu cine escî, care judeci pre servulu altuia?
Domnului seu stă seu cade. Şi va sta ; căcî
Dumnedeu pote a-lu face să stee.
' Unulu deosebesce o di de alta ; altulu
socotesce tote dilele asemenea. Fie-care să
se convingă în mintea sa. Celu ce /soco
tesce diua, Domnului o socotesce; şi celu
ce nesocotesce diua, Domnuluî o nesocotesce. Celii ce mănâncă, Domnuluî mănâncă;
căcî s mulţumesce luî Dumnedeu ; şi celu ce
nu mănâncă, Domnuluî nu mănâncă, şi mul
ţumesce luî Dumnedeu. Căcî * nimenea din
noi nu trăesce pentru sine, şi nimene nu
more pentru sine. Că de trăimu, Domnuluî
trăimii ; şi de murimu, Domnuluî murimu ;
deci seu de trăimu şeii de murimu, aî Dom
nuluî suntemu. Căcî 'pentru acesta Chris
tosu a şi muritu, şi a înviata, şi a trăiţii, ca să
fie i domnii şi preste ceî morţi şi preste ceî viî.
Dară tu de ce judecî pre fratele teii?
şeii de ce despreţuescî pre fratele teu ? * Toţî
vomii sta înaintea judecăteî luî Christosu.
Căcî este scrisii : ' Viii sunt, dice Domnulu,
mie ini se va pleca toţii genunchîulu, şi totă
limba se va mărturisi luî Dumnedeu. Aşa
dară ""fie-care din noi 'şî va da semă de sine
însu-şî înaintea luî Dumnedeu.
Deci să nu maî judecămii unulu pre altulii; ci acesta maî bine să judecaţi, ca "să
nu puneţi pedecă şeii scandalu fratelui. Sciu
şi simt încredinţaţii în domnulii lisusu, ° că
nimicii nu este spurcaţii prin sine ; dară F ce
luî ce i se pare a fi ce-va spurcată, ace
luia fie spurcata, firii de te superi pre fratele teii pentru bucate, ecce, nu âmblî du
pre îubire. « Nu perde cu bucatele tale pre acela, pentru care Christosu a muritu. r Să nu
se vorbescă de reu lucrulu vostru celu bunii.
* Căcî împărăţia luî Dumnedeu nu este mâncare şi băutură; ci dreptate şi pace şi bu
curia în Spiritulu Sânţii. Căcî celu ce îutr'acestea servesce luî Christosu, este 'bineplăcutu luî Dumnedeu şi primiţii de omeni.
" Deci să urmămii cele ce sunt ale păceî
şi cele ce sunt • spre întărirea unuia cătră al
tulu. "Pentru mâncare nu strica lucrulu luî
Dumnedeu. » Tote sunt curate ; * dară este unu
1 Ţes. 5. 10.
1 Cor. 10.25.
1 Tlm. 4. 4.
1 Pet. 4. 2
T1L 1. 15.
t 2 Cor. 5. 15.
o Col. 2. 16.
j Fapt. 10. 36.
k Mat. 25 31,32.
d lac. 4. 12.
« Gal. 4. 10.
Fapt. 10. 42.
k 17. 31.
Col 2 16.
S Gal. 4. 10.
2 Cor. 5. 10.
Iuda 14, U.
g 1 Cor. 10. 31.
1 T in 4. 3.
l Iu. 45. 23.
FNlp t. 10.
h 1 Cor. 6. 1»,
m Mat. 12. 36.
20
Gal. 2. 20.
Gal. 6. 5.

1 Pet. 4. 5.
n 1 Cor. 8. 9, 13.
& 10. 32.
o Fapt. 10. 15.
Vers. 2. 20.
1 Cor. 10.25.
1 Tini. 4. 4
Tit 1. 15.
p 1 Cor. 8. 7,
10.

9 1 Oor. 8. 11.
r Cap. It. 17.
• 1 Cor. 8. 8.

6

8

10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20

t » Cor. 8. si.
K Pi. 34. 14.
Cap. U. 18.
D Cap. 15. t.
1 Cor. 14.11.
1 Te» 6. 11.
x Vers. 15.
y Mat. 15. 11.
Fapt. IO. 15.
Ven. M.
Tit 1. 15.
* \ Cor. 8. 9—
U.
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CAP. 14, 15.
reu pentru omulii celu ce mănâncă spre
21 scandalu. Bine este&nu mânca "carne, nici
a be vinii, nici aceea prin care fratele teu se
jignesce, seu se scandalise'ză şeii sufere.
22 Aî tu credinţă? In tine însu-ţî să o aibî îna
intea lui Dumnedeu. 4 Fericita este celu ce nu
23 se condemnâ în ceea ceprimesce! firii celu
ce se înduoesce, cândii mănâncă, se condemnă; pentru că nu mănâncă în credinţă; căci
c toţii ce nu este din credinţă este pficatu.
15 I^k^Cl ° noi ceî tari suntemu datori să pur\J tămu * neputinţele celoru slabî, şi să nu
2 ni plăcemu noî înşi-ne. c Fie-care din noi
sa fa că spre plăcere apropeluî în bine dspre
3 întărire. • Căci şi Christosu nu a făcuţii spre
plăcerea sa; ci, precumu este scrisu: /Batjocurele celoru ce te batjocurescu pre tine,
4 au cădutu prestemine. Căci s câte s'au scrisu
maî 'nainte, s'au scrisu spre învăţătura nostră, ca prin rebdare şi mângăîarea scriptureloru să avemu speranţă.
5
A firii Dumnedeulu rebdăreî şi alii mângăîereî să vî dăruescă să fiţi de acelaşi
6 gându intre voi dupre lisusu Christosu ; Ca
toţi •' cu unu cugetu si cu o gură să măriţi
pre Dumnedeu şi Părintele domnului no7 stru lisusu Christosu. Aşa dară ' primiţi-vă
uniîa pre alţii, * precumu şi Christosu v'a pri
miţii pre voi, spre mărirea lui Dumnedeu.
8
Dară eu dicu, că ' lisusu Christosu a foştii
servii alu circumcisiuneî pentru adeverulu
lui Dumnedeu, m ca să întărescă făgăduinţele
9 date părinţiloru ; Şi " ca să mărescă şi Gin
ţile pre Dumnezeii pentru mila sa; precumu
este scrisu: ° Pentru acesta mă voiu mărtu
risi ţie intre popore, şi voiu cânta nume10 lui teii. Şi eră şi dice: * Veseliţi-vă, popo11 relorii, cupoporulu Ml Şieră-şî: 'Lăudaţi
pre Domnulu, tote poporele, lăudaţi-lu, tote
12 naţiunile l Şi eră-şî Isaia dice : r Va fi ră
dăcina lui Işai, şi celu ce se va scula să
domnescă preste popore, într'acela voru spera
poporele.
13
firii Dumnedeulu speranţei să vă împle
de totă ' bucuria şi pacea în credinţă, ca să
prisosiţi în speranţă prin puterea Spiritu
lui Sânţii.

că sunteţi plini de bunătate, " plini de totă
sciinţa, putendu şi a vă sfătui uniia pre al
ţii; Cu tote acestea, fraţiloru, v 'am u scrisu
maî liberii pe une locuri, ca să vî aducă
aminte " de charulu care mi s'a datu de la
Dumnedeu, Ca zsă fiu servii alii lui lisusu
Christosu intre Ginţi, şi preutii alu evangelieî lui Dumnedeu, ca vprosforeua Ginţiloru să fie bine- primită, sânţită prin Spiritulu Sânţii. Drepţii aceea amii laudă în
lisusu Christosu * în cele ce sunt ale lui Dum
nedeu. Căci mi- amu învoiţii a vî vorbi numaî despre cele °ce a lucraţii Christosu prin
mine, * spre a aduce pre Ginţi la ascultare,
prin cuventu şi prin faptă, "Prin puterea
semneloru şi a minuniloru, prin puterea Spi
ritului lui Dumnedeu, încâtu din lerusalimu
şi împrejura până la Illiricii amii respânditii erangelia lui Christosu; Sirguindu-mă
a predica evangelia aşa, nu unde se nu
mise deja Christosuj dca să nu zidescu pe
temelia străină; Ci precumu este scrisu : "Cărora nu s'a daţii în scire despre d'însulii,
'Iu voru vede, şi ceî ce nu aii audiţii, voru
înţelege.
Pentru aceea f amu foştii împedecatu de
multe ori a veni la voi; firii acumu ne maî
avendu locii într'aceste părţi, » şi de mulţi
ani avendu dorinţă a veni la voi : Cându
voiu merge în Ispania, voiu veni la voi;
căci sperii, trecendii pe acolo, să vă vădii,
* şi să fiii conduşii de voi până acolo, după
ce voiu sătura din parte dorinţa mea de a
ve vede. Eru acumu •' mergu la lerusalimu,
spre a servi sânţiloru. Căci J au bine-voitu
Macedonia şi Acaia a face o contributiune
pentru săracii sânţiloru, cari sunt în leru
salimu. Ei au bine-voitu, şi li sunt datori;
căci * dacă Ginţile s'au împărtăşiţii de cele
spirituale ale lorii, l sunt datori a li servi şi
în cele timporale. Acesta dară sfârşindu,
şi asigurându lorii "acestufruptu, voiu merge
pe la voi în Ispania. n Şi sciu, că venindu
la voi, voiii veni în plinitatea bine-cuventăreî evangelieî lui Christosu.
feru rogu-ve, fraţiloru, pentru domnulii
nostru lisusu Christosii, şi "pentru iubirea
Spiritului, 'ca să vă luptaţi cu mine în ru
Observaţium persoiiale privitdre apostolului ţi ac- găciuni cătră Dumnedeu pentru mine ; * Ca
tivităţei Iul.
să scapii de ceî cari nu credu în ludea; şi
14
' Sunt încredinţata despre voi, fraţii mei, ca T servicîulu meu în lerusalimu să fie bio 1 Cor. 8. 1». d Cap. 14. 19.
!> 1 It.an S. ti. < Mat. 26. 39.
loan 5. 30. &
6. 38.
/
P«. 69. 9.
C,ipt,lu K.
g Oap.4 13, !4
a Gal . 8. l.
1 Cor. 9. 4,
6 Cmpt. 14. 1.
10. & 10. 11.
i Tini 3. 16,
« 1 «or. 9. 19,
**. k 10 »4,
17.
3:s & li 6.
h Cap. U. 16.
Filip. ». 4, 5.
1 Cor. 1. 10.
e TU 1. 15.
—

FI lip. 3, 16.
Cap. 9. U.
t Fanb 4. 24, o Pi 18. 49.
3».'
p Deut. 8S. 43.
/ Cap. 14. 1, S. 7 P» 117. 1.
k Cap. 5. ».
r laa. 11. 1, 10
l Mat. 15. M.
Apoc. 6. 6. fc
loan 1. 11.
22. 16.
Fapt. S. 25, • Cap. 12. 11. k
2«. k 13. 46
11. 17.
m Cap. 3. 3.
( 1 Pet. 1. 12
2 Cor. 1. IO.
1 lom ». ,21
n loan 10. 16. u 1 Cor. 8. 1,

7, 10.
ti Cap. l. 5 k
11. 8.
Gal. 1. 15.
Efe» 3. 7, 8.
x Oap. 11. U.
Oal. 2. 7-9.
1 Tira. ». 7.
2 Tim. 1. 11.
y Isa 66 10
Filip. 1. 17.
t Ebr. 5. 1.

a Fapt 11. 1$.
18.
g Fapt. 19. 11.
Oal. 2. 8
Cap. 1. 11.
o Cap. 1. 5. k
Veri. 31.
16. 26.
e Fapt. 19. 11. A Fapt. 15. 3.
1 Cor. 11. 11. i Fapt. 19. 11.
k 10. 21. &
d I Cor. 10 13,
15, 16.
14. 17.
i lia. 52. 15.
j 1 Cor. 16. 1,
1.
/ Cap. 1. 13.
1 Ţes. ». 17,
3 Cor. 8. 1.

15
16

17
18
19

20
21

22
23
24

25
26
27
28
29

30
31

k k 9. 1, 11.
Cap. 11. 17.
1 1 Cor. 9. 41.
Gal. 6. 6.
M Filip 4. 17.
n Cap. 1. 11.
o Filip. 1. 1.
p 1 Cor. 1. 11.
Col. 4. 11.
7 2 Tea. 3. 1.
r 1 Cor. 8. 4.
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32 ne-primitu sânţiloiu; Şi ca, 'voiudu Dum- Nireii, şi pre sora lui, şi pre Olimpii, şi pre
nedeu, ' să revimi la voi cu bucuria, şi să toţi sâuţiî ce sunt cu eî.
33 me " repausczu împreună cu voî. firii "Duin*Salutaţi-ve unulu pre altul ii cu sărutare
nedeulu păceî Jie cu voi toţi. Aminu.
sântă. Ve salută pre voî besericele lui
Ghristosu.
l-'dniritc salutări. Se recomendă pază contra ceErii ve îndemnu, fraţiloru, să ve păziţi
lorU ce causeză discordii ; laudă la Uomnulu.
de ceî ' ce făcu desbinărî şi scandale, contra
16 T 7Î recomendii pre Fibi, sora nostră, dia- înveţătureî care o-aţî primiţii ; şi ^ve feriţî de
«2 f conesă a besericeî diu "Chencree; 4Ca d'inşii. Căci uniîa ca aceştia nu servescu
să o primiţi în Domnulu, cumu se cuvine domnului nostru lisusu Christosu, ci *pânsi'uiţiloru, şi să o ajutaţi îu toţii lucrul ii, teceluî lom; şi 'prin cuvinte bune şi dulci
ori în ce aru ave trebuinţă de la voi; căci încelă âuimele celoru simpli. Căci "ascultarea
ea a foştii ajutătore multora, şi chîarii mie. vostră s'a făcuţii cunoscută la toţi; drepţii
3
Salutaţi pre "Priskilla si Akila, conlucră- aceea me bucurii de voî; şi voîescii, ca să
4 toriî mei în Christosu lisusu; Cari pentru fiţi " înţelepţi spre bine, şi curaţi în privinţa
vieţa mea şî-aii espusîi pre a loru: cărora reuluî. Eru " Dumuedeulii păceî *să sdronu numai eu mulţumescu, ci şi tote bese- bescă pre Satana suptu picîorele vostre în
5 ricele din Ginţi. Sahttaţî şi dbeserica din curendu.
casa lorii.
«Charulu domnului nostru lisusii ChrisSalutaţi pre îubitulu meii Epenetu, «pri- stosu fie cu voî. Aminu.
6 mituiţi Acaieî în Christosu. Salutaţi pre
Ve salută pre voî 'Timoteiii, conlucrateMariamu, care mulţii s'a osteniţii pentru noi. rulu meii, şi * Luciu, şi 'lasonu, şi tt Sosipatru,
7 Salutaţi pre Andronicu şi pre luuia, rudele rudele mele.
mele şi soţii mei în închisore, cari sunt în
Şi eu Tertiii, care amu scrisu acesta esemnaţi intre apostoli, şi cari mai 'nainte pistolă, ve salutu în Domnulu.
de mine 'aii foştii în Christosu.
Ve srJută " Gaiu, gazda mea şi a totă a8
Salutaţi pre Ampliii, îubitulu meii în dunărea. Ve salută "Erastu, îugrijitorulu
9 Domnulu. Salutaţi pre Urbanii, coulucră- cetăţeî, şi Cuartu, fratele.
torulu meii în Christosu, şi pro îubitulu meu
domnului nostru lisusu Chris10 Stachiu. Salutaţi pre Apellasu, celu aleşii tosii fie cu voî toţi. Aminu.
în Christosu.
Eru 'celui ce ve pote întări dupre evanSalutaţi pre ceî cu Aristobulii.
gelia mea, ° dupre predicarea lui lisusu Chris
11
Salutaţi pre Erodionu, ruda mea. Salu tosu, *dupre descoperirea misterului, 'care
taţi pre ceî cu Narcisu, cari sunt în Dom- din secuii eterni era tăcuţii ; Erii '•' acumu
12 nulii. Salutaţi pre Trifena, şi Trifosa, cari s'a aretatu şi s'a făcuţii cunoscuţii prin scrips'au ostenită în Domuulii. Salutaţi pre turele profeţiloru, dupre ordiuulu eternului
iubita Persida, care mulţii s'a osteniţii în Dumnedeu, spre • ascultarea credinţei intre
tote naţiunile: 'Unuia înţeleptului Dumnedeu
Domnulu.
13
Salutaţi pre Rufu, «celu aleşii în Dom- fie mărire prin lisusu Christosu în eternii :
14 nulu, şi pre muma lui şi a mea. Salutaţi Aminu.
S'a scrisu cătră Romani de la Corintu,
pre Asincritu, pre Flegontu, pre Ermanu,
pre Patroba, pre Erminu, şi pre fraţii ce sunt şi s'a trămesă prin fibi, diaconesă besericeî
15 cu eî. Salutaţi pre Filologa, şi luliii şi din Chencree.
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EPISTOLA APOSTOLULUI PAVELU
ÂNTKIA CĂTRĂ

c o it i mr T n: N i.
Introducere, salutare, ţi mulţumire.

1 IjAVELtr «chiămatua;? Apostolii «.l lui
f lisusu Christosu * prin voîa lui Dumne2 $eu, şi cSostenu, fratele: Besericeî luî Dum
nedeu care este în Corintu, d celoru • sâuţiţi
în Christosu lisusu, /colorii chîămatî a fi sânţi,
împreună cu toţi ceî ce în totu loculu * chîamă
numele luî lisusu Christosu, h domuulia nostru,
3 ' şi alu lorii şi alu nostru : •>' Charu fie vouî
şi pace de la Dumnedeu, Părintele nostru,
şi de la domnulu, lisusu Christosu.
4
* Mulţumescu Dumnedeuluî meu totu-deuna despre voi, pentru charulu luî Dumne5 deu ce vi s'a datu în lisusu Christosu; Că
în tote v'aţî îmbogăţiţii într'însulu ' în totă în6 veţătura şi în totâ sciinţa : Fiindu-că w măr
turisirea luî Christosu s'a întăritii în voî,
7 încâtu voî nu aveţî lipsă de nici unti darii;
n asceptându arătarea domnului nostru lisusu
8 Christosu ; ° Care va şi întări pre voî până
la sfârşiţii, f ca să fiţi nevinovaţi în diua dom9 nuluî nostru, lisusu Christosu. «Credincioşii
este Dumnedeu, prin care v'aţî chiămatu
spre r comuniunea Fiîuluî seu lisusu Chris
tosu, domnulu nostru.
Mustrarea x, •!>•!! n.Jit'i de partidă ; desunirile la Corintenî descrise şi mustrate.

10

fon ve rogu, fraţiloru, pentru numele
domnului nostru lisusu Christosu, *ca toţi
să vorbiţi aceeaşi, şi ca să nu fie intre voî
desbinărî ; ci ca să iiţî tare uniţi într'unu
11 gându şi într'o înţelegere. Căci m'amu înl'ormatu despre voî, fraţii mei, de la ceî de
12 pe lungă Chloe, că sunt certe intre voî. Şi
acesta dicu, ' pentru că fie-care din voî dice :
Eu sunt alu luî Pavelu; cru eu aiului "Apollosu ; eru eu alu luî * Chefa ; eru eii alu
luî Christosu.
13
" Au doră s'a împărţita Christosu ? au Pa
velu s'a crucificaţii pentru voi? şeii v'aţî
CORINTENl.
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botezata în numele luî Pavelu? Mulţumescu 14
luî Dumnedeu, că nici pre unulii din voî
n'amu botezata, de câtu numai pre "Crispu
şi pre *Gsiu; Ca să nu dică cine-va, că 15
amu botezaţii în numele moi/; Amu maîbo- 16
tezatii şi familia luî " Ştefana ; eru afară de
aceştia nu sciii să mai fiu botezaţii pre cine-va.
Mustrarea spiritulut de pandit. Predicarca lui
Pavelu aperată.

Căci Christosu nu m'a trămesu să botezu, ci să predică evangelia; 6nu cu înţe
lepciunea cuvinteloru, ca să nu se zădarnicescă crucea luî Christosu. Căcî cuventulu
cruceî "nebunia este dceloru peritori; erii noiiî,
"colorii ce ne mentuimu, este /puterea luî
Dumnedeu ;
Căci este scrisu: s Perde-voiu înţelepciunea
înţelepţiloru, şi mimici-voiii sciinţa cuminţiloru. ftUnde este înţeleptulu? unde este carturarulu? unde este disputătorulu lumeî acesteîa? 'aii nu a înnebunitu Dumnedeu în
ţelepciunea lumeî acesteia? •'Că de ore- ce
în înţelepciunea luî Dumnedeu, lumea prin
înţelepciune nu a cunoscuţii pre Dumnedeu,
a bine-voitu Dumnedeu prin nebunia predicăreî a mentui pre ceî ce credu. Căcî
* Iudeii cerii semnii, şi Elliniî cautu înţelep
ciune; Eru noî predicămu pre Christosu
celii crucificată, 'ludeiloru smintelă, eru Elliniloru "nebunia; Erii acelora ce sunt chiămaţi, şi ludeiloru şi Elliniloru, pre Christosu,"puterea luî Dumnedeu şi "înţelepciunea
luî Dumnedeu. Căcî ce este nebunii a lui
Dumnedeu, este mai înţelepţii de câtii 6meniî; şi ce este slabii a luî Dumnedeu,
este mai tare de câtu omenii.
Căcî vedeţi chiâmarea vostră, fraţiloru,
cumu-că'nu svnt mulţi înţelepţi dupre corpii,
nu mulţi puternici, nu mulţi nobili ; Ci * cele
nebune ale lumeî a aleşii Dumnedeu, ca să
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l CORINTENI.
ruşineze pre ceî înţelepţi; şi cele slabe
ale lumeî a alesu Dumnezeu, ca să ruşi28 neze pre cele târî; Şi cele proste şi cele despreţuite ale lumeî a alesu Dumnezeu, fi
r cele ce nu sunt, ' ca să desfiinţeze pre cele
29 ce sunt; 'Ca să nu se laude nici unu corpii
30 înaintea luî. firii printr' insulii este, că sun
teţi în Christosu lisusu, care ni s'a făcuţii
de la Dumnedeu "înţelepciune şi "dreptate
31 şi xsânţire şi » rescuiuperare ; Ca precumii
este scrisu ; * Celu ce se laudă, în Domnulu
să se laude.
l eu, fraţiloru, venindu la voî, "nu amu
veniţii cu cuvintele alese ale înţelepcîuneî, vestindu-vî * mărturisirea luî Dumne2 deii. Căci nu mî-amu propuşii a sci ce-va
intre voî, c de câtii numai pre lisusu Chris3 tosu, şi pre acesta crucificata. Şi d amu foştii
la voî e în slăbiciune, şi în frică, şi îu cu4 tremurii mare. Şi cuventulii meu şi predicarea mea 'nu era cu cuvintele îuduplecătore ale înţelepciune! omenescî, • ci în ve5 direa Spiritului şi a putereî; Ca credinţa
vostră să nu fie dupre înţelepciunea omeniloru, ci * dupre puterea lui Dumnedeu.
6
Dară intre ' ceî desevârşiţî vorbimu înţe
lepciunea ; erii nu i înţelepciunea lumeî acesteîa, nici a domniloru l urnei acesteia,
7 * care se desfiinţeză; Ci vorbimu înţelep
ciunea luî Dumnedeu cea misteriosă, cea
ascunsă, l care a liotărit'o Dumnedeu mai
8 'naiute de secuii spre mărirea nostră : m Pre
care nimenea din domnii lumeî acesteia
nu a cunoscut'o; căci "de o -arii fi cu
noscuţii, nu aru fi crucificata pre Dom9 nulii mărireî.
Ci, precumii este scrisu:
0 Cele ce ochîulu nu a vedutu, nici urechia
nu a audiţii, nici la anima omului nu s'a
suiţii, acestea a pregătiţii Dumnedeu peu10 tru cei ce -Iu îubescii. firii pnouî nî-a des
coperiţii aceste Duinnedefi prin Spiritulu seu;
căci Spiritulu cercă tote, până şi aduncu11 rile luî Dumnedeu. Căci cine din omenî
scie ale omului, *de câtu numai spiritulu
omului, care este într'îasulu? r aşa şi ale luî
Dumnedeu nimenea nu le scie, de câtii nu
mai Spiritulu luî Dumnedeu.
12
firu. noi nu amii primiţii spiritulu lumeî,
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ci 'Spiritulu colii de la Dumnedeu; ca să
seinul cele ce ni sunt dăruite de la Dum
nedeu. 'Cari le şi vorbimu, nu cu cuvintele
înveţate ale inţelepcîuneî omenescî, ci cu
cele înveţate ale Spiritului Sfinţii; asemenândii cele spirituale cu spirituale. u Dară
omulu celii firescu nu primesce cele ce sunt
ale Spiritului luî Dumnedeu; "căci 'î sunt
nebunia, x şi nu le pote înţelege, pentru că
se descernu spiritualmiute. » firii celii spiritualii descerne tote, şi elfi de nimene nu
se descerne. "Căci cine a cunoscuţii mintea
Domnului, că să-lu înveţe? "firii noî avemu
mintea luî Christosu.
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Mustrarea spiritului de partida — Preuţia chreştină este cinstită şi resputuţetore.

SI eu, fraţiloru, nu amii putută a vî vorbi
ca colorii ° spirituali, ci ca celoru 'tru
peşei, ca unorii c prunci în Christosu. Vămii
nutriţii cu d lapte, erii nu cu bucate ; «că încă
nu puteaţi încape; chîaru şi ac tun u nu pu
teţi, încă sunteţi trupeşei; căci 'dacă este
intre voî pismă şi certă şi desbinare, au
nu sunteţi trupeşei? şi au nu âmblaţî ca
omeni trupeşei? Căci dacă dice unulu :
»Eii sunt alu luî Pavelu; şi altulu: Eu sunt
alu luî Apollosu ; au nu sunteţi trupeşei ?
Cine dară este Pavelu, şi cine este Apollosu, de câtu numai * sorvii, prin cari aţi
credutu, ' precumii a datu Domnulu fie-căruîa? J Eu amu plantaţii, k Apollosu a udaţii,
' erii Dumnedeu a făcuţii să crescă. încâtii
m nici celu ce plânteză, nici celu ce udă este
ce-va; ci Dumnedeu celu ce face să crescâ.
firu celu ce plânteză şi celu ce udă sunt
una; "şi fie-care va primi plata sa dupre ostenela sa. Căci ° noî suntemu coulucrâtorî
aî luî Dumnedeu, eră voî sunteţi ţerână a
lui Dumnedeu, si p zidire a luî Duinuedeu.
'Dupre charulu luî Dumnedeu, care este
datu mie, ca unu architectu înţelepţii, amu
pusu r temelia, eru altulu zidesce pe ea. Dară
* fie-care să îee semă cumu zidesce pe ea.
Căci altă temelia nimenea nu pote pune, afără de ' cea pusă, u adecă lisusu Christosu.
firu de zidesce cine-va pe acesta temelia
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CAP. 3, 4, 5.
13 trestia; • Alu fie-căruî lucru va fi aretăţii ;
căci diiia Domnului x 'Iii va arăta; ^prin focu
se va descoperi; şi foculu va dovedi de ce
14 felu lucrulu fie-cărula este. Dacă lucrulu
cuî-va, ceea ce a zidită, va rămâne, * va primi
15 plată; fîru dacă lucrulu cuî-va se va mistui,
se va păgubi ; eru elu însu-şî se va mentui; "dară aşa ca prin focu.
16
* Au nu sciţi, că sunteţi templulu luî Dum
nedeu, şi că Spiritulii luî Dumnedeu locu17 esce în voi? De va strica cine-va tem
plulu luî Dumnedeu, pre acela 'Iu va strica
Dumnedeu ; că templulu lui Dumnedeu, care
sunteţi voi, este sânţii.
18
"Nimenea să nu se încele. De i se pare
cuî-va intre voî, că este înţelepţii în lumea
acesta, să se facă nebunii, ca să fie înţe1 9 leptu. Că d înţelepciunea lumeî acesteia este
nebunia înaintea luî Dumnedeu. Că este
scrisu: 'Elu prinde pre cei înţelepţi în vi20 clenia lorii. Şi eră-şî: /Domnulu cunosce
gândurile înţelepţiloru, că sunt deşerte.
21
Drepţii aceea » nimenea să nu se laude
22 intru omeni. Că * tote sunt ale vostre : Ori
Pavelu, ori Apollosu, ori Chefa, orî lumea,
ori vîeţa, orî mortea, orî cele de acumu, orî
23 cele viitore, tote sunt ale vostre ; firii ' voî
sunteţi aî luî Christosu, eru Christosu alu
lui Dumnedeu.
4 A ŞA să ne socotescă fie-care, ca pre a nisce
./\_ servi aî luî Christosu, şi 'administratori
2 aî misterieloru luî Dumnedeu. Pe lungă acesta se cere de la administratori, ca eî să
3 fie credincioşi, firii mie pre puţina 'mî ră
mâne, ca să mă judecii de voî seu de jude
cata omenescă ; da, nicî însu-mî nu me ju4 decu. Că pre mine nu mă sciu vinovata de
nimicii ; • dară nu printr'acesta sunt îndrep
taţii, dară celu ce mă judecă este Domnulu.
5
d Drepţii aceea mai 'nainte de timpii ni
micii să nu judecaţi, până ce va veni Dom
nulu, • care va aduce la lumină cele ascunse
ale întunereculuî, şi va face cunoscute sfa
turile ânimelorii; şi /atuncea fie-care va ave
laudă de la Dumnedeu.
6
Acestea, fraţiloru, »le-amu întorşii asupra
mea si asuora luî Aoollosu pentru voî ; 7l ca
m noî să vă învăţaţi, ca sa nu gândiţi mai
mulţii de câtu ce este scrisu, ca nimenea
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d'intre voî * să nu se fâlescă cu unulu asupra
altuia. Căcî cine te deosebesce de alţii ? şi
' ce aî ce nu aî primiţii ? eru dacă al pri
miţii, de ce te laudî, ca şi cumii nu aî fi
primiţii ?
Acumu sunteţi sătuî ; * acumu sunteţi bogaţî ; fără de noî domniţi ; şi măcaru de aţi
domni, ca şi noî împreună cu voî să domnimii. Că mi se pare, că Dumnedeu pre
noî, apostolii, ne-a lăsaţii să fimu arătaţi
ca cei mai de pe urmă, 'ca hotărîţî spre
morte ; căcî, "' amu ajunsii privelisce lumeî şi
ângeriloru şi omeniloru. "Noi suntemu °nebuni pentru Christosu, eru voî înţelepţi în
Christosu; pnoî slabi, eru voî târî; \oî în
semnaţi, eru noî despreţuiţî. « Până în ora
de acumu şi flămândimu, şi însetoşămu, şi
rgolî suntemu, şi ' pălmuiţi suatemii, şi aşedaţînu suntemu; ' Şi ostenimu, lucrându cu
manele nostre; "batjocuriţî fiindu, bine-cuventămu ; persecutaţi fiindu, rebdămu ; Huliţî fiindu, sfâtuimu; "ca nisce gunoiu ne-amu
făcuţii lumeî, şi suntemu tuturoru lepădă
tură, până acumu.
Nu scriu acestea spre a vă înfrunta ; ci
z ca pre nisce fiî aî ineî iubiţi ve îndemnu. Că
de aţî ave dece mii de învăţători ^în Chris
tosu, totu-şî nu aveţi mulţi părinţi ; căcî, eu
v'amu născuţii în Christosu lisusu prin evangeliă. Pentru aceea vă rogu, ' să-mî fiţi
următori.
Pentru acesta amu trămesu la voî pre
"Timoteiu, 6 care este fiiualu meii iubiţii, şi
credincioşii în Domnulu, care vî va aduce
c aminte căile mele în Christosu, precumu d învăţu în toţii loculu, ' în totă beserica.
'firii uniîa s'au îngâmfata, ca şi cumii nu
aşî veni la voî. 'Dară curendu voiu veni
la voî, h de va voi Domnulu, şi voiu cunosce
nu cuveutulu colorii ce s'au îngâmfata, ci
puterea. Căcî ' împărăţia luî Dumnedeu nu
et>te în cuventu, ci în putere. Ce voiţi? Jcu
toegu să vinii la voî, seu cu iubire şi cu
spiritulu blândeţeî ?
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8
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10
11
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13

14
15

16
17
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20
21

Mustrare pentru, reţinerea unui membru cu mo
ravuri rele în beserica, şi sfătuirî despre trata
rea lui.

DIN tote părţile se aude, că este desfreu 5
intre voî, şi astii-feliu de desfreu, care
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nici ° intre păgâni nu se află, * ca să aibă
2 cine-va pre c femea părintelui seu. rf Şi voî
v'aţî îngâmfaţii ; şi nu mai bine * aţi plânsu,
ca celii ce a făcuţii acesta faptă să se îee
3 din medîloculu vostru, /firii eunefiindiila
voî cu corpulu, dară cu spiritulii fiindu de
fac.ă, amu judecaţii deja, ca şi cumu aşi fi
de faţă, pre celu ce a făcuţii o aşa faptă.
4 Adunandu-vă voî şi spiritulii meii în numele
domnului nostru lisusu Christosii, fi'cupu5 terea domnului nostru lisusu Christosu, h Să
daţi pre umilii ca acela 'Satanei, spre perderea corpului, ca sufletulii să se mântuîâ
în diua domnului lisusu.
6
i Fala vostră nu este întemeiată. Aii nu
sciţi, că * puţinii alnatu dospesce totă frămen7 tătura? Curăţiţi dară aluatulu celu vechiu,
ca să fiţi frământătură nouă, precumu sunteţî fără de aluatu. Căci şi * Christosu, mpa8 scele nostre, s'a sacrificaţii pentru noî ; De
aceea " să serbătorimu, ° nu în aluatulu celii
vechiu, nici *în aluatulu răutăţeî şi alii vi
cleniei, ci în azimele sincerităţeî şi ale ade9 vărului. V'amfl scrisu în epistolă, « să nu
10 petreceţî cu ceî desfrânaţi. rDară nu nici
de cumu cu desfrânaţii ' lumeî acesteia, seu
cu lacomiî, şeii cu răpitorii, seu cu idololatriî; căci atunci arii trebui să eşiţî 'din
11 lume. Ci v'amii scrisu, să nu petreceţî "cu
vre-unu frate, dacă s'aru afla desfrânaţii,
seu lacomii, seu idololatru, seu calomniatoru, seu beţivii, şeii răpitorii ; cu unulu ca
12 acesta • nici să mâncaţi. Căci ce amu eii
să judecii şi pre zceî din afară? aii nu ju13 decaţî voî pre » ceî din întru? firii pre cei
din afară Dumnedeu 'î va judeca. Deci * scoteţî afară pre celii reii d'intre voî.
Mustrare pentru judecăţi înaintea pagăniloru ;
marginile libertăţeî chreştine.

tf doră cutedă cine-va din voî, avândii
__ vre-o pâră contra altuia, a se judeca
înaintea celoru nedrepţi, şi nu înaintea ce2 loru sânţi? Aii nu sciţi, că ° sânţii voru să
judece lumea? şi de se va judeca lumea de
voî, sunteţi nevrednici de a face judecaţi
3 pre mici? Aii nu sciţî, căvomii să 6judecămu pre ângerl? cu câtu mai mulţii cele
v Gal. 2. 12.
1 Tlm. 1. 80. o Dent. 18. 3.
< Fapt. 26. 18. p Mat. Iii. 6, 12. * Marc. 4. 11.
Col. 4. 5.
} Ver«. 2.
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Cap. S. 21. &
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X Tlm. X. 17.
2 Toi. 3. 14.
24.
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l Isa. 53. 7.
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i Cap. 1. 20.
g Mat. 16. 19. &
loan 1. 29.
l loan 17. 16.
18. 18.
Cap. ÎS. 3.
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6
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1 loan 5. 19.
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Apoc.S 6. 12. u Mat. 18. 17.
a Pa. 49. 14.
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m loan 19. 14.
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Mat 19. 28.
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S loan 10.
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Dent. »t. 30.
& 27. 2.)
e t Cor. 7. It.
d Cap. 4. 18.
t Z Cor. 7. 7, 10.

timporale ? " Deci de aveţi judecăţi timporâie, puneţi să judece pre ceî nebăgaţi în
semă în adunare. Spre ruşinarea vostră
dicu acesta: Nu este intre voî nici unu în
ţelepţii, carele să potă judeca intre fraţii
seî ? Ci frate cu frate se judecă, şi încă
înaintea necredincîoşiloru. Chîarii acesta
este unu neajunsu intre voî, că aveţi jude
căţi intre sine-vă. d De ce mai bine nu su
feriţi nedreptate ? de ce maî bine nu suferiţi
pagube? Dară voî înşi-ve faceţi nedrepţaţe, şi aduceţi pagubă, ' şi încă fraţiloru.
Au nu sciţî, că nedrepţii nu vorii mosceni
împărăţia lui Dumnedeii?
Nu vă rătăciţi ; /nici desfrânaţii, nici idololatriî, nici adulterii, nici efeminaţii, nici
sodomiţii ; Nici furii, nici lacomiî, nici betivii, nici calomniatorii, nici răpitorii, nu
vorii mosceni împărăţia lui Dumnedeii. Şi
astii-feliu au foştii ' uniîa d'intre voî ; Adară
v'aţî spălaţii, dară v'aţî sânţitu, dară v'aţî
îndreptaţii prin numele domnului lisusu şi
prin Spiritulii Dumnedeuluî nostru.
1 Tote 'mî sunt permise, dară nu tote 'mi
sunt de folosii ; tote 'mî sunt permise, dară
eu nu vreu să fiii stepânitii de ce-va. *Bucăţele pentru pântece, şi pântecele pentru
bucate; erii Dumnedeii va desfiinţa şi pre
acela şi pre acestea, firu corpulu nu este
pentru desfrânare, ci * pentru Domnulu; 'şi
Domnulu pentrucorpu. firii™ Dumnedeii şi pre
domnulu l'a înviaţii, şi pre noî ne va învia
" prin puterea sa. Aii nu sciţî că ° corpurile
vostre sunt membre alo lui Christosu ? deci
voiu lua membrele lui Christosu, şi le voiu
face membre ale meretriceî ? Nici de cumu.
Seu nu sciţî, că celu ce se lipesce de meretrice, este unii corpncucCînga? (Căci * voru
fi, dice, amînduoî unu corpii.) «firu celu ce
se lipesce de Domnulu, este unu spiritfi ev
(fînsvlu. r Feriţi-vă de desfrânare ; totu pecatulu, care face cine-va, este afară de corpii;
erii celu ce sevârşesce desfrenare păcătuesce * într'alu şeii corpii. Au (nu sciţi, că corpulu vostru este templulii Spiritului Sânta,
ce locuesce în voî, pre care l'aţî primiţii de
la Dumnedeii, " şi că nu sunteţ! aî voştri ?
Căci "sunteţi cumpăraţi cu preţu; măriţi dară
Apoo. 2.26.&
8. 21. &20.4.
b i Pet. 2. 4.
Iuda 6.
e Cap. 5. 12.
d Prov. 20 2!,
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CAP. 6, 7.

pre Dumnezeu în corpulu vostru şi în spi- în tote besericele. Este cine-va chiămatu, 18
ritulu vostru, cari sunt ale lui Dumnedeu. circumcisu fiindu? să rămână circumcisu.
Este cine-va chiămatu, necircumcisu fiindu?
Heyulv pentru căsătoria, pentru viiţă singulară, rsănu se circumcidă. ' Circumcisiunea este 19
şi pentru veduve.
nimicii ; şi necircumcisiunea este nimicii, ci
ATU pentru cele ce mî-aţî scriau, flicu, 'paza ordineloru lui Dumnedeu. Să rămână 20
că " bine este omului să nu se atÎDgă de fie-care într'acea stare, in care s'a chiămatu.
2 femeă. Dară spre a preintimpina desfre- Escî chiămatu, servii yfoncW? nu te îngriji; 21
narea, fie-care să-şî aibă femea sa, şi fie- înse dacă poţi să fii liberii, întrebuinteză
3 care femeă să-şî aibă bărbatulu seu. * Băr mai bine libertatea. Căci celu ce este cniă- 22
batulu să urete femeeî cuvenita bună-voinţă; matu în Domnulu, servii fiindu, este " unii e4 asemenea şi femea bărbatului. Femea nu mancipatu alu Domnului; asemenea celu ce
este stăpâna corpului seu, ci bărbatulu ; ase este chiămatu, liberii fiindu, este " servii alu
menea şi bărbatulu nu este stepânulu cor- lui Christosu. xCupreţu sunteţi cumpăraţi; 23
5 puluî seu, ci femea. e Să nu vă lipsiţi unulu nu vă faceţi servi ai omeniloru. » Fie-care, 24
pre altulu, de câtu numai cu învoire pen fraţiloru, în ce este chiămatu, într'aceea să
tru unu timpii, ca să aveţi timpii pentru ru rămână înaintea lui Dumnedeu.
găciune şi postii, şi eră-şi să vă întruniţi;
firii despre fecîore *nu amu ordinii de la 25
ca d să nu vă ispitescă Satana pentru neîn- Domnulu; dară dau sfktulii meu, ca unulu
0 ce a aflaţii milă de la Domnulu * a fi cre
frenarea vostră.
6
firii acesta dicu din sfatii, «nu din or- dincioşii. Socotescu dară, că acesta este 26
7 dinu. Căci / aşi voi, ca toţi omenii să fie » ca bine pentru nevoia de acumii, adecă, c că bine
mine; * dară fie- care are osebiţii daru de la este omului să fie aşa: Te-aî legaţii cu fe- 27
Duinnedeu, umilii aşa, eru altulu aitmin- mea ? nu căuta deslegare. Te-aî desfăcuţii
8 trelea. firii celoru necăsătoriţi şi veduve- de femeă? nu căuta femeă. firii de te-aî 28
loru dicu, că ' bine li este, de voru rămâne şi căsătoriţii, nu ai păcătuita ; şi de s'a mă
9 precumu şi eii. firii i de nu se înfrenezâ, să ritaţii fecîora, nu a păcătuiţii. Dară uniîa
se câsătorescă ; căci mai bine este a se că- ca aceştia voru ave năcazu în corpu; eu
10 sători, de câtu a se aprinde. Eru celoru dară vă cruţii.
Şi d acesta dicu, fraţiloru, timpulu este 29
căsătoriţi li dicu, * nu eu, ci Domnulîi: 'Fe11 mea să nu se despartă de bărbaţii, firii scurţii de acumu înainte ; deci cei ce au fe
de se va despărţi, să rămână nemăritată, mei, să fie ca şi cumu nu arii ave ; Şi cei 30
seu să se împace cu bărbatulu seu; şi băr ce plângu, ca cumu nu aru plânge, şi cei
batulu să nu lase pre femeă.
ce se bucură, ca şi cumii nu s'arii bucura;
12
firii celoru-1-alţî ti dicu eii, "nu Doinnulu : Şi cei ce cumpără, ca şi cumii nu aru stă
De are vre-unu frate femeă necredincîosă, pâni; Şi cei ce se servescu de lumea a- 31
şi ea voîesce să trăescă cu elii, să nu o lase. cesta, ca şi cumii nu ' s'aru servi ; căci •f chi13 Şi femea de are bărbaţii necredincioşii, şi pulu lumeî acesteia trece. Dară voîescu 32
acela voiesco să trăescă cu d'insa, să nu-lu să fiţi fără de grijă. «Celu neînsuratu îngri14 lase. Căci bărbatulu necredincioşii se sân- jesce de ale Domnului, cumu să placă Dom
ţesce prin femea credincldsă, şi femea ne nului; firu celii ce s'a însuraţii îngrijesce 33
credincîosă prin bărbatulu credincioşii ; alt de ale lumeî, cumu să placă femeeî. Este 34
mintrelea " arii ti copiii voştri necuraţi ; eru o deosebire intre femei şi fecîore : Cea ne
15 acumu sunt sânţi, firu de se desparte celii măritată Ase îngrijesce de ale Domnului, ca
necredincioşii, desparţă-se. Fratele seu sora să fie sântă şi cu corpulu şi cu sufletulu ;
nu mai este îndetorită în asemenea împre eru cea măritată se îngrijesce de ale lu
jurări; "spre pace ne-a chiămatu Dumuedeu. meî, cumu să placă bărbatului. Şi acesta 35
l G Căci ce şeii, femeă, poţi să^mentuî pre bărbatu; o dicu spre folosulu vostru; nu ca să vî
seu ce sciî, bărbate, poţi să mântui pre femeă. punu cursă, ci pentru bună cuviinţă şi a17
Dară fie- carele cumu i-a împărţiţii Duin propiare de Domnulu fără destragere.
nedeu, fie- carele cumu este chîămatu de
firu de gândesce cine-va, că se portă ne- 36
Domnulu, aşa să âmble. «Aşa ronduescii eu cuviincioşii în privinţa fiicei sale, dacă este
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trecută în vrestă, şi trebue a se face aşa,
să facă ce voîesce ; nu pecătuesce ; măritese. firii celu ce rămâne statornicii în âniiiui sa, neavendii nevoia, ci stepânii este
pe voinţa sa, şi hotăresce in anima sa a
păzi fiica sa nemăritată, face bine. •' Aşa că
şi celii ce o mărită, bine face; eru celu ce
nu o mărită, şi mai bine face.
'Temea este legată de lege în câtu timpii
trăesce bărbatulu eî; dară dacă va muri
bărbatulu eî, este liberă să se mărite după
care voîesce ; dară k numai în Domnulu. Dară
este mai fericită 'dupre socotinţa mea, de va
remâne aşa; şi "'mi se pare, că şi eu amu
Spiritulu lui Dumnedeu.
Regule pentru întrebuinţarea cărnuriloru ce se oferescU idoliloru. Despre întrebuinţarea libertate!
Creştine.

2
3
4
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;
k
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e
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pentru cele sacrificate idoliloru,
_ scimu, (că toţi avemu 'cunoscinţă; dară
ccunoscinţa îngâmfeză, erii iubirea edifică.
firii d de i se pare cui-va, că scie ce-va, încă
nimicii nu a cunoscuta, precumu se cade a
cunosce; firii de îubesce cine-va pre Dum
nedeu, e acela este cunoscuţii de d însutii.
Deci efilu pentru mâncare colorii sacrificate
idoliloru, scimii, că /idolulii este nimicii în
lume, •' şi că nu este alţii Dumnedeu de câtu
numai unulu. Căci deşi sunt cari * se numescu deî, seu în ceriu seu pe pământii;
(cumu adecă sunt deî mulţi, şi domni mulţi ; )
Dară ' noi avemu numai unii Dumnedeu, Pă
rintele, i din care sunt ţâţe, şi noi îutr'îiisulu ;
şi *unu domnii lisusii Christosu, 'prin care
aunt tote, şi noî într'însulu. Dară nu toţi
aii acesta sciinţă; căci uniîa^cu consciinţă
că este idolii, până acumii o mănâncă ca sa
crificată idolului; şi consciinţă lorii fiindii
slabă, "se spurcă.
firii "mâncarea nu ne recomandă lui Dum
nedeu; căci nici de vomii mânca, nu vomii
fi mai buni; nici de nu vomii mânca, nu ni
va lipsi ce-va. Ci * vedeţi, ca nu cumii-va
libertatea vostră acesta să fie'scaudalu celorii slabi. Căci, de te va vede cine-va pre
tine, care ai sciinţă, sedendu în templulu
idoliloru, au nu r consciinţă lui, fiiudii slabă,
se va încurăgîa să mănânce cele sacrificate
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Cap. 18. v,
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89.
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o Rom. 14. 17.
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20.
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idoliloru ? Şi ' pentru sciinţă ta se va perde 1 1
fratele teii celu slabii, pentru care Chris
tosu a munţii. Dară ' aşa pecătuiudii îm- 12
potriva fraţiloru, şi jigniudu consciinţa lorii
cea slabă, păcătuiţi împotriva lui Christosu.
Pentru aceea " dacă mâncarea este scandalu 1 3
fratelui meu, nu voiu mânca carne în eternii,
ca să nu fiu de scandalu fratelui meu.
Regule pentru întrebuinţarea cărnuriloru ce se oferescu idoliloru. — Esemplulu lui PavelH in în
trebuinţarea libertăţei sale chreştine.

tî nu sunt apostolii? au nu sunt liberă? 9
__ * aii nu amii vedutu pre lisusii Christosu,
domnul ii nostru ? c aii nu sunteţi voi lucrulu
meii iu Domnulu? De nu sunt apostolii 2
altora, dară vouî sunt; căci ''sigilulu apos
tol i ei mele sunteţi vo! în Domnulu. Acesta 3
este respunsulu meu la cei ce me scruteză.
'-' Au nu avemu dreptulii a mânca şi a be ? 4
Aii nu avemu dreptulii a duce cu noi pre 5
o soră femeă din surorile nostre, ca şi ceî1-alţî apostoli, şi / fraţii domnului şi» Chefa?
Seu numai eu singura şi Barnaba * nu avemu 6
dreptulii a nu lucra ?
Cine ' servesce în oste vre-o-dată cu chel- 7
tuela sa? seu cine -»plânteză viiă, şi nu mă
nâncă din, fruptulii ei ? seu cine *pasce tur
mă, şi nu mănâncă din laptele turmei ? Au 8
doră dupre socotinţa omenilorii dicu acestea ?
Nu şi legea dice asemenea. Căci în legea 9
lui Moisi sc.risii este : l Să nu legi gura bo
ului ce treeră. Aii doră de boi se îngrijesce Dumnedeu? Şeii dice acesta de sigurii 10
pentru noî ? Pentru noi s'a scrisa, ca * celu
ce ară, să are cu speranţă, şi celu ce tre
eră cu speranţă, să aibă parte de speranţa
sa. "Dacă noî amii semănaţii vouî cele spi- 11
rituale, aii este mare lucru, de vomii secera
noî cele timporale ale vostre? Dacă alţii 12
se folosescu de acesta drepţii asupra vos
tră, aii nu mai bine no! ? " Dara n'.-iui ii fă
cuţii întrebuinţare de acestii drepţii; ci
rebdămu tote, f ca să nu dămii vre-unu scan
dalu evangelieî lui Christosu.
'' Au nu sciţi că cei ce lucreză cele sânte 1 3
mănâncă din ale templului? şi cei ce servescii altarului, se împărtăşescu din altaru ?
Aşa şi r Domnulu a rânduiţii, * ca cei ce pre- 14
dică evangelia să trăescă din evangeliă.
u Rom. 14. 81.
Cap. 15. 8. | 1 Tim. 1. 18.
2 Cor. 11. 29. c Cap. 8. 6. & t & 6. 12.
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Vor». 15, 18,
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f Gal. 6. fi.
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CAP. 9, 10.
15 firii 'cil nu ama făcuţii întrebuinţare de
nimicii din acestea; nici nu amu scriau acestea, ca să se facă aşa cătră mine; ciicî
"mi-an* fi mal bine a muri, de câtii să facă
16 cin e -va fala mea deşertă. Căci dacă pre
dicii evangelia, acesta nu-mi este pentru
fală ; căci " sunt nevoiţii ; şi val de mine, de
17 nu voia predica erangelia! De făcu acesta
de voia, " amu plată ; urii dacă de silă, fo18 tu-şi y 'mî este încredinţată diregetoria. Deci
care este plata mea ? Este, ' ca predicândii
evangelia, să făcu evangelia lui Christosii
fără cheltuelă; că să "nu Iacii rea între
buinţare de dreptulu meu în evangelia.
19
Căci, deşi sunt & liberii de toţi, " tuturora
m'amu făcuţii servii, d ca să dobendescu pre
20 maî mulţi: 'Iudeiloru m'amu făcuţii cu unii
Iudeu, ca să dobendescu pre Iudei; colorii
de supţii lege ca unii suptii-lege, ca să do2 1 bendescii pre cel de supţii lege ; f (Jeloru » fără
lege ca unu fără lege, ca să dobendescu
pre cei fără lege, [ h nefiiudu fără lege lui
22 Dumnedeu, ci supţii lege în Christosu] ; ' Celoni slabi m'amu făcuţii ca unii slabii, ca
să dobendescu pre cel slabi ; > tuturor u tote
m'amu făcuţii, *ca orî-cumu să mentuiu pre
23 vre-unila. Şi acesta făcu pentru evangelia,
ca să fiii părtaşii el.
llci/ttlt: pentru întrebuinţarea cărnuriloră sacri
ficate idoliloru.—Pericolttlu ce se nasce din
neluare-aminte de abnegafiune de sine.

24

Au nu sciţi, că cei ce alergă la circii,
alergă toţi, dară unulii lea premlulu. 'Aşa
25 să alergaţi, ca să-lu apucaţi. Şi toţii colii
ce m combate, se înfreneză de tote ; şi acesta
faci/ el, ca să îee cunună stricăciosă; orii
26 noi " nestricăclosă. K u drepţii aceea aşa alergu, °nu ca nesigurii; aşa me luptii, nu ca
27 unulii ce bate în aeru; pCi 'ml ţinu aspru
cWcorpulu meu, "şi-iw aservescu ; "îsinu cumu-va
/ altora predicându, însu-ml să me făcu ""ne
trebnicii.
10 IVTU voîescii, fraţilorii, ca să nu sciţi voi,
1^1 că părinţii noştri toţi aii foştii supţii
2 ° nuoru, şi toţi aii trecuţii prin *mare ; Şi toţi
s'au botezaţii supţii Moisi în nuoru şi în
( V. r». 12.
Fapt. 18. 3. &
20. 34.
Cap. 4. ÎS.
1 Te«. S. 9.
a Tei. 9. 8.
u i Cor. 11. 10.
v R«m. 1. Ux Oap. 3. 8, 14.
y Cap. 4. 1*
Gal. S. 7.
FIUp. 1. 17.
Col. 1. K.
* Oap. 10. 31.
1 Oor. L 6.
& 11. 7.
a Cap. 7. 31.
b Vers. 1.
c Ual. 5. 13.
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mare; Şi toţi au mâncaţii 'aceeaşi " mâncare
spirituale; Şi toţi aii beutu aceeaşi d băutură
spirituale; căci beau din petra cea spiri
tuale, care li urma ; cru petra era Christosu.
Dară cu cel mai mulţi dintr'înşil nu a binevoiţii Dumnedeu ; căci • au eadutii în pustiiţi.
Şi acestea s'au făcuţii spre esemplu
pentru noi, ca să nu fiinii noi poftitori de
rele, /precumu şi aceia aii poftiţii. «Nici să
v<5 faceţi idololatri, precumu uniîa dintr'înşil ;
cumii este scrisu : * Poporulii a şedutu de a
mâncaţii şi a beutii, şi s'a sculatii să joce.
•Nici să facemii desfrenare, precumu uniîa
din eî au făcuţii, şi J au cădutii într'o di duoedeci şi trei de mii. Nici să nu ispitimii pre
Christosu, precumu şi * uniîa dintr'înşil au
ispitita, şi ' s'aii perdutii de şerpi. Nici nu
murmuraţi, precumu m uniîa dintr'înşil aii murmuratu, şi " s'au perdutii de "perdetorulii. Şi
aceste tote s'aii întâmplaţii acelora spre
esemplu; şi ''s'aii scrisu spre anostră învă
ţătură, J cari trăimii în secuii! cel de pe urmă.
Drepţii aceea r celui ce i se pare că stă, să
iee aminte, ca să nu cadă.
'Nici o ispită nu v'a ajunsa, de câtii numaî omenescă; erii ' Dumnedeu este credin
cioşii; 'elii nu va lăsa să ve ispitiţi mal
mulţii de câtii puteţi ; ci împreună cu ispita
va "face şi scăpare, ca s'o puteţi suferi.
Pentru aceea, Iubiţii mei, "fugiţi de idololatriă. Ca celoru * înţelepţi vorbescii ; judecaţî voi ceea ce eii vorbescu. » Potirulii
bine-cuventărel, care bine-cuve'ntămii, au nu
este împărtăşirea sângelui luî Christosu?
* Pânea care frângemu, au nu este împărtă
şirea corpului lui Christosu ? Căci "noi, mulţi
fîindu, suntemu o pane, unii corpii ; căci toţi
ne împărtăşimii d'intr'o pâue.^ Vedeţi pre
*lsraelii "dupre corpii ; daii nu sîint cel ce mă
nâncă sacrificiele părtaşi altarului? Deci ce
dicii eu? «că doră idolulii este ce-va? seu cea
sacrificată idolului este ce-va? Dară «M $icu,
că cele ce 'sacrifică Ginţile, le sacrifică demoniloru, dară nu lui Dumnedeu ; şi nu voîescii
deci, ca voi să fiţi părtaşi demoniloru. » Nu
puteţi be potirulu Domnului şi h potirulii de
moniloru; nu puteţi fi părtaşi mesei Dom-
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22 jiului şi meseî demoniloru. Au vomu mânia
pre Domnulu ? i Au suntemu mai tari de câtu
elu?
23
*T6te 'mî sunt permise, dară nu tote 'mî
folosescu; tote 'mî sunt permise, dară nu
24 tote edifică. 'Nimenea să nu caute de ale
25 sale, ci fie-care de ale altuia. mOrî-ce se
vinde în măcelăria, mâncaţi, nimicii cerce26 tându pentru consciinţă ; Căcî "alu Domnu27 lui este pămentulu şi plinitatea lui. firii de
ve chîamă la mesă cine-va din cei necre
dincioşi, şi veţi merge ; ° orî-ce se pune îna
intea vostră, mâncaţi, nimicii cercetândii
28 pentru consciinţă. Eru de vî va dice cine
va: Acesta este sacrificată idoliloru, nu
mâncaţi, p pentru acela ce v'a. spusu, şi pen
tru consciiuţă ; căci * alii Domnului este pă29 ineutulu şi plinitatea lui; Consciinţă, dicu,
nu a ta, ci a celuî-1-altu ; căci r pentru ce
se judecă libertatea mea de altă consciinţă?
30 Căcî dacă eu gustu cu mulţumire, de ce
suut huliţii despre aceea 'pentru care eu
mulţumescii.
31
'Deci ori de mâncaţi, ori de beţi, orîde
faceţi alţii ce-va, să faceţi tote spre mă32 rirea lui Dumnedeu. "Nu daţi scaudalu nici
ludeiloru, nici Elliniloru, nici "besericeî lui
33 Dumnedeu. Preeumu şi xeu plăcu tuturoru
în tote, vuecăutându folosulu meu, ci alu
celoru mulţi, ca să se mentuîă.
11 °Ţ jRMĂTORl fiţi mie, precumu si eii lui
Christosu.

U1

Mustrări pentru desordini in adunările besericesci. Despre femei, ce se aretă desvelite
în adunări.

2
3
4
5

6
7
i
,
k
(

Deci ve laudu, fraţiloru, 6 că in tote vî aduceţî aminte de mine, şi c ţineţi îuveţăturele, precumu vi /e-amii daţii. Erii voîescu
să sciţi, că d Christosii este capulu a toţii
bărbatulu; erii « capulu femeeî este bărbatulu,
şi / capulu lui Christosu este Dumnedeu. Totu
bărbatulu, rugându se şeii ' profeţindu cu capulu acoperita, desonoreză capulu lui. Erii
Hotă femea, rugându-se seu profeţiudu cu
capulu desvelitu, 'şî desonoră capulu ei;
căci una şi aceeaşi este, ca şi cuinii arii â
' rasă. Căci de nu se învelesce fcmea, pote
să se şi tundă ; eru de este •> lucru de ruşine
femeeî a se tunde, seu a se rade, învelescăse. Bărbatulu nu trebue să-şî acoperă ca

Doiil. 38. XI.
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x Rom. 15. 2.
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Capulu //.
a Cap. 4. 16.
Bfei. o, 1.
Filip. 3. 17.
1 Tea. 1. 6.
2 Tea. 3. 9.
6 (Jap. 4. 17.
e Oap. 7. 17.
.1 Efet. 5. -M.
< Fac. 3. 16.
1 Tim. 8. 11,

pulu, pentru că * este chipulu şi mărirea lui
Dumnedeu, erii femea este mărirea bărba
tului. Căcî 'nu este bărbatulu din femea,
ci femea din bărbaţii. m Nici nu s'a făcuţii
bărbatulu pentru femea, ci femea pentru
bărbaţii. Pentru aceea femea trebue "să
aibă seninii de putere asupra capului, ° pen
tru ângeri. Dară p nici bărbatulu nu este
fără femea, nici femea fără bărbaţii, în
Domnulu. Căcî precumu este femea din
bărbaţii, aşa este şi bărbatulu prin femea;
» şi tote de la Dumnedeu.
Judecaţi îutru voi înşi-ve, de este cuviiucîosii, ca femea să se roge lui Dumnedeu desvelită? Au nu şi însă-şî natura ve
înveţă, că bărbatulu, de-şî lasă perulu să
crescă lungii, este spre ruşine lui? Eru femea, de-şî lasă perulu să crescă, este spre
podobă eî; căci perulu 'î este daţii spre
învelitore.
Erii r de se vede cine-va că este gîlcevitoni, noi nu avemu datină ca acesta, ' nicî
besericele lui Dumnedeu.
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Mustrări fi regule despre serbarea Cinei
domnului.

Eru despre aceea ce eu voiu să vî dicu,
nu ve laudii, adecă, că ve adunaţi nu spre
mai bine, ci spre mai reii. Căcî ânteiu,
cându ve adunaţi în beserică, ' audu că se
făcu desbinărî intre voi ; şi în parte o credu ;
Căcî " trebue sa fie şi secte intre voi, • ca
cei probaţi să se facă cunoscuţi intre voi.
Deci adunându-ve voî într'unu locii, acesta nu este pentru a mânca Cina domnu
lui. Căcî la mâncare fie-care cineză mai
'nainte; şi unulu este flămându, eru x altulu
este beţii. Aii doră nu aveţi case, în cari
să mâncaţi şi să beţi ? seu despreţuiţî » be
serică lui Dumnedeu, şi * ruşinaţi pre cei ce
nu au ? Ce voiii ţlice vouî ? ve voiu lăuda V
Eu nu w. laudii pentru acesta.
Căci " eu amu primiţii de la Doiniiulii aceea, care amu şi daţii vouî: 6Că domuulu
lisusu în noptea în care s'a vendutii, a luaţi
pâue ; Şi uiulţumindu, a frânt'o, şi a disu :
Luaţi, mâncaţi ; acesta este corpulu meu,
care se frânge pentru voî ; acesta faceţi
spre amintirea mea. Asemenea a luată şi
potirulu după cină, dicendîi : Acestii potirA
este noulu testamentu în sângele meu ; aÎS.
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CAP. 11, 12.
cesta faceţi de câte orî 'Iu veţî be spre a26 mintirea mea. Căcî, de câte ori veţî mânca
acesta pane, şi veţî be acestu potiru, ves
tiţi mortea Domnului, « până cându va veni.
27
d Drepţii aceea, orî-care va mânca acesta
pane, seu va be acestu potiru alu Domnu
lui cu nevrednicia, va fi vinovaţii corpului
28 şi sângelui Domnului. Deci efie-care să se
cerceteze pre sine însu-şî, şi aşa să mă
nânce dintr'ace'stă pane şi să bee dintr'a29 ceştii potiru. Căci celu ce mănâncă şi bea
cu nevrednicia, mănâncă şi bea pentru condemnarea sa, nedeosebindu corpulu dom30 nuluî. Pentru acesta mulţi svnt slabi şi
31 bolnavi intre voi, şi mulţi dorinii. Căcî 'de
ne-amu fi cercetaţii pre noi înşi -ne, nu ne32 amu condemna. Dară judecaţi fiindu, i ne
pedepsimii de la Domnulu, ca să nu ne
33 condemnămiî cu lumea. De aceea, fraţii mei,
cându vă adunaţi, ca să mâncaţi, să ascep34 taţi unulu pre altulu. Eru de '' flămândesce
cine-va, să mănânce ' a casă ; ca să nu ve
adunaţi spre condemnare. Eru cele-1-alte
^voiu rondui, cându *voiu veni.
Mustrări şi invefături despre dare spirituale
ţi despre officii în beserică.

12 TT^ARtF " despre darurile spirituale, fraţilorii,
2 J_J n'! voîescu ca să nu sciţi voi. Sciţi * că
eraţi Ginţi, atraşi la c idolii cei muţi, ca
3 şi cumu aţi fostu duşi. Pentru aceea vî
declaru, d că nimenea vorbindu prin Spiritulii lui Dumnedeu nu dice anatema pre
lisusu ; şi ' că nimenea nu pote dice, că li
susu este domnii, de câtii numai prin Spiritulii Sântu.
4
în adeverii 'este deosebire de daruri,
5 dară «acelaşi Spiritu. * Şi este deosebire de
6 servicii ; dară acelaşi Domnii. Şi este deo
sebire de lucrări ; dară este acelaşi Dum7 nedeu, ' care lucreză tote în toţi. •'Eru adeve
rirea Spiritului se dă fie-căruîa dupre folosii.
8 Căcî unuia se dă prin Spiritu * cuventulu
înţelepciune! ; erii altuia, ' cuventulu cunos9 cinţeî, prin acelaşi Spiritu ; m Altuia credinţă,
prin acelaşi Spiritu; eru altuia "darurile
10 vindecăriloru, prin «celaşî Spiritu ; ° Altuia
bcrareaminuniloru; altuia p profeţia; » altuia
descernerea spiriteloru ; altuia r felîurî de
11 limbi; altuia esplicarea limbelorâ. Dară
c loan 14. S. k
21. 22.
Fapt. ). 11.
Cmp. 4. 5. &
15. 2J.
1 Toa. 4. 16.
2 Te>. 1. 10.
luda 14.
Apoc. 1. 7.
d Num. 9. 10,1».
loan 6.51,33,

/ P«. St. 5.
1 loan 1. 9.
g Pi. 9». 12, 19.
Ebr. 1». 5—
11.

h Ver>. ti.
i Vers. 23.
j •rit
Cap.1. 7.5. 17.
k Cap. 4. 19.
—

64. k 13. 17.
f'lnli!<î II.
f9
t^flptlLU

Cap. 10. 21.
e a Cor. 1*. 6. a Cap. 14, 1, 87.
CUI. 6. 4.
4 Cap. 6. 11.

Bfos.2. 11, li.

tote acestea le face unulu şi acelaşi Spi
ritu, ' împărţindu deosebi fie-căruîa, ' precumii voiesce.
Căcî u precumii corpulu este unulii, şi are 12
multe membre ; şi tote membrele unui corpii,
multe fiindu, sunt unii corpii : * aşa şi Cbristosii. Căcî x prin unii Spiritu noi toţi ne-amii 13
botezaţii într'unu corpii, ^orî Iudei, ori Ellinî,
ori servi, ori liberi ; şi * toţi ne-amu adăpaţii
într'unu Spiritu.
Căcî şi corpulu nu este unu membru, 14
ci multe. De aru dice piciorulu: Pentru 15
că nu sunt mână, nu sunt din corpii ; au
doră pentru aceea nu este din corpii? Şi 16
de aru dice urechîa: Pentru că nu sunt
ochiu, nu sunt din corpii; au doră pentru
aceea nu este din corpii ? De arii fi toţii 1 7
corpulu ochiu, unde ară fi au<slulu ? De
arii fi toţii audu, unde aru fi mirosulu? Eru 18
acumu a "pusu Dumnedeu membrele, pre fie
care dintr'însele în corpu, &precumu a voiţii.
Şi de aru fi tote unu membru, unde aru fi 19
corpulu? Erii acumu sunt multe membre, 20
dară unii corpii. Şi nu pote ochîulii să dică 2 1
manei: Nuamii trebuinţă de tine; seu eră-şî
corpulu picîoreloru: Nu amu trebuinţă de
voi. Ci cu mulţii mai vîrtosii membrele 22
corpului, cari se parii a fi mai slabe, sunt
mai de trebuinţă. Şi acele membre &\e cor^\23
puluî, cari ni se parii a fi mai puţinii con- 1
siderate, pre aceste le socotimu mai mulţii ; \
şi cele deformate ale nostre au mai bună j
formă. Căcî cele frumose ale nostre nu au 24
trebuinţă de acesta; Ci Dumnedeu a întoc
mită corpulu, dându mai multă onore părţel celei mai din urmă; Ca să nu fie des- 25
binare în corpu, ci ca să îngrijescă membrele
intre sine unulu de altulu cu acelaşi interesii. Şi ori de sufere unu membru, su- 26
ferii tote membrele împreună cu d' insulă :
ori de se onoră unii membru, împreună so
bucură tote membrele.
Eru cvoî sunteţi corpulu lui Christosu, şi 27
d membrele în parte. Şi e Dumnedeu a pusu 28
în beserică, ânteiupre 'apostoli, alu duoilea
pre 'profeţi, alu treilea pre învăţători, după
aceea * puteri, apoi ' darurile de vindecări,
f servicîele, * dirigetoriele, felîurî de limbi.
Au doră toţi sunt apostoli? au doră toţi 29
sunt profeţi? aii doră toţi sunt învăţători?
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30 au doră toţi tunt lucrători de minunii? Aii
dorn, toţi au darurile de vindecare ? aii doră
toţi vorbcscu in limbi? au doră toţi esplică?
31
însă ' să rîvuiţî darurile cele maî bune;
şi tncă TÎ aretu o cale maî alesă.
Iubirea mai pe susu de t6te darurile, ţi cea mai
mare din virtuţile Chreştine.

13 T^E aşi vorbi în limbele 6meniloru şi ale
\J ângerilorii, şi iubirea nu aşî ave, m'amu
făcuţii ca o aramă sunătore, şeii cimbalu
2 resunătoru. Şi de aşi ave darulu de " pro
feţia, şi aşi sci tuto misteriele şi toţii cunoscinţa, şi de aşî ave totă credinţa, *în
cutii să imitu şi munţi, eru iubirea nu aşî
3 ave, nimicii nu sunt. Şi c de aşî împărţi totă
avuţia mea sărăcitorii, şi de aşî da corpulii
meu să-lii ardă, urii iubirea nu aşî ave, de
nici unii folosii nu-mî este.
4 d Iubirea îndelungii rebdă, ft este bine-fâcătore; iubirea nu pismuesce; iubirea nu se tru5 fesce;nuse îngâmfeză; Nu se portă cu ne
cuviinţă ; ' nu caută ale sale ; nu se întărită ;
6 nu gândesce reulu; /Nu se bucură de neT drepţii; ci »se bucură de adeverii: *T6te le
sufere, tote le crede, tote le speră, tote le
rebdă.
8
Iubirea nici odată nu înccte/ă; cliîaru
de se vorii desfiinţa profeţiele, chîarii de
vorii înceta limbele, ori chiaru de va des9 pare cunoscinţa. ' Căci nu cunoscemii de
câtii în parte, şi nu profeţimii de câtii în
10 parte; firu cândii va veni desevârşirea, a11 tuncea nedesevârşirea va despăre. Gândii
craniu pruncu, vorbîamu ca unu pruncă,
cugetamu ca unii pruncu, gândîamii ca unii
pruncu ; eru cândii m'amu făcuţii bărbaţii,
12 amu lepădata cele pruncescî. Căcî ^vedemu
acumii ca prin ogb'ndă în enigmă ; dară atuncea *fac.ăcătră faţă; acumii cunoscii în
parte, dară atuncea voiu cunosce, precumu
şi sunt cunoscuta.
13
Şi acumii remânii credinţa, speranţa, iu
birea, aceste trei; erfi cea maî mare dintr'acestea este iubirea.
Darulu predicărei mai pe susU de cela ălu limbeloră; regule pentru conducerea serviciului devină
celui publică.

14

'I iubirea, şi "rîvniţî darurile spi
rituale, '' eru maî mulţii ca să profeţiţi.
2 Căci celii ce ' vorbesce în limbă, nu vorbesce
omeiiiloru, ci lui Dumnedeu; căci nimenea
nu-fâ înţelege; dară cu spiritulu vorbesce

I Cap H 1, «9.

VedI M»t. T.
1 Prt. l. 8.
n.
i Cap. 10. U.
6
Mat.
17.
10.
FIUp. t. 4.
Capulâ n
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Lnc. 17. «.
Rom. 1. 11.
a Op- 1*. 810, n. ti u. c Hat. 6. 1, t. p t loan i.
d I'roT. 10. U. h Rom. ÎS. 1.
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Gal. fi. t.
t Tim. 2. 14.
i Cap. 8. X.
j t Oor. 3. 18. ft
8. 7.
Flllp. 3. 11.
t Mat. 18. 10.

misteriî. firii celii ce profeţesce vorbesce
omeniloru spre edificare şi îndemnare şi
mângăîare. Celu ce vorbesce în limbi se
edifică însu-şî; eru celii ce profeţesce edifică beserica. Aşi voi ca voi toţi să vorbiţi în limbi, eru mai bine să profeţiţi;
căci maî mare este celu ce profeţesce de
câtii celii ce vorbesce în limbi, de câtii nu
mai de va esplică, ca beserica să se edifice.
£ru acumii, fraţiloru, de voia veni la voi
vorbindu în limbi, ce vî voiii folosi, de nu
vî voiii comunica seu * descoperire, şeii cunoscinţă, seu profeţia, seu învăţătură? Căcî,
precumu cele neînsufleţite ce daţi sunetu,
ori fluerulu, ori chitara, de nu vorii da su
nete deosebite, cumu se va cunosce ce se
i lucră, seu ce se cântă cu chitară? Căcî
o trîmbiţă de va da sunetu nehotărîtii, cine
se va găti la resbelu? Aşa şi voi, de nu
veţi da prin limbă cuventu cu bună înţele
gere, cumu se vorii cunosce cele vorbite?
Veţi vorbi ca în aeru. Sunt, pote, multe
felîuri de voci în lume, şi nici una dintr'însele nu este fără însemnare. Deci de nu
voiii înţelege însemnarea voceî, voiu fi celui
ce vorbesce străinii, şi celii ce vorbesce 'ml
va fi străinii.
Aşa şi voi, fiindu-că rîvniţî daruri spirituale, căutaţi ca să le aveţi în abundantă,
spre edificarea besericeî. Pentru aceea celii
ce vorbesce în limbă, să se roge aţa, ca să
potă fi esplicatu. Căcî de mă rogu în
limbă, spiritulu meii se rogă, eru mintea
mea este fără fruptu. Ce să se facă dară?
Me voiii ruga cu spiritulu, şi mă voiu ruga
şi cu mintea; 'voiu cânta cu spiritulu, şi
voiu cânta şi /cu mintea. Altmintrelea, de
vei bine-cuventa cu spiritulu, celu ce este
neînvăţatu cumu va dice, Aminii, 'după mul
ţumirea ta? că elu nu înţelege ce dici.
Tu, cu adevărata, bine mulţumesc!; dară
celu-1-altii nu se edifică. Mulţumescii Dumnedeuluî meii, că vorbescii în limbi mai
mulţii de câtii voi toţi: Dară în beserica
voîescu maî bine a vorbi cinci cuvinte cu
mintea mea, ca să învcţiî şi pre alţii, de
câtii dece mii de cuvinte în limbă.
Fraţiloru, A nu fiţi prunci cu mintea ; ci
cu răutatea ' fiţi prunci, eru cu mintea fiţi
bărbaţi, i în lege este *8crisii: Intr'alte limbi
şi cu alte buze voiii vorbi acestui poporu,
şi nici aşa nu mă vorii asculta, dice Domuulu.
Drepţii aceea, limbele sunt spre
somnii, nu credincîoşilorii, ci ccloru necreo Fapt. 1. i. * • Oap. 11. 14.
h Pi. UI. S.
10. «6.
Mat 11. 15. * <
d
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ve şi mentuiţî, dacă o ţineţi cumii v'amii
predicat'o, afară numai de daţî credutii în
zădarii. Căci • v'amii daţii mai ântăiii ceea 3
'ce amii şi primiţii, cumu-că Christosu a
muritii pentru păcatele nostre, ' dupre scrip
turi ; Şi că s'a îngropata, şi că a înviaţii a 4
treia di * dupre scripturi : ' Şi că s'a are- 5
tatu luî Chefa, apoi J" celorii duoî-spre-dece.
După aceea s'a aretatu la mai mulţii de 6
câtu cinci sute de fraţi odată: din cari ceî
mai mulţi trăescu până acumii ; eru uniia
au şi adormiţii. După aceea s'a aretatu lui 7
lacobii ; apoi * tuturora apostolilorii. ' firii 8
mai pe urmă de toţî s'a aretatu şi mie, ca
unui născuţii înainte de timpii. Căci eu 9
sunt m mai miculii apostolilorii, care nu sunt
vrednicii a mă chiăma apostolii, pentru că
"amu persecutaţii beserica luî Dumnedeu.
firii ° prin charulii luî Dumnedeii sunt ceea 10
ce sunt; şi charulii luî care este în mine,
nu a foştii în zădarii; ci Pm'amii osteniţii
mai mulţii de câtu toţi aceia ; '' dară nu eii,
ci charulii luî Dumnezeii, care este cu mine.
Decî ori eu ori aceia, aşa predicămii noi, 11
şi aşa aţî credutii voî.
firii dacă Christosu se predică că s'a 12
sculatii din morţi, cuinii dicii uniîa d'intre
vai, că nu este înviarea morţilorii? firu 13
de nu este înviarea morţilorii, T atuncea nici
Christosu nu a înviaţii, firu dacă nu a în- 14
viaţii Christosu, atuncea predicarea nostră
este deşertă, şi credinţa vostră este deşertă.
Ne aflămu încă şi marturî mincîunoşî ai 15
lui Dumnedeu; căci * amu mărturisită asu
pra luî Dumnedeii, că a înviaţii pre Chris
tosu; pre care nu l'a înviaţii, dacă de si
gurii morţii nu înviezâ. Căci de nu învieză 16
morţii, nici Christosu nu a înviaţii, firu 17
dacă Christosu nu a înviaţii, deşertă este
credinţa vostră ; ' încă sunteţi în păcatele
vostre. Atuncea şi ceî ce aii adormiţii în 18
Christosu sunt perduţî. "De sperămii în 19
Christosu numai în vieţa acesta, suntemu
mai miserî de câtii toţî omenii.
firu acumii că " Christosu s'a sculatu din 20
morţi, s'afăcutu *primiţulu celorii adormiţi.
Căci y precumu prin omu a venită mortea, ' prin 2 1
înveţătura Chrtştină despre înviarea morţilorii. omii a venita şi înviarea morţiloru. Căci 22
15 17 ARC vă însciintezu, fraţiloru, despre e- precumu toţî cei întru Adamu morii, aşa
Jjj vangelia, "ce vămii predicat'o, pre care toţî ceî în Christosu voru învia, firii "fie- 23
2 aţi primit'o, *în care ve şi aflaţi; "Prin care care într'a sa ronduelă: Christosu, primidincîoşî; eru profeţia nu este pentru ceî
necredincioşi, ci pentru ceî credincioşi.
23
Decî căndu se adună, totă beserica la
unu locu, şi toţi vorbescu în limbi, şi întră
şed neînvăţaţî seu necredincioşi, zau nu voru
24 dice, ca sunteţi nebuni? frrii dacă profeţescu toţi, şi întră vre-unii necredincioşii
seu neînveţatu, se vădesce de toţî, se ju25 decă de toţî. Şi aşa cele ascunse ale ânimeî lui se facii areta te; şi aşa cădendu
pe faţă, se va încbina luî Dumnedeu, şi
va mărturisi, * că întru adeverii Dumnedeu
este intre voî.
26
Ce să se facă dară, fraţiloru? câiulii vo
adunaţi, fie-care d'intre voî are psalmii,
B are învăţătură, are limbă, are descoperire,
are esplicare. ° Tote să se facă spre edifi27 care. De vorbesce cine-va în limbă, să
vorbescă câte duoî, seu celu mulţii câte
treî, şi pe rfmdu ; eru umilii să esplice.
28 firii de nu va fi cine să esplice, să tacă în
beserica ; şi să-şi vorbescă lui-şî şi luî Dum29 nedeu, firii profeţii să vorbescâ duoî seu
30 treî, f şi ceî-1-alţî să judece, firii de are
cine-va altuia ce şede descoperire, '' celu
31 d'âtitciu să tacă. Căci toţî puteţi profeţi
câte umilii, ca toţî să se înveţe şi toţî să se
32 mângâie. Şi r spiritele profeţiloru se supunu
33 profeţiloru. Căci Dumnedeu nu este î)umnefau alii turburăreî, ci alu pa ceî, • precumu
în tote besericele sânţiloru.
34
( Femeele vostre să tacă în beserica : căci
nu li s'a daţii voia să vorbescă, ci " să fie
35 supuse, precumu dice şi " legea, firii de
voîescii să se înveţe ce-va, să-şî întrebe pre
bărbaţii lorii a casă; căci este ruşine, ca
femeele să vorbescă în beserica.
36
Au de la voi a eşitu cuvon tulii lui Dum
nedeu? seu a ajunau numai la voî?
37
«De i se pare cuî-va, că este profeţii,
seu spirituala, să înţelegă, că cele ce vî
38 scriu, sunt ordine ale Domnului, firii de
nu înţelege cine-va, să nu înţelegă.
39
Decî, fraţiloru, »rîvniţî a profeţi, şi nu
40 opriţi a vorbi în limbi. ' Tote să se facă dupre cuviinţă şi ronduelă.
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tulii; după aceea ceî ce sunt aî luî Chris24 tosu la venirea luî. Atuncea sfârşitulii,
cândîi va da * împărăţia luî Dumnedeu, Pă
rintelui; cândii va desfiinţa totă domnia, şi
25 totă autoritatea şi puterea. Căci trebue elu
să domnescă, "până ce va pune pretoţî nea26 micii supţii picîorele sale. d Neamiculu celu
mai de pe urmă ce se va desfiinţa, este
27 mortea. Căci Dumnezeu ' a supuşii tote
supţii picîorele luî. firii cândii dice, că to
te 'î sunt supuse, este văderatu că afară de
28 celu ce î-a supuşii tote. /firii cându i se
vorii supune tote, atuncea şi ?însu-şî Fiîulii
se va supune celui ce î-a supuşii tote, ca
să fie Dumnedeu tote întru tote.
29
Altmintrelea ce vorii face ceî ce se bo
teză pentru ceî morţi? dacă nu se vorii
scula morţiî nici de cuinii, de ce se şi bo30 teză pentru ceî morţî? * Pentru ce şi noî
31 suntemii în totă ora în pericolu ? Pe ''lauda
vostră, care amu în Christosu lisusu, dom32 nulii nostru, •'eii morii în tote dilele! De
* m'amii luptatu dupre chipulii omenilorii cu
ferele în Efesii, ce folosii 'mî este, dacă
morţiî nu se voru scula ? ' Să mâncămu şi
33 să bemii, căci mâne vomii muri. Nu vă încelaţî ; m vorbele cele rele strică moravurile
34 cele bune. " Desceptaţi-ve spre dreptate, ţi
nu păcătuiţi; °căcî uniîa nu aii cunoscinţa
luî Dumnedeu ; f spre înfruntare vî vorbescii
acesta.
35
Dară va dice cine-va: «Cumii se vorii
scula morţiî, şi cu ce corpii vorii veni ?
36
Nebunule, tu rceea ce semeni nu învieză,
37 de nu va muri ; Şi ce semeni, nu este corpulii care are să se producă, ci grăuntele
38 golii, fie de grâii, seu de altu ce-va. firii
Dumnedeu 'î dă corpii, precumii voîesce,
39 şi fie- cărei seminţe corpulu ei. Nu totu
corpulu este acelaşi corpii; ci altulii este
corpulu omenilorii, şi altulii corpulu dobitocelorii, şi altulii alii pesciloru, si altulii
40 alii păseriloru. Şi sunt corpuri cerescî, şi
corpuri pămentescî; dară alta este mărirea
celoru cerescî, şi alta este mărirea celoru
41 pămentescî. Alta este strălucirea soreluî,
şi alta strălucirea luneî, şi alta strălucirea
steleloru; căci steiia de ste se osebesce
în strălucire.
42
'Aşa este şi înviarea morţiloru. Se se
măna în stricăciune; se va scula în nestri43 căcîune; 'Se semenă în necinste; se va
b Dan. 7. 11, «7.
Ebr. 8. 8.
1 Pet. 3. M.
e V». 110. 1.
Fapt. 1. 84, / Flllp. 3. 11.
K.
g Cap. 8. 23. &
Efoi. i. n.
11. 3.
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10. 13.
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Mat. 28. 18.
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l Dan. U. S.
Mat. 13. 43.
IM. K. 13. &
( Filip. 3. 11.
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Lno. 11. 19. u Fac. 2. 7.
« Cap. 5. 6.
v Rom. 5. 14.
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64, .17.
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scula în mărire; se semenă în slăbiciune;
se va scula în putere; Se semenă corpii
firescii ; se va scula corpii spirituala. Este
corpii firescu, şi este corpii spirituala. Aşa şi este scrisii: Omulu celu ântăiii, Adamii, us'a făcuţii cu sufletu viii; "Adamu
celu de pe urmă «'a făcută cu " spiritu viiifăcătoru. Dară nu este ânteiu celu spiritualii, ci cela firescu; apoi celii spirituala.
y Omulii celii ânteiu, din pâmentii fiindut este
' pămentescii ; omulii celu alii diioilea este
Domnulu " din ceriii. Precumii a foştii celu
pămentescii, aşasw/»£şi ceî pămentescî; &şi
precumii este celii cerescii, aşa sunt şi ceî
cerescî. Şi "precumii amu purtată chipulii
celui pămentescii, dvomu purta şi chipulii
celui cerescu.
firii acesta dicii, fraţiloru, că ' carnea şi
sângele nu potii mosceni împărăţia luî Dum
nedeu ; nici stricăciunea va mosceni pre nestricăcîune.
ficcă, vî dicu misteriu: 'Nu toţi vomii adormi, • dară toţi ne vomii schimba ; într'unii momentu, în clipa ochiului, în sunetulii trîmbiţeî celei de apoi; *căcî va trîmbiţa, şi morţiî se voru scula nestricăcîoşî,
şi noî ne vomii schimba. Căci trebue ca
stricăciunea să se îmbrace în nestricăcîune,
şi 'ceea ce este muritoriii să se îmbrace
in nemurire.
Eru cândii se va îmbrăca acesta stricăcîune, si acestii muritoriii se va îmbrăca
în nemurire, atuncea se va îndeplini cuventultt ce este scrisu : •* Mortea s'a înghiţita în
biruinţă. * Morte, unde este boldulu teii?
îadule, unde este biruinţa ta? Eru boldulu
morţeî este pecatulu ; şi ' puterea păcatului
este legea, "firii luî Dumnedeu fie mulţumită, carele nî-a daţii "biruinţa prin domnulu nostru, lisusii Christosii. ° Drepţii aceea, iubiţii mei fraţi, fiţi tari, neclătiţî, sporindii ÎQ lucrulu Domnului totu-de-una: sciindu * că ostenela vostră nu este deşertă în
Domnulu.
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Despre strîngere de ajutore pentru Chrestintl ceî
săraci din lerusalimă.

EARtT despre "mila cea pentru sânţi, fa- 16
ceti şi voi aşa, precumu amu ordinată
besericelorii Galatieî. * în cliua d'âatăîa a 2
septămâneî fie-care din voi să pună de o
parte, stringendii dupre cumu arii prospera ;
Col. 3. 4 ,
y loan 3. 31.
i Fac. 2. 7. ic
3. 19
a loan 3. 13, 31.
6 Filip. S. «0,
SI.
c Fac. 5. 3.
d Rom. 8. 29.
S <:..r. 3. 18.
& 1. U.

Filip. 3. ti.
1 loan 3. S.
t Mat. 16, 11.
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f Cap. 3. S.
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Ebr. 2. 14, 15.
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CAP. 1.
ca nu venindii oii să se facă stringerea a3 tuncea. firii cându voiii veni, trămete-voiu
cu epistole pre ceî, *pre cari 'î veţi aproba, ca
4 să ducă mila vostră la lerusalimu. dŞi de
se va cuveni să mergii şi eii, voru merge
cu mine.
5
Erii voiu veni la voi, 'cândii voiii trece
prin Macedonia; că prin Macedonia voiii
6 trece. Şi la voi, pote, voiii remâne, şeii
voiu şi erna; ca să me 'petreceţî voî orî7 în cotro voiii merge. Că nu voîescu a ve
vede astă dată numai în trecuţii; ci sperii
să românii cfitii-va timpii la voî, » de va lăsa
8 Domnulu. Şi eii voiii remâne în Efesii
9 până la cincî-decime. Căci * mi s'a des
chişii uşa mare şi spre isbendă; dară 'sunt
împotrivitorî mulţi.
10
i De va veni Timoteiu, vedeţi ca să fie
elu fără frică la voî; căci Mucrulii Domnu11 lui lucreză, ca şi mine. 'Deci nimenea să
nu-lii despreţuescă ; ci să-lii petreceţî * cu
pace, ca să vină la mine ; că- Iii asceptu
cu fraţii.
12
Câtii pentru fratele "Apollosu, mulţii l' amu
rugaţii să morgă la voî cu fraţii, dară nu
a voiţii de locii să murgă acumu; dară va
merge, cându va ave înlesnire.

"Priveghîâţî, * sta ţi în credinţă, îmbărbătaţi-ve, *întăriţi-ve. r Tote ale vostre să fie
cu iubire.
Fraţiloru, sciţi 'casa lui Ştefana, că este
' primiţulu Acaîeî, şi că spre " servirea sânţiloru s'a rânduiţii pre sine-şî. Rogu-ve
deci, " să ascultaţi de uniîa ca aceştia, şi de
toţii celii ce lucreză şi xse ostenesce cu el.
Me bucurii de venirea luî Ştefana şi a
lui Fortunatii şi a luî Acaiu ; » că aceştia
au împliniţii lipsa vostră. * Căci aii reîntăritu sufletulu meu şi alii vostru ; ° să recunosceţî deci pre uniîa ca aceştia.
Ve salută pre voî besericele Asiei. Ve
salută mulţii în Domuulii Akila şi Priskilla,
'împreună cu beserica cea din ca sa lorii. Ve
salută pre voî toţi fraţii. e Salutaţi-ve unulii
pre altulu cu sărutare sântă.
d Salutarea cu mâna mea a luî Pavelă.
Dacă cine va ' nu îubesce pre domuulu nostru
lisusfi Christoau, 's& fie anatema, «Maran-ata.
*Charulu domnului nostru, lisusu Christosu fie cu voî. Iubirea mea fie cu voî cu
toţi în Christosii lisusu. Aminu.
Ânteîa epistolă cătră Gorintenî s'a scrisu
de la Filippi, ţi s'a trămesu prin Ştefana ;t
Fortunatii ţi Acaicii ţi Timoteiii.
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EPISTOLA APOSTOLULUI PAVELfJ
A DtfOA CĂTRĂ

CORIJVTETVf.
Salutarea cea întroducctâre; muJfumire pentnt
mângăiărea şi scăparea cea dumnefaescă.

1 TJAVEL0, "apostolii alii luî lisusu Chrisf^ tosu prin voia luî Dumnedeu, şi Timo
teiu fratele, besericeî luî Dumnedeu care
este în Corintu, *şi tuturora sânţilorii, cari
2 sunt în totă Acaîa; cCharu/« voiiî şi pace
de la Dumnedeu, Părintele nostru, şi de la
domnulii lisusu Christosu.
3
dBine-cuventatii/ze Dumnedeulii şi Părin
tele domnului nostru lisusu Christosu, Pă
rintele îndurărilorii, şi Dnmnedeulu a totă
4 mângăîărea ; Celu ce ne mângăîă în toţii
năcasulii nostru, ca să putemii şi noi mân
e 2 Cor. 8. 19. h Fapt 14. 27.
d 2 Cor. 8. 4,
2 Cor. 1. ÎS.
19.
Col. 4. 3.
< Fapt. 19. 11.
Apoc. 3. 8.
D Cor I. 16. t Fapt 19. 9.
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Cap. 4. 17.
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22.
1 Tei. S. 2.
Oap. 4. 19.
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Iac. 4. 15.

m Fapt 15. 33.
n Csp. 1. ÎS. *
S. 5.
a Mat 24. 42. *
25. 13.
1 Te.. 5. 6.
1 Pet 5. 8.
p Cap. 15. 1.
Fillp. 1.17. *
4. 1.
1 Tei. 3. 8.

2 Tei. g. 15.
j Efe«. 6. 10.
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r Cap. 14. 1.
1 Pet 4. 8.
• Oap. 1. 16.
( Rom. 16. 5.
u S Cor. 8. 4.
& 9. 1.
Bbr. 6. 10.
v Bbr. ÎS. 17.

gâia pre ceî ce sunt în orî-care năcasii
prin mângăiărea, cu care ne mângăiămu
noi de la Dumnedeu. Căci precumii prisosescii «suferinţele luî Christosu în noî, aşa
prisosesce şi mângăiărea nostrâ prin Chris
tosu. Şi seu de suferimii năcasii, este pentru
a vostră mângăiăre şi meutuire, care se
lucreză în rebdarea acestoraşî ^suferinţî,
cari şi noî suferimii ; seu de ne mângăiămu,
este pentru a vostră mângăiăre şi mentuire.
Şi speranţa nostră în privinţa vostră este
tare ; sciindu, că * precumii sunteţi părtaşi
suferinţelorii, aşa veţi fi şi ai mângăiăreî.
Căci nu voimfi să nu sciţî, fraţiloru,
x Ebr. 6. 10.
u g Cor. 11. 9.
FillP- I. 30.
Film. 13.
z Col. 4. 8.
a Filip. 2. 29.
1 Tei. 6. 12.
h Rom. 16. 6, 15.
Film. 2c Rom. 16. 16.
d Ool. 4. 18.

2 Toi. S. 17.
t Kt'os. 6. 24.

/ Gal. 1 8, 9.
g Iuda 14, ÎS.
h Rom. 16. 20. b
c
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1 Tea. 1. 1.
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CoL 1. -J i
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a Rom. 8. 17.
S Hm. ». ÎS,

938

2 CORINTENl.

despre Anăcasulii ce ni s'a întâmplatu în Asia,
că ama foştii îngreueţî preste mesură şi
preste putinţă, tn câtă nu eramii siguri nici
9 de vieţă ; Da, aveamă în noi hotărîrea
morţeî, ca să ' nu ne încredemu în noî, ci în
10 Dumnedeă celu ce învieză morţii; ^Care din
o morte ca acesta ne-a scăpata, şi ne sca
pă ; în care ne încredemu, că ne va mai şi
1 1 scăpa ; Dacă * veţi ajutora şi voî cu rugă
ciunea pentru noî, ca să se facă mulţumită
de mulţi pentru noî, ' pentru dăruia ce ni
se dă prin rugăciunile multora.
Temele pentru înţărcarea lui Pavela cu
visita sa.
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Căcî fala nostru este acesta : mărturi
sirea consciinţeî nostre, că amu petrecuta
in lume, şi maî mulţii intre voi, în simpli
tate şi n sinceritate plăcută lui Dumnedeu ;
" nu întru înţelepciune trupescă, ci întru charulă luî Dumnedeu. Căcî nu putemu să
scrimii altele, de câtă numai cele ce cetiţi
şi recunosceţî; şi credu că le veţi recunosce şi până la sfârşiţii ; Precumă le-aţî
şi recunoscuta din parte, ° că suntemă fala
vostră, precurmi şi p voî veţi fi, a nostră în
diua domnului lisusu.
Şi cu acesta încredere « voîamii maî 'nainte să vinii la voî, ca să aveţi r o nouă multurnire ; Şi atuncea să trecu pe la voî în
Macedonia, şi ' eră-şî din Macedonia să vinii
la voî, şi să fiu însoţiţii de voî în ludea.
Decî acesta voindu, au doră amu lucraţii
cu uşurinţă? seu cele ce-mî propunu, 'trupesce le propunu, ca să ne la mine da, da,
şi nu, nu? firii precumu Dumnedeu cre
dincioşi este, cuventulă nostru cătră voî nu
a foştii da şi nu. Căcî " Fiîulu luî Dumne
deu, lisusu Christosu, celu predicată intre
voî prin noî, prin mine şi prin Silvanii şi
prin Tiuioteiii, nu a foştii da şi nu, "ci a
foştii da întru d'însulii. • Căcî tote promi
siunile luî Dumnedeu în elu sunt da, şi în
elu amină, ca să se mărescă Dumnedeu prin
noî. £ru cela ce ne asigură împreună cu
voî în Christosu, şi » ne-a unsă, este Dumnedeii ; Care * ne-a şi sigilaţii, şi ° a dată ar
vuna Spiritului în ânimele nostre.
firii * eu chîămii pre Uumnedeu mărturii
asupra sufletului meu, că nu amu veniţii
până acuma la Corintu, f- spre a ve cruţa ;
Nu dcă. doră avemu putere preste credinţa

h Fapt. 19. 1.1.
4. 1.
• 1 Cor. 16. S, 6.
1 Oor. 15.32. n 1 Cor. 2. 1, t Cap. 10. 1.
1 16. 9.
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j t Pet. t. 9.
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a Cap. 5. 5.
Fillp. t. It. *
Fapt. 9. 20.
Efe>. 1. 14.
4. 1.
v Kbr. 11. 8.
b Rom. 1. 9.
1 Ton. t. 19, * Rom. 15. 8, 9.
Cap. 11. 31.
20.
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Gal. 1. 10.
1 Cor. 4. 19.
17.
Fllip. 1. 8.
Roia. 1. 11.
» Bfos. 1. 11. t e l Cor. 4. 11.
13.

u Marc. 1. 1.
Lur. 1. 55.

vostră, ci suntemu conlucrătorî aî bucuriei
vostre ; căci • prin credinţă staţi.
SI mi- am u propuşii acesta, ° ca să nu vinii
eră-şî cu întristare la voî. Căcî de ve
întristeză pre voî, cine este celu ce mă veselesce pre mine, de câtu numai celu ce
se întristeză prin mine ? Şi chîară acesta
amu scrisu vouî, ca, atunci cândii voiii veni,
6 să nu amii întristare de ceî pentru cari
mi se cădea să me bucurii ; că * amu acesta
încredere în voî toţî, că bucuria mea este
a vostră a tuturora. Căcî din multă strîmtoraro şi durere a ânimeî v'amă scrisu cu
multe lacrimi ; d nu ca să ve întristaţi, ci ca
să cunosceţî iubirea care o-amu maî cu seină
spre voî.
firă ' de m'a întristată cine-va, nu numai
pre mine /m'a întristată, ci, ca să nu ve
îngreăezu pre toţî, în parte şi pre voî.
Destulă este unui asemenea acesta pedepsă,
care i se face t de cătră maî mulţi. * încâtu
din contra treime maî vîrtosu să-te îertaţî,
şi siV/w mângâiaţi, ca nu cumă-va să se
mistuia unuia ca acesta de pre multă du
rere. Pentru aceea rogu-ve, ca să întăriţi
iubirea vostră spre d'însulu. Şi pentru acesta amu si scrisu, ca să ye cercă, de
sunteţi ' ascultători în tote. Eru căruia îertaţi voî ce-va, îertu şi eu ; căci de ama iertată
ce-va, căruia amu iertată, pentru voî amu
Iertaţii în faţa lui Christosu ; Ca să nu
fimă cuprinşi de Satana ; că nu suntemă în
nesciinţă despre planurile luî.
Şi i venindă eu la Troada, spre a predica
evangelia luî Christosu, şi * uşa fiindu-mî
deschisă prin Domnulă, J Nu ama avută repausă în spiritulu meu, neaflândă pre Tită,
fratele meu ; decî lăsându-î, amu mersă de
acolo în Macedonia.
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Digresiune despre caracterul^ şi /ruptele activivităţeî apostolului.

firii mulţumită fie luî Dumnedeă, celu
ce ne face totă-de-una triumfători în Christosă, şi aretă "' miresma cunoscinţei sale prin
noî în totă locuia. Căcî suntemu lui Dum
nedeu bună miresmă a luî Christosu " intre
ceî cesementuiă, şi "intre ceî ce seperdu:
* Unora suntemu miresmă a morţeî spre morte ;
eră altora miresmă a vîeţeî spre vîeţă. Şi
1 cine pole fi îndestulătoră la acestea ? Căcî
nu suntemu ca ceî mulţi, cari r falsifică cuCap. i. 3. fc
11. 20, 21. ti f 1 Cor. 5. 4, 6.
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CAP. 2, 3, 4.
ventralii lui Dumnezeu: ci vorbimu întru
Christosu, ca ' din sinceritate, ca de la Dumnedeu, înaintea lui Dumnedeu.
AU doră "începemii eră-şî a ne recomanda ?
^\_ seu ni trebuescu, precumu unora * epis
tole de recomandare cătrâ TOI, seu epistole
2 de recomandare de la voî ? • Voî sunteţi
epistola nâstră, scrisă în ânimele nostre,
8 cunoscută şi cetită de toţi omenii ; Aretându-ve că sunteţi epistolă a lui Christosu
dcea lucrată de noi, scrisă nu cu cernelă,
ci cu Spiritulu lui Dumnedeii celui viii; nu
«în table de petră, ci /în tablele trupeşei ale
ânimeî.
Şi încredere ca acesta avemu prin Chris4
5 tosu cătră Dumnedeii. » Nu că suntemu de
stoinici a cugeta ce-va de la sine, ca de la
noi înşi-ne, ci '' destoinicia nostră este de la
6 Dumnedeii ; Care ne-a şi făcuţii destoinici
a fi 'servi ai ^aşedămentuluî nou, nu * ai li
terei, ci ai spiritului ; căci ' litera omora,
7 "erii spiritulu face viii. Căcî dacă "servicîulu
rnorţeî ° celii scrisii ţi săpaţii în petre a foştii
aşa de măreţu, >'m câtii fiii lui Israelu nu
puteau să caute la faţa lui Moisi pentru
8 strălucirea feţei lui cea trecetore: Cumii
nu va fi mai măreţu « servicîulu Spiritului ?
9 Căci dacă servicîulu condemnăreî era mă
reţu, cu mulţii mai mulţii întrece în mărire
10 servicîulu r dreptăţeî. Căci ceea ce era mă
reţii în acesta parte, nu mal este măreţu
pentru mărirea covîrşitore a celel-l-alte părţi.
U Căci dacă ceea ce se desfiinţeză este mă
reţii, cu atâtu mai mulţii ceea ce rămâne
este măreţu.
Drepţii aceea avendii asemene speranţă,
12
13 ' întrebuinţarăţi multă îndrăsnelă ; Şi nu
facemu precumu Moisi, ' care punea velu
preste faţa sa, ca să nu caute fiii lui Is
raelu la "sfârşitulu celei ce era a se desfi14 inţa. firii • simţimintele lorii s'au tompitu ;
căci până astă-di remâne acelaşi velu ncluatu în cetirea aşedămentuluî vechiu ; care
15 velu se desfiinţeză în Christosu. Şi chîaru
până astă-dî, cându se cetesce Moisi, jace
16 velu pe anima lorii, firii * cându se voră
întorce cătră Domnulu, se 'va lua vălulu.
17 firii ' Domnulu este Spiritulu; şi unde este
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Spiritulu Domnului, acolo estt libertate,
firii noi toţi priviudu cu faţă descoperită, "ca
prin oglindă, * mărirea Domnului, • ne schimbămu întru aceeaşi închipuire din mărire
în mărire, ca de la Spiritulu Domnului.
PENTRU aceea avondu ° acestii serviciu,
6 prin mila ce urnii aliaţii, nu suntemu
descuragîaţî. Ci uc-umu lepădaţii de cele
ascunse de ruşine, neâmblându în vicleşugii, • nici falsificândii cuventulii lui Dumneţleu, ci d cu arătarea adevărului • ne recomendămu consciinţeî tuturora omeniloru
înaintea lui Dumnedeii.
Eru de este şi acoperită evangelia nostră,
' în cei peritorî este acoperită ; Cărora necredincioşi ' deulu acestei lumi h lî-a orbiţii
cugetările, ca să nu li lucescă ' lumina
evangelieî celei măreţe a lui Christosu,
^ care este închipuirea lui Dumnedeu. * Căcî
nu predicămii pre noi înşi-ne, ci pre Chris
tosu lisusii, domnulii ; erii ' pre noi ca ser
vii voştri pentru lisusu. Căcî Dumnedeu,
'"caro a disu, ca lumina să lumineze din
întunerecu, n a strălucita în ânimele nostre,
spre ° respândirea cunoscinţeî mărireî lui
Dumnedeu în faţa lui lisusu Christosu.
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Motivele, respunsabilitSţile, tentaţiunile şi spri
jinele ministerului apostolicii.

firii avemii tesaurulii acesta în ' vase de
Iutii, * ca acesta putere mare să fie atribuita,
lui Dumnedeu, erii nu nouî. întru tote suntemu ' împresuraţi, dară nu fără curagiu;
suntemu în nedumerire, dară nu lipsiţi de
speranţă ; Urmăriţi, dară nu părăsiţi ; ' repuşi, dară nu prăpădiţi; 'în totu timpulu
purtându în corpii mortea domnului lisusu,
" ca şi vîeţa lui lisusu să se arete în corpulii
nostru. Căcî până cându trăimii, • totu-deuna suntemu espuşî la morte pentru lisusu,
ca şi vîeţa lui lisusu să se arete în cor
pulii nostru celii muritorii;
în câţu • mortea lucreză în noi, eru vîeţa
în voî. Eru avendii » acelaşi spiritii alii eredinţeî, precumu estescrisu: • „Credut'amii,
pentru aceea amii şi vorbiţii" ; şi noi credemii, ţi pentru aceea şi vorbimu ; încredinţaţi fiimlii, că " colu ce a sculată pre

7
8
9
10
11

12
13
14

Oal. 6. 17.
Ool. 1. 15.
« 1 Cor. 15.45. < Oap. A. 11.
Filip. 3. 10.
Ebr. 1. S.
/ 1 Cor. 1. 18.
Vera. 6.
IE
1
Cor.
1.
13,
u
Rom. 8. 17.
a 1 Cor. 13. ÎS.
Cap. 1. 15.
13. k 10. 33.
S Tim. 1. 11,
2 Tea. 1. 10.
b Cap. 4. 4, 6.
11.
1 Tim. 1. 11. a loan 11. 31. k I 1 Cor. 9. 19.
Cap. 1. «.
1 Pet. 4. 18.
14. 30. k 16.
e Rom. 8. 19.
f Ps. 44. SS.
n Fac. 1. 1.
11.
1 Cor. 15.49.
Col. 3. 10.
Obpulu 4.
o Oap. 3. 6.
» 1 Cor. 1. K.
1 Tim. 1. ÎS.
e Cap. S. 17.
1 T«i. S. 3, 6.
d Oap. 6. 4, 7.
k 7. 14.

Kib.i. 6. 11.
n S Pet. 1. 19.
0 Veri. 4.
H laa. 6. 10
loan. 11. 40.
1 Pet. S. 9.
Cap 3. 14.
p Cap. 5. 1.
i Cap. 3. 8, 9, q 1 Cor. S. B.
11, 18.
Cap. 11. 9.
Veri. 6.
r Cap. 7. 5.
j loan 1. 18. k • Pi. 37. 14.
11. 45. k 14. 9. ( 1 Cor. 15. 31.
Fiiip. S. 6.
Cap. 1. 6, 9.

Rom. 8. 36.
1 Cor. 15.31,
49.
• Cap. 13. 9.
y Rom. 1. 11.
» Pet. 1. 1.
« Pi. 116. 10.

a Rom. 8. 11.
1 Cor. 6. 14.

2 CORINTENl

940

domnulu lisusu, ne va scula şi pre noi prin
lisusu, şi ne va înfăc,îăşa împreună cu voî.
1 5 Căci * tote sânt pentru voî, ca c charulu pri
sositoru, prin mulţumită maî multora, să prisosescă spre mărirea luî Dumnezeii.
16
Pentru aceea nu ne descurăgîămu ; ci
de se şi strică omulu nostru celii din afară,
dară d celu din întru se înnoiiesce din di în
17 di. Căci "uşurătatea întristare! nostre de
acumii lucreză pentru noî greutatea eternă
1 8 a unei măriri cu totulu desevârşită ; f Neprivindu noî la cele ce se vădii, ci la cele
ce nu se vădii ; căci cele ce se vădii sunt trecetore ; eru cele ce nu se vădii sunt eterne.
CI scimu, că de se va desfiinţa " acestu
cortu pămentescu în care locuimu, avemu zidire de la Dumnedeu, casă nefâcută
2 de mânî, eternă în cerîurî. Căci într'acesta
* suspinămu, dorindu să ne îmbrăcămu în 163 caşulu nostru celu din ceriu. Numai de ne
4 vomu găsi " îmbrăcaţi, eru nu goli. Căci ceî
ce suntemu întru acestu cortu suspinămu
supţii sarcină ; nu pentru că voimu a ne
desbrăca, ci d a ne îmbrăca ; ca ceea ce este
muritorii să se înghită de vîeţă.
5
Erii « celii ce ne-a făcuţii spre acesta este
Dumnedeu, care ''ni a şi daţii arvuna Spi6 ritului. Drepţii aceea îndrăsnimu în toţii
timpulii, sciindii că, petrecendu în corpu,
7 suntemu departe de la Domnulu ; (Căci
• âmblămu prin credinţă, eru nu prin vedere;)
8 îndrăsnimu, ţlicu, şi A voimii maî bine să fimu
desfăcuţi de corpii, şi să fimii cu Domnulu.
9 Pentru aceea ne şi silimii, ca, ori de faţă,
10 ori de departe, să-î fimu plăcuţi. 'Căci noî
toţî trebue să ne aretămii înaintea scaunu
lui de judecată a luî Christosu, i ca să îee
fie-care dupre cumii a făcuţii în corpu, seu
bine şeii reu.
11
Sciindii dară * frica Domnului, înduplecămu pre omeni ; eru l Dumnedeu ne cunosce
pre noî ; şi sperii, că şi voî ne cunosceţî
12 în consciinţele vostre. Acesta fKcu, ranu ca
să ne recomandăm u eră-şî la voi, ci ca să
vî dâmii înlesnire " de a ve făli pentru noî,
ţi ca să aveţi' cuventu pentru ceî ce se fă1 3 lescu în faţă, erii nu în animă. Căci ° de
suntemu în uîmire, este pentru Dumnedeu,
14 şi de suntemu trezi, este pentru voî. Căci

iubirea luî Christosu ne constrânge, socotindu noî acesta, că, p de a muritu unulu
pentru toţî, deci toţî aii muritu ; Şi că a 1 5
muritu pentru toţî, « ca ceî ce vîeză să nu
maî vieze loru-şî, ci celui ce a muritu şi a
înviaţii pentru eî.
T Pentru aceea de acumii noî nu scimu pre 16
nimene dupre corpii ; eru de amu şi sciutii
pre Christosu dupre corpii, * dară de acumii
mi-lu maî scimu. Deci de 'este cine- va în 17
Christosu, este " făptură nouă ; • cele vechi au
trecuţii, eccă, tote s'au făcuţii noue. Şi 18
tote acestea vină de la Dumnedeu, x care
ne-a împăcata lui-şî prin lisusu Christosu,
şi nî-a daţii servicîulii împăcăreî. Căcî 19
y Dumnedeu era în Christosu, împăcându lu
mea lui-şî, nesocotindu-li păcatele loru ; şi
nî-a încredinţaţii cuventulii împăcăreî.
Drepţii aceea suntemu * solî în loculii luî 20
Christosu ; ca ° cumii bumnedeu s'arii ruga
prin noî, ve rugămu în loculii luî Christosu,
ca să ve împăcaţi cu Dumnedeu. Căcî * pre 21
celu ce nu a cunoscuţii pecatu, l'a făcută
păcatii pentru noî, ca noî să ne facemu
" dreptatea luî Dumnedeu printr'însulu.
NOI dară, ca ° conlucrătorî cu elu, * ve şi 6
rugămu, c ca să nu primiţi charulu luî
Dumnezeu în zădarii. (Căcî dice : d în timpii 2
potrivitu te-amii ascultata, şi în diua mentuireî te-amii ajutaţii; eccă, acuma este timpii
potrivitu, eccă, acumu este diua mentuireî.)
' Noî nu dămu întru nimicii nicî o pedică, 3
ca diregetoria nostră să nu se defaime ; Ci 4
în tote aretându-ne J servi aî luî Dumnedeu :
prin mare statornicia în năcasurî, în nevoia
si strîmtorărî ; » în bătaîă, în închisori, în 5
medîloculu rescolelorii, în ostenele, în priveghîerî, în posturi ; Prin curăţenia, prin 6
cunoscinţă, prin îndelungă-rebdare, prin
bunătate, prin spiritu sânţii, prin iubire nefăgarnică; A Prin cuventulii adevărului, prin 7
'puterea luî Dumnedeu, prin J armele dreptăţeî d' a drepta şi d'a stânga. Pr'intre onore 8
şi desonore, pr'intre vorbire de rău şi vor
bire de bine ; ca nisce încelătorî, * dară adevăraţî ; Ca nisce necunoscuţi, dară bine 9
cunoscuţi ; ' ca ceî ce murimii, dară eccă,
suntemu vii ; * ca nisce pedepsiţi, dară nu
omorîţî ; Ca nisce întristaţi, dară totu-de- 10
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una bucurându-ne ; ca uisce săraci, dară prin epistolă, nu me căîescu, ' măcarii de iuti
pre mulţi îmbogăţindă ; ca nimicii avendu, şi c luauiu ; căci vădii, că acea epistolă, mă
carii că v'a întristaţii, dară numai pentru
dară tote stepânindu-le.
Desceptări contra âmblSrei cu cel rei ; apostolulă unii timpii. Acumu mă bucurii, nu că v'aţî 9
întristata, ci că v'aţî întristaţii spre pocăinţă ;
asiguriză pre Corinteni de iubirea sa cătră
d'infii şi de bucuria sa la primirea re
căci v'aţî întristata dumnedeesce ; ca în ni
portului lui 'l 'iţit.
micii să nu vă păgubiţi de cătră noi. Căci 10
O Corintenî, gura nostră s'a deschisă "întristarea dumneţleescă lucreză pocăinţă
11
12 cătră voi; "anima nostră s'a lărgiţii. Nu spre mântuire fără de căinţă; "eru întristarea
aflaţi în noi strîmtorire, ci "anima vostră lumeî lucreză morte.
Căci eccă, chîarii acesta, că v'aţî întris- 1 1
13 este strimtă. Plătiţi-ue cu aceeaşi măsură,
'(vorbescu ca la nisce fiî), lărgindu ânimele tatu dumnedeesce, ce feliii de silinţă a fă
cuţii intre voî, ce apologia, ce iudignaţiune,
vostre.
14
* Nu vă înjugaţi cu ce necredincioşi ; căci ce frică, ce dorii, ce zelu, ce revindecare!
T ce împărtăşire are dreptatea cu nedrep în tote v'aţî arătaţii că sunteţi curaţi într'atatea V seu ce unire are lumina cu întune- cestii lucru. Deci de amu si scrisii vouî, 12
15 reculu ? Şeii ce potrivire are Christosu cu inse nu pentru celii ce a nedreptăţita, nici
Belia? seu care parte are credincîosulu cu pentru celu ce s'a nedreptăţita, "ci pentru a
16 celu necredincîosu? Seu care însoţire are se arăta cătră voî silinţa nostră, care atemplulu lui Dumnedeu cu idoli V căci • voi veinu pentru voî înaintea lui Dumnedeu.
Pentru acesta ne-amu mângâiaţii de mân- 13
sunteţi templulu lui Dumnedeu celui viu;
precumu a disu Dumnedeu: 'Voiu locui în găîărea vostră ; eru mulţii maî mulţii ne-amu
ei, şi voiu âmbla intre el, şi eu voiu â loră bucurată de bucuria lui Titu, pentru că
Dumuedeu, şi ei vorii fi poporulu meu. spiritulii lui f s'a reîntăritu de cătră voî toţi.
17 "Pentru aceea eşiţî din medîloculu lorii, şi Căci ori în ce m'ainu faliţii înaintea lui 14
ve osebiţi, dice Domnulu, şi să nu ve a- despre voî, nu m'amii ruşinaţii; ci precumu
tingeţî de cele necurate, şi eu ve voiu primi; amu vorbiţii pururea dupre adeverii, aşa şi
18 * Şi vî voiu fi Părinte, şi voi 'mi veţi fi fii fala nostră in faţa lui Titft s'a arătaţii adeverată. Şi cândii 'şi aduce aminte de 15
şi fiice, dice Oomuulu Atotu-puterniculu.
7 ° ¥~\ECl avendu aceste fâgădumţî, îubiţilorii, 9 ascultarea vostră a tuturorii, cumu cu frică
\J să ne curăţimii de totă spurcăciunea şi cu cutremură l'aţî primita, anima sa este
corpului şi a spiritului, deplinindu sânţire maî mulţii la voî. Mă bucurii deci, că pîn 16
tote mă potii încrede în voî.
în frica lui Dumnedeu.
2 înţelegeţi-ne ; pre nimene nu amii nedrep
Stringerea pentru ajutorulă Clireştinilor^ să
raci din ludea,
tăţita, nimănui nu amu făcuţii pagubă, 6pre
3 nimene nu amu încelatu. Acesta nu ţlicu V V. însciinţămii, fraţiloru, de cbarulu lui 8
spre a ve condemna ; căci c amu ţlisu deja, că
Dumnedeu, ce s'a arătaţii în besericele
sunteţi in ânimele nostre, spre a muri seu Macedoniei;
Cuinu-că strîmtorarea lorii 2
4 a trăi cu voî. d Mare e«te îndrăsnela mea că cea mare li-a produsă o mare bucuria, şi
tră voi, "mare este fala mea despre voî; "adunca lorii sărăcia a prisosită spre avuţia
'm'arnu împlutu de mâugăiăre, amu mare dărniciei loru. Câcî li mărturisescu, că du- 3
bucuria în toţii năcasulii nostru.
pre putere, şi chîaru preste putere aii con
5
Căci ' venindu în Macedonia, nici unu tribuita bucurosu ; liugâudu-ne cu multe ru- 4
repausu nu a avuţii corpulu nostru; din găminţî, casăprimimii dartilu şi 'împărtă
tote părţile Aamu foştii strîmtoraţî, *din afară şirea serviciului hotarilu pentru sânţi. Şi 5
6 luptă, din întru temeri. Dară •> Dumnedeu, nu numai precumu amu asceptatii, ci maî
celu ce mângâia pre cei umiliţi, ue-a rnân- 'nainte s'au devotaţii pre sine Domnului şi
7 găîatu prin * venirea lui Titu ; Şi nu nu noiiî, dupre voia lui Dumnezeu; îu câtii c amu 6
mai prin venirea lui, ci şi prin mângă- rugată noi pre Tită, ca precumu maî 'naiărea care avusese la voî, spuindu-ni do iiite a începută intre voî acesta bine- facere,
rinţa vostră, durerea vostră, şi zelulu vostru aşa să o şi sfârşescă.
Deci precumu •* în tote prisosiţi, cu ere-'j 7
pentru mine, în câtii eu mai mulţii m'amii
8 Ducuratu. Pentru aceea, de v'amu întristaţii dinţa, cu cuveutulu, cu cunosciuţa, cu totu
«
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Eelulii, şi cu Iubirea vostră cătră noi, aşa
8 ' să prisosiţi şi în acesta bine-facere. / Nu
vorbescu ca cumu aţi ordina, ci vrew, prin
xelulii altora, a încerca sinceritatea îubireî
9 vostre. Căci sciţi charulă domnului nos
tru, lisusu Christosă, » că bogată fiindă, pen
tru voi săracă s'a făcută, ca voi prin să10 răcia lui să v6 înavuţiţi, firă îritr'acestu
lucru vi *dau socotinţa mea ; căci ' vî este de
folosii vom cari acuma anulă trecută aţi în
cepută nu numai a face, ci şi i a face bucu11 roşă. Acuma deci sfârşiţi de a face; ca
precumă aţi avuţii plecarea de a vroi, aşa
12 şi a sfârşi dupre avere. Căci * de este bună
voinţă, este bine-primită dupre ceea ce are
13 cine-va, 6rv. nu dupre ceea ce nu are. Căci
nu voiu ca, spre a uşura pre alţii, voi să
14 fiţi însărcinaţi; Ci ca să fie egalitate; ca
în timpulă de acuma prisosinţa vostră să
depline'scâ lipsa acelora ; şi ca prisosinţa acelora să depline'scă lipsa vostră; ca aşa să
15 fie egalitate; Precumă este scrisă: 'Cela ce
adunase multă nu avea prisosu, şi cela ce
adunase puţină nu avea lipsă.
16
firii mulţumită fie lui Dumnedeă, că a
inspirată în anima lui Tită acelaşi zelă
17 pentru voi. Căci nu numai a primită elă
m ruga mea, ci fundă mal zeloşii, de sine a
18 mersă la voi. Şi împreună cu elă amu trămesă şi " pre fratele, a cărui laudă în evan19 geliă este prin tote besericele ; Şi pe lungă
acesta este şi " alesă de besericî, să fie so<;iulu
călătoriei nostre cu acesta milă, ce se administreză de noi f spre mărirea Domnului,
20 şi spre a areta bună- voinţa vostră: Ferindu-ne de acesta, ca să nu se defaime cine-va
într'acestă darnică strînsură, ce se face de
21 noi; * îngrijindu-ne de cele bune, nu numai
înaintea Domnului, ci şi înaintea omeniloră.
22 încă amu trămesă împreună cu eî şi pre
fratele nostru, pre care de multe ori l'amă
aflată zelosă în multe, eră acuma cu multă
mal zelosă pentru încrederea cea mare ce
23 are pentru voi. Câtă pentru Tită, elu este
sogîulă şi conlucrătorulă mea pentru voi;
ţi m privinţa celoru-l-alţî fraţi aî noştri, eî
sunt r apostolii besericeî, mărirea lui Chris24 tosu. Drepţii aceea arătaţi dovedii îubireî
vostre şi a ' falei nostre despre voi cătră eî
şi înaintea besericeloră.
9 I \ESPRE " strînsură cea pentru sânţi, 'mî
2 \J es*e de prisosu a vi mai scrie; Căci
sciă b buna-voinţa vostră, c în privinţa căreia
g Cap. 9. 8.
19.
/ 1 Cor. 7. 8.
Ebr. 13. 16.
g Mat. 8. 20.
j Cap. 9. 2.
Loc. 9. 58.
k Marc. 18. 43,
Flllp. 2. 6, 7.
44.
l.iic. 21. 3.
k 1 Cor. 7. 15.
i Prov. 19. 17. ( Esod. 16. 18,
Mat. 10. 41. • Vera. 6.
1 1 im. 8. 18, n Cap. 12. 18.

o ICor. 16. 3,4.
p Oap. 4. 15.
j Rom. 11. 17. a Fapt. 11. 2'J.
Flllp. 4. 8.
Rom. 15. 16.
1 Pet. 2. 11.
1 Cor. 18. 1.
r Filip. 2. 25.
Oap. 8. 4.
• Oap. 7. 14. fc
Gal. 2. 10.
9. 8>
6 Cap. 8. 19.
—
e Cap. 8. 24.

me laudă despre voî cătră Macedoneni, ca
'' Acaia este gata din anulă trecută; şi zelulă vostru a escitată la imitaţiune pre
mulţi. • Dară amu trămesă pre fraţi, ca
fala nostră despre voî să nu fie în zădară
într'acestă privinţă; ca să fiţi gata, pre
cumă ama disă că sunteţi. Ca nu cumă-va
de voru veni împreună cu mine Macedonenii,
şi vă voră afla negătiţî, noi (ca să nu dicemă, voî) să ttuiu ruşinaţi în realitatatea
acestei laude. Drepţii aceea amu credutu
de trebuinţă să rugămă pre fraţi, ca să
mergă mai 'nainte la voî, şi să gătescă bine
facerea vostră cea de mai 'naiute promisă;
ca aceea să fie gata ca o bine-facere, eră
nu ca ce-va storsă.
< Dară acesta dicu : Cela ce semenă cu
scumpătate, va şi secera cu scumpetate;
eră cela ce semenă cu dărnicia, va şi se
cera cu dărnicia. Fie-care să dee, precumă
şi-a propusă în animă, 'nu cu părere de
rea seu de silă ; căci '' Dumnedeă iubesce pre
dătătorulu voîosă. * Eră puternică este Dumnedeă să prisosescă totă charulu spre voî, ca
totu-de-una avendă îndestulare în tote, să
aveţi şi prisosinţă pentru totă lucrulă bună ;
Precumă estescrisă : •>' împrăscîat'a, dat'a saraciloră; dreptatea lui rămâne în eternii.
Eră cela ce * dă semînţă semănătorului, şi pane
spre mâncare va da şi va îmmulţi semînţa
vostră cea semănată, şi va cresce fruptele
1 dreptate! vostre ; Ca m tote să fiţi înavuţiţi,
spre a face totu felîulu de dărnicia, * care
lucreză prin servicîulu nostru mulţumită lui
Dumnedeă. Căci administrarea acestui daru
nu numai " împlinesce lipsele sântiloră, ci şi
aduce multă f ruptă prin mulţumită multora
cătră Dumnedeă, Cari " miireseu pro Dumnedeă pentru dovedii ce li se dă din acesta
serviciă despre a vostră supunere mărtu
risită la evangelia lui Christosu, şi despre
curata vostră f dărnicia cătră d'înşilî şi că
tră toţi alţii ; Şi prin rugăciunea lorii pentru voî, cari vă dorescă pentru * charulu lui
Dumnedeă ce prisosesce în voi. Eră multutuită, fie lui Dumnedeu ' pentru dăruia lui
cela nespusă.
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îndreptarea autoritate* ţi a caracterului l» Pa
velă contra perelorit învefătorilorit mtnctwnoft.

SI însu-mî ° ea Pavelă rogu-vă prin blân- 1Q
deţa şi îndurarea lui Christosu, l care de
faţă sunt umilită intre voî, eră lipsindă
d Oap. 8. 10.
i Cap. 8. 6, 17,
18, 22.
/ Prov. 11. 24.
& 13. 17. fc
22. 9.
Oal. 6. 7, 9.
(i Deut. 15. 7.
h Eiod. 25. 2.

i Oiea 10. U.
& 15. 5.
Pror. 11. 15.
Mat. 8. 1.
Rom. 11. 8,
m Cap. 1. 11. fc
Oap. 8. li.
4. 15.
i ProT. 11. 14, n Cap. s. 14.
25. & 28. 17. o Mat. 5. 16.
p Kl.r. 13. 16.
Flllp. 4. 19.
j P*. 112. 9.
I Cap. 8. 1.
i Isa. 56. 10.

r Iac. 1. ir.
_
CaputS 10.

a Rom. It. 1.
i Von. 10.
Oap. U. 5, T,
9.

CAP. 10, 11.
2 sunt îndrăsneţii cătră TOI; Rogu-ue, dicu,
să nu jiil siliţii, cându voiu fi de faţă, ° să
îndrăznescu cu acea încredere, cu care
mi-amu propuşii să îndrăsnescu asupra unora, cari ne socotescu că âmblămu dupre
3 corpii. Căci deşi âmblămu în corpii, nu
4 ne luptămu dupre corpii ; d Căci armele
' luptei nostre nu sunt trupeşei, ci •f puternice
prin Dumnedeu ' spre surparea tărieloru ;
5 * Surpându privirile şi totă înălţimea ce se
rădica asupra cunosciuţeî luî Dumnedeu, şi
robindu totă cugetarea spre ascultarea lui
6 Christosu; 'Fiindu şi gata a pedepsi totă neas
cultarea, cândii i va fi deplină ascultarea vostră.
7
*La cele de faţă uitaţi-vă! lDe se încre
de cine-va, că este ulii lui Christosu, acesta
să gândescă eră-şî în sine, ca precumii elu
cute alu luî Christosu, şi aşa noi suntemu '" ai
8 lui Christosu. Că de mă voia şi lăuda ce -va
mai mulţii " de puterea nostră, care ni-a daţii
Domnulu spre edificarea, eru nu spre derî9 pănarea vostră, °nu me voiu ruşina. Dară
ca să nu me aretu, ca cumu v'aşî ameninţa
10 prin epistole: (Căci epistolele luî, dicu ei,
sunt grele şi târî, eru p de faţă fiindu, este
1 1 slab ii, şi « cuventulu lui despreţuibilu :) Să
socotescă unulii ca acela, că, precumii sun
temu cu cuventulu prin epistole, nefiindu
de faţă, aşa vomu fi şi în fapte, fiindu de faţă.
12
r Căci nu îndrăsnimu să ne socotimu seu
să ne asemenămu cu uniîa ce se laudă iuşi-şî ; dară aceia măsurându-se pre sine prin
sine, şi asemenându-se pre sine intre sine,
13 sunt neînţelepţi. * Krii noi nu ne vomu lăuda
preste măsură, ci dupre măsura dreptului ce
ni l'a împărţiţii Dumnedeu, o măgură a ajunge
14 până la voi. Căci nu ne pre întindemu, ca
cumu n'amu fi ajunsu la voi ; ' căci şi până
la voi amii veniţii cu evangelia luî Chris15 tosu. Nu ne lăudumu preste măsură, adecă
" în osteneli străine ; ci avemu speranţă, că
crescendii credinţa vostră intre voi, ne vomu
lărgi dupre măsura nostră încă mai departe ;
16 Să predicămu evangelia şi în părţile cele de
dincolo de voi, fără a ne lăuda cu măsură
17 străină în cele acumu gata. " firii celii ce
18 se laudă, laude-se în Domnulu. Căci z nu
celii ce se laudă însu-şî este aprobaţii, ci
y pre carolii laudă Domnulu.
c 1 Cor. 4. 11.
Cap. U. l, 10.
d Hfe». 6. U.
1 Te«. 5. 8.
e l Tini. 1. 18.
2 Tini. 1. 3.
f Fapt 7. 22.
1 Cor. 1. fi.
Uap. S. 7. &
13. S, 4.
p Ier. 1. 10.
/. 1 Cor. 1. 19.
* 3. 19.
i Cap. 13. 1, 10.
/ Cap. 2. 9. &

7. 15.
9.
k loan 7. 24.
Gal. 4. 13.
Oap. 5. 12. fc q 1 Cor. 1. 17.
k I. 1, 4.
11. 18.
Cap. U. 6.
( 1 Cor. 14. 37.
r Cap. 3. 1. &
5. i.'.
• 1 Cor. 3. 13.
&9. 1.
< Ver>. 15.
Cap, 11. 13.
( 1 Cor. S. 5,
n Cap. 13. 10.
10. ft 4. 15. &
o Cap. 7. 14. &
». 1.
u Rom. 15. 10.
11. 6.
p 1 Cor. 1. 3,4. v Isa. 65. 16.
Ver,. 1.
Ier. ». M.
1 Cor. 1. 31.
Oap. 11. 6, 7,

x Prov. 17. 1.
y Rom. 1. 19.
1 Cor. 4. 5.
—
Cnpulă 11.

a Vers. 16.
Cap. 5. 13.
6 Gal. 4. 17, 18.
c Osea 2. 19,
20.

1 Cor. 4. 15.
d Col. 1. 18.
e Lev. 11. 13.
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de aţi suferi pucinii "nebunia mea! şi 1 1
totu-şî, ruyu-ve, suferiţi-o. Căci * vă iu- 2
O
bescu cu dumnedeescă rîvnă, fiindu-că e v'amu
logodită unui bărbaţii •'fecîoră curată, « ca să
c<; punu înaintea luî Christosu. Dară mă
temu, ca nu cumu-va, precumii 'şerpele a amăgitii pre Eva cu viclenia sa, aşa ' să se corumpă
mintea vostră de la simplitatea cea întru
Christosu. Căci dacă vine cine-va, şi predică pre altu lisusu, pre care noi nu amu
predicata, seu de aţi primi altu spiritu, care
nu l'aţî primiţii, seu '' altă evangelia, care nu
o-aţî primiţii, bine Z'aţî primi. Dară socotii
că ' cu nimicii nu sunt mai puţinii de câtii apostoliî cei mai mari. Că deşi i sunt mărginită în cuventu, nu înse şi * în cunoscinţă ;
ci 'cu totulii suntemu cunoscuţi intre voi
în tute.
Aii doră păcatii amu făcuţii, m însu-mî umilindu-mă, ca voi să vă înălţaţi, si pentru
că v'amu predicaţii evangelia luî Dumnedeu
în darii? Amu jefuiţii alte besericî, luându
plată de la d'inşii, spre a servi voui. Şi
cându eramu de faţă la voi şi în lipsă, " nu
amu îngreuiaţii pre nimenea ; (căci lipsa mea
au îndestulat' o " fraţii, cari veniseră de la
Macedonia;) şi în to te m'amii păzitu J'de a
vă îngreuîa, şi me voiu păzi. q Mărturisesc»
prin adeverulu luî Christosu, care este în
mine, că r nimenea în ţinuturile Acaieî nu mî
va răpi acesta laudă. Pentru ce ? ' Pentru
că doră nu vă îubescu? Dumnedeu scie.
Eru ceea ce făcu, aceea voiu şi face, ' ca să
îeu cuventulu celoru ce cautu cuventu ; ca
în ceea ce se laudă ei, să se alte ca şi noi.
Căci nisce asemenea " sunt apostoli mincîunoşî, " lucrători vicleni, prefâcendu-se în
apostoli ai luî Christosu. Şi nu este de
mirare; căci însu-şî Satana se preface în
x âugeru de lumină. Deci nu este lucru mare,
de se prefacii şi servii luî ca » servi ai dreptăteî ; * alu caroru sfârşita va fi dupre fap
tele lorii.
0 Eră-şî dicu: Să nu mă socotă cine-va,
că sunt nebunii; altu-feliu măcarii ca pre
unu nebunii primiţi-mă, ca să mă laudu şi
eii puţinii. Ceea ce dicu *în privirea acestei
laude, '' nu dupre Domnulu dicu, ci ca cumu
aşî fi nebunii. d Fiindu-că mulţi se laudă
o FUIp. 4. iu,
/ Fac. 3. 4.
& 2. 1, 13.
loan 8. 44.
Cap. 10. 10.
15, 16.
g Efei. li. 24.
k Efei. 3. 4.
p Cap, 12. 14,
Col. 2, 4, 8, i Cap. 4. 1. t
16.
18.
5. 11. k 12. q Rom. 9. 1.
1 n m. 1. 3. &
11.
r 1 Cor. 9. 15.
4. 1.
n Fapt. 18. 3.
• Cap. 6. 11. k
Ebr. 13. 9.
1 Cor. 9. 6,
7. 3. & 12. 15.
a Pot. 3. 17.
t 1 Cor. 9. 12.
11.
Cap. 10. 1.
h Gal. 1. 7, 8.
u Fapt. 15. 24.
t 1 Cor. 15.10. n Fapt. 20. 33.
Rom. 16. 18.
Cap. 11. 13.
Cap. 12. 11.
Gal. 1. 7. &
1 Tea. 1. 9.
Gal. 2. 6.
6. 12.
2 Tei. 3. 8, 9.
j 1 Cor. 1. 17.
FUIp. 1. 15.
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2 Pet. 1. 1.
1 loan 4. 1.
Apoo. S. 1.
v Cap. 1. 17.
Filip. 3. 1.
Tit 1. 10, 11.
x Gal. 1. 8.
t Cap. 3. 9.
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2 CORINTENl.

19 dupre corpii, şi eii mă voiii lăuda. Cad
bucuroşii suferiţi pre ceî nebuni, • fiindu voi
20 înţelepţi; Câcî suferiţi, /de vă aservesce
cine-va, de vă mistue cine-va, de m îea
cine-va alu vostru, de se înalţă cine-va, de
21 ve bate cine-va preste faţă. Cu ruşine vor
bescu, » ca şi cându noi amu fi slabi ; dară
Aîn orî-ce îndrăsnesce cine-va, (ca unu ne22 bunii vorbescu,) îudrăsnescu şi eu. Ebreî
sunt? ' Şi eii. Israeliţî sunt? Şi eii. Semînţă
23 a luî Abraamu sunt? Şi eu. Servi aî Iul
Christosu sunt? (ca unu nebunii vorbescu:)
mai multu eu ; •'în osteneli mai multu, * în bă
taie preste rnăsură, în îuchisore maî adesu,
24 !în morţi de multe orî; De la Iudei amu
luaţii de cincî orî câte ™ patru-deci fără una
25 de lovituri; De trei ori amu foştii "bătuţii
cu toege ; ° odată amu fostu bătutu cu petre ;
de trcî orî p amu suferiţii naufragiu ; dinoptime amu fostu în adunculu rnărel ;
26 în călătorii de multe orî, în pericole pe
rîurî, în pericole de hoţi, » în pericole de
spre ludei, T în pericole despre Ginţi, în pe
ricole în cetăţi, în pericole în pustiiu, in
pericole pe mare, în pericole intre fraţii
27 ceî mincîunoşî; în ostenelăşiîn trudă, 'în
privighîârî de multe orî, ' în fome şi în
sete; în posturi adese orî, în frigu şi în
28 golătate; Fără de acestea, năvăliri asupra
mea în tote dilele, "grija tuturora beseri29 celoru. "Cine este slabii, şi eu să nu fiu
slabii; cine se smintesce, şi eu să nu me
aprindu ?
30
Dacă trebue a me lăuda, * me voiu lăuda
31 de neputinţele mele. » Dumnedeulu şi Părin
tele domnului nostru lisusii Christosu, ' cehi
ce este bine-cuventatu în eternii, scie că
32 nu mintii. ° în Damascu diregetorulu rege
lui Areta păzîa cetatea Damascului, voindu
33 să me prindă; Şi pe o ferestră într'o coşniţă iii'iiinii lăsaţii preste /.idiii, şi amu scă
paţii din manele luî.
12 TAARĂ a me lăuda nu-mî este de folosii.
\J Voiu veni la vederile şi descoperirile
2 Domnului. Cunoscu pre unii omii ° în Christosii cu patru-spre-ţlece ani maî 'nainte,
(seu în corpu, nu sciu; seu afară de corpii,
nu sciii, Dumuedeu scie;) unulu ca acesta
3 * s'a răpitii până la alu treilea ceriu. Şi cunoscu că acestu omii, (seu în corpii seu afară de corpu, nu sciu, Dunmedeu scie;)
11. fc 85. S.
y Rom. 1. 9. fc
( 1 Cor. 15. 30—
r Fapt. 14. i. &
9. 1.
3».
19. 83.
Cap. 1. 8).
Cap. 1. 9, 10.
C«p. 10. 10.
Gal. 1. 80.
44.11.46. 9. • Fapt. 80. 31.
Filip. 3. 4.
1 Tei. î. 5.
m Deut. 85. S.
Cap. 6. 5.
Fapt. ii. 8.
n Fapt. 16. 82. ( 1 Cor. 4. 11. i Rom. 9. 6.
Bom. 1. 11.
o Fapt. 14. 19. u \,.,iiK.i].t LM. a Fapt. 9. 81.
Kilip ». 5.
18, etc.
p Fapt. 87. 41.
85.
__
1 Cor. 15. 10
Rom. t. 14,
1 Fapt. 8. 88. b
Fapt. ». 16 t
18. 50. k 14. v , Cor. 8. 13.
CoLftdH
18.
XQ. X3. k 81.
6. * 17. 5. &
A 9. K.
11.
W. 8. *. 81. a Cap. 18. 5,9, a Rom. 16. 7.
31. t 83. 10,
10.
C»p. 6. 4, 5.
Cap. 5. 17.

• 1 Cor. 4. 1D.
/ Gal. -•.•!.&
4. 9.
a
A
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S'a răpitii în " raiu, şi a audiţii cuvinte ce
nu se potu spune, cari nu este lăsaţii omuluî a le vorbi.
Despre unulu ca acesta me voiii lăuda;
d eru despre mine nu me voiu lăuda, de câtu
numai în neputinţele mele. Căcî • deşi voiu
voi să me laud u, nu voiu fi nebunii; căci
voiu vorbi adevărulu; dară laşii; ca să nu
cugete cine-va de mine maî multu de câtu
me vede, seu aude ce-va de la mine.
Şi ca să nu me înalţii preste măsură
prin mulţimea descopeririloru, mi s'a datu
corpului / boldii, t ângerulii Satanei, să me
pălmuescă, ca să nu mă înalţii preste măsură.
h Pentru acesta rn'amii rugaţii Domnului de
trei orî, ca să-lu depărteze de la mine. Şi
mî-a disii: Charulu meii 'ţi ajunge; căci
puterea mea se sevârşesce în slăbăcîune.
Deci pre bucuroşii ' me voiu lăuda maî
bine in neputinţele mele, > ca să locuescă
în mine puterea luî Christosu. Pentru aceea * amu plăcere în neputinţi, în defaime,
în nevoi, în urmăriri, în strîmtorărî pentru
Christosu; 'căci slabii cându sunt, atuncea
sunt tare.
M'amu fâcutu "nebunu lăudându-mă; voi
m'aţî silită; căci mise cădea să fiu lăudaţii
de cătră voi ; fiindu-că " în nimicii nu sunt
maî puţinii de câtu apostolii ceî maî mari,
măcaru că "sunt nimicii. *" Adeverii, dovedele
apostolului s'au sevârşitu intre voi, prin
rebdarea tuturoru tvferinţdoru, prin semne
şi minuni şi puteri. « Căcî în ce aţi foştii
maî josu de câtu cele-1-alte besericî, fără
numai că reu nu v'amu îngreuiaţii? îertaţi-mî 'acesta nedreptate.
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Cele din urmă îndemnări, desceptări ţi salutări.

1 Ecce, a trei» oră sunt gata a veni la voi,
şi nu vă voiii îngreuîa ; căci " nu cautu ale
vostre, ci pre voi ; căci " nu sunt datori copiii
să agonisescă pentru părinţi, ci părinţii pen
tru copii. Eru * eu pre bucuroşii voiu chîeltui, şi mă voiii chîeltui şi pre mine » pentru su
fletele vostre ; măcaru că ' maî multu îubiudu-vă pre voi, mai puţinii sunt iubiţii de voi.
Dară fie, ° eu nu v'amu îngreuiată, ci isteţu fiindu, v'amu prinşii cu iscusinţă. 6Au
doră m'amu folosiţii de la voi prin cine-va
din cei ce amu trămesu la voi? ' Amu rugatu pre Titii, şi împreună cu du amii trăGal. 1. 88.
Mat. 86. 44.
b Fapt. 81. 17. ' Cap. u. 80.
c Luc. 83. 41.
j 1 IV! 4. 14.
d Cap. 11. 30.
* Rom. 5. t.
< Cap. 10. 8. *
Cap, 7. 4.
11. 16.
I Cap. 13. 4.
/ VedfEzec.S8. • Cap. 11. 1, 16,
21.
17.
Gal. 4. 13, 14. n Cap. 11. 5.
t Iov 8. 7.
Gal. 8. 6—8.
Luc. 11. IA.
o 1 Cor. t. 7. ii
h VV'.h 1 i.-iit 3.
15. 8, 9.
83-87.
Kfei. 3. o.
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15

16
17
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p Rom. 1$. 18, v 1 Cor. 4. 14.
z Filip. t. 17.
19.
1 T.-v 8. S.
1 Uor. 9. 8.
Cap. 4. S. k y loan 10. 11.
6. 4. k 11. 6.
Cap. 1. «.
Col. 1. 84q 1 Cor. 1. 7.
8 Tini. t. 10.
r 1 Cor. 9. 18.
r Cap.«. 1*, 13.
Cap. 11. 9.
a Cap. 11. ».
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CAP. 1.
mesu dpre una frate. Aii dorii Titu s'a folo
sită ce-va de la TOI? Au nu amu âmbhitu
noi dupre acelaşi spiritu î au nu amu dmblatu dupre aceleaşi urme.
19
'Au eră-şî vi se pare că ne aperămu îna
intea vostră? •''înaintea lui Dumnedeu în
Christosu vorbiinii noî »tote acestea, iubiţii
20 mei, spre a vostră întărire. Căci mă temu,
ca nu cumu-va, cându voiu veni, să ve aflu
precumu nu voîescu, şi ca Aeu să me îniaţiăşezu la voi, precumu nu voiţi ; ca nu cumuva să fie certe, pismă, mânii, sfedî, calumniî,
21 şoptiri, îngâmfări, neronduelî; Ca nu cumuva, cându voiii veni eră-şî, Dumnedeulu meu
' să me umilescă intre voi, şi să plângu pre
mulţi, i cari au păcătuiţii de mai 'nainte, si
nu s'au pocăită de necurătirea şi *formcaţiunea şi desfrenarea cari le-au făcuţii.
13 T? ACC£, °a treia oră cu acesta vinii la voi.
jQj * în gura a duoî şea a trei marturî va
2 sta totu lucrulu. " Vămii disu deja, şi eră-şi vî dicu a duoa oră, ca şi cumu aşi fi
de faţă; eru acumu nefiinclii de faţă, scriu
celoru ''ce mai 'nainte aii păcătuită, şi tuturoru celoru-1-alţî, că, de voiu veni eră-şî,
3 c nu voiu cruţa; Fiindu-că căutaţi dovedă,
că Christosu t vorbesce în mine, care nu este
slabii cătră voi, ci este puternicii » intre voi.
4 * Căci deşi s'a crucificaţii din slăbiciunea cor
pului, dară 'trăesce prin puterea lui Dum
nedeu. Şi i noi suntemu slabi asemenea lui;
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dară vomii trăi prin puterea lui Dumnedeu
împreună cu d'însulii intre voi.
* Cercaţi-ve înşivă, de sunteţi în eredinţa; cercaţi-ve. Aii nu ve cunosceţi pre
voi, { cumu-că lisusii Christosu este în voi,
de câtii numai de sunteţi doră "netrebnici.
Dară sperii, că veţi cunosce, că noî nu suntemu netrebnici. Eii me rogii lui Dumnedeu, ca să nu faceţi nici unii reu; nu ca
noi să ne aretămu încercaţi, ci ca voi să
faceţi binele, deşi "noi amu fi ca nisce ne
trebnici.
Căci nimicii nu paternii contra
adevărului, ci pentru adeverii.
Căci ne
bucurămu, ° cându noî suntemu slabi, eru voi
sunteţi tari; şi acesta şi dorinul, adecă f A
vostră desăvârşire. «De aceea nefiindu de
faţă scriu acestea, ca fiindu de faţă r să nu
întrebuinţezu asprime, • dupre puterea, care
iiiî-ti daţii Domnulii spre întărire, eru nu
spre surpare.
Deci, fraţilorii, bucuraţi-vă ; regulaţi-vă ;
mângâiaţi-vă; 'fiţi cuunu cugetu; fiţi în pace;
şi Dumnedeulu iubireî " şi alu păceî va fi cu
voi. " Salutaţi-ve uuulu pre altulu cu sărutare sântă. Vă salută toţi sânţii.
x Charulu domnului lisusu Christosu, şi
iubirea lui Dumnedeu, şi » împărtăşirea Sân
tului Spiritu fie cu voi toţi. Aminii.
A duoa epistolă cătră Corintenî s'a scrisă
de la Filippi, cetate a Macedoniei, si s'a trămesu prin Titu ţi Luca.
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EPISTOLA APOSTOLULUI PAVELU
CĂŢEA

ca să ne scotă ft dintr'acestă lume viclenă,
¥"\AV£LtF, apostolulu, " (nu de omeni, nici dupre voia lui Dumnedeu, Părintele no
i prin omii, ci 6prin lisusii Christosu, şi stru; Căruia fie mărire în seculiî secuii- 5
Dumnedeu, Părintele, e care l'a înviaţii din lorii. Aminii.
morţi;) Şi toţi fraţii, ''cari sunt cu mine,
mustră pre Galateriî pentru nestăru' besericelorii Galatieî: •''Charu fie vouî şi ApostolulH
inţă; îndreptarea puterei sale apostolice.
pace de la Dumnedeu, Părintele, şi de la
Me mirii, că aşa de curendu ve abateţi 6
domnulu nostru, lisusu Christosu ; » Care
s'a daţii pre sine pentru păcatele nostre, ' de la evangelia, cu care sunteţi chîămaţî prin
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charulii luî Christosu, la altă evangeliă;
7 i Care iiu este altă, ci sunt uniîa * cari vă tur
bură, şi voîescu să strice evangeliă luî Chris8 tosu. firii chîaru ' noî, seu ângeru din
ceriu, de vî va predica altă evangeliâ afară
de ceea ce noî v'amu predicata, să fie a9 natema! Precumu amii disii deja, aşa acurnu eră-şî dicu : De vî va predica cine-va
o altă evangeliă, m afară de ceea ce aţi pri10 mita, să fie anatema. Ore " acumu °cautu
favorea omeniloru, seu a luî Dumnedeii?
seu p cautu să plăcii omeniloru ? căci de aşî
place încă omeniloru, nu aşî fi servii alu
luî Christosu.
11
« firii vî spunti, fraţilorii, că evangeliă,
care s'a predicata de mine, nu este dupre
12 omu; Căci rnicî nu amu primit'o, nici
m'amu învăţată de la omu, ci 'prin desco13 perirea luî lisusu Christosu. Aţî audită de
petrecerea mea ore-cându înludaismu, cumucă f preste măsură persecutamu beserica luî
14 Dumnedeii, şi "o pustîamu; Şi înaintarnii
în ludaismu maî mulţii de cfitu mulţî din
ceî de o vrestă cu mine în naţiunea mea,
• revnitoră forte fiindu pentru x părintescele
mele tradiţiunî.
15
Dară cându a bine-voitu Dumnedeii, » celu
ce m'a aleşii de la mitra mumeî mele, şi
16 m'a chîămată prin charulii seu, *Să desco
peră pre Fiîulu şeii în mine, ca ° să-lii pre
dicii intre Uinţi: îndată nu m'amă luaţii
17 dupre 'carne şi sânge; Nicî nu in'amu su
iţii la Ierusalimă cătră apostolii ceî maî
'nainte de mine ; ci m'amii dusă în Arabia,
şi eră-şî m'amu întorsu la Damascu.
18
Apoi după trei anî c m'amu suiţii la lerusalimii să cerceteză pre Petru, şi amu
19 remasu la elu cincî-spre-dece dile. Şi dpre
altuia din apostoli nu amu vedutu, de
câtă numai 'pre lacobă, fratele domnului.
20 firii cele ce vî scriu, /eccă, înaintea luî Dum
nedeii nu mintii.
21
* După aceea amu veniţii în părţile Siriei
22 şi ale Cilicieî; Şi eramu necunoscuta la
faţă * de besericele ludeeî 'cele în Christosu;
23 Ci numai audiseră, că celii ce ne persecuta
ore-cându, acumu predică credinţa, care
24 ore-cându o strica.
Şi mărîaii pre Dum
nedeii pentru mine.
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i Rom. 16. 7.
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a Fapt. 15. 2.
i Fapt. 15. 12.

APOÎ după patru-spre-dece anî eră-şî
0 m'amu suiţii la Ierusalimă cu Barnaba,
luanda cu mine şi pre Tită. M'amu suită
în urma uneî descoperiri, * şi lî-amu spusă
evangeliă care o predicii intre Ginţi; eră
deosebi celorii mai însemnaţi, ca nu cuinuva c să alerga, seu să fiu alergată în zădaru.
Dară nici chîaru Titu, care era cu mine,
Ellinu fiindu, nu a foştii siliţii să se circumcidă; Şi acesta pentru d fraţii ceî mincîunoşî ce se furişară, şi cari veniseră să
iscodescă "libertatea nostră, care avemă în
Christosu lisusu, f ca să ne robescă ; Cărora
nu ne-amu plecata cu supunere nicî unu
mi nuţii; ca * adevărulă evaugelieî să re mână
intre voî. firu despre * ceî maî însemnaţi,
[orî-cari erau eî, nu-mî pesă; ''Dumnedeu
nu caută la faţa omului,] ceî maî însemnaţî, ţftcu, -^ nu m i -au comunicaţii maî mulţii ;
Ci din contra, * vădendu eî, că ' mi s'a încredinţaţii evangeliă la ceî necircumcişî, precumu luî Petru la ceî circumcişî; (Căci
celu ce a lucraţii în Petru spre apostolia
circumcisiuneî, m acesta " a lucraţii şi în mine
intre Ginţî;)
Pricependu, jfictî, lacobu,
şi Chefa şi Ioana, cari se socotîaă ca
0 stâlpî, f charulii ce mi s'a clătii, mî-aă dată
mie şi luî B&rnaba drepta împărtăşireî,
ca noî să mergem* la Ginţî, eru eî la cel
circumcişî. Numaî ca să ne aducemu aminte de ceî săraci; 7 aceea ce m'amii şi
siliţii a face.
r firii cândii a veniţii Petru la Antiochia,
fâţişu m'amu împotrivitu luî, pentru că era
vrednicii de înfruntare. Căcî maî 'nainte
de a veni ore-cari de la lacobu, 'elu mânca
cu Gintile; eru după ce eî aii veniţii, se
retrăgea, şi se oşebîa, temendu-se de ceî
circumcişî. Asemenea s'aii faţarnicitii împreună cu elu şi ceî-1-alţî ludei ; încâtu şi
Barnaba s'a ademeniţii de fâţaria lorii.
Dară eii vedendu că nu âmblă drepţii dupre 'adevărulu evangelieî, amii disu luî Petru
"înaintea tuturoru: "Dacă tu, Judeu fiindu,
trăescî ca Gintile, eru nu ca Iudeii, pentru
ce silescî pre Ginţî să trăescă ca Iudeii?
*.Noî, cari svntemu din fire Iudei, eru nu
» păcătoşi din Ginţî, * Sciindu că omulu nu se
îndrepteză prin fapte de alo legeî, ci "prin
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credinţă în lisusii Christosu, şi noî amii cre
dutii în lisusu Christosu, ca să ne îndreptămii prin credinţă în Christosu, eru nu prin
fapte de ale legeî; căci 6prin fapte de ale
legeî nu se va îndrepta nici unii corpii, firu
dacă căutându să ne îndreptămu prin Chris
tosu, ne-amu aflaţii şiînşi-ne "păcătoşi: deci
este Christosu servii păcatului ? Nicî de cumu.
Căci dacă era-şî zidescii cele ce odată amu
derîmatu, mă aretu ca abătuţii de la lege.
Eii ''prin lege c amii muritii legeî, ca să /viezu
lui Dumnedeu. M'amii • crucificaţii cu Chris
tosu ; dară viezu ; înse nu eu, ci Christosu
vieză în mine; şi întru câtu viezu acumii
în corpii, * viezu prin credinţa în Fiîulii lui
Dumnedeu, * care m'a iubiţii, şi s'a daţii pre
sine pentru mine. Nu desfiinţezi charulii
lui Dumnedeu; căci J dacă dreptatea vine de
la lege, atuncea Christosu a muritii în zădaru.
Mentuirea este prin credinţă; libertatea evangelică
comparată cu condemnarea şi servitutea, ce se nasce din rădemarea în lege.

$ /~V Galatenî fără minte! °cine v'a fermecaţii
\J pre voî, ca să nu ascultaţi de * adeverii,
pre voi în ochii cărora lisusu Christosu a
foştii aşa de viu închipuita, ca si cumu aru
2 fi foştii crucificaţii intre voî ? Acesta voîescii
numai să sciu de la voî: Prin fapte de ale
legeî aţi primiţii "Spiritulu, d seu prin nudulii
credinţei ? Aşa de fără de minte sunteţi ?
3 'încependu în Spiritii, acumii în /corpii sfâr4 şiţî? y Atâtea aţi suferiţii în zădaru? dacă
5 era şi în zădaru. Deci celii *ce vî comu
nică Spiritulii, şi lucreză minuni intre voî,
ore prin fapte de ale legeî şeii prin audulu
credinţei lucreză ?
6
Precumii ' Abraamu a credutii lui Dum
7 nedefi, şi i s'a socotiţii spre dreptate. Să
sciţi dară, că •' cei ce sunt din credinţă,
8 aceia sunt fii ai lui Abraamu. firii * prevedendii scriptura, că prin credinţă va în
drepta Dumnedeu pre Ginţi, mai nainte a
promisa lui Abraamu': 'întru tine se vorfi
9 bine-cuventa tote nemurile. Pentru aceea
cei ce sunt din credinţă se bine-cuventeză
împreună cu credincîosulu Abraamu.
10
Câţi sunt din fapte de ale legeî sunt
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supţii blăstemu ; căci scrisu este : "' Blastematu este toţii celii ce nu va rămâne întru
tote cele scrise în cartea legeî, ca să le
facă. firii "cumu-că nu se îndrepteză nimenea înaintea lui Dumnedeu prin lege, este
învederată ; căci : ° Dreptulu prin credinţă va
trai. firii Alegea nu este din credinţă; ci:
« Omulu, care va face acestea, va trăi întru
ele. r Christosu ne-a rescumperaţii din blăstemulii legeî, fâcendu-se pentru noî blăs
temu ; (căci scrisu este : • Blăstematii este toţii
celii spenduratu pe lemnii ;) (Ca bine-cuventarea lui Abraamu să vină presto Ginţi prin
lisusu Christosu, ca să primimu prin cre
dinţă "Spiritulu celu promisu.
Fraţiloru, dupre omu vorbescii: "Aşedămentulii unui omu, dacă este întăritu, nime
nea nu-lii desfiinţeză, nici nu adauge la elu.
firii x lui Abraamu şi seminţiei lui s'au făcutii făgăduinţele. Nu dice: Seminţieloru,
ca de multe; ci ca de una: Seminţiei tale,
care este » Christosu. Şi acesta dicu: Asedămentulii celu întăritu mai 'nainte de la
Dumnedeu în Christosu, nu s'a pututu ni
mici de legea, * care s'a daţii cu patru sute
şi treî-decî de ani mai târdiu, ° încâtu sase
desfiinţeze făgăduinţa. Căci *moscenireade
este din lege, cnu mai este din făgăduinţă;
eru Dumnedeu a dăruit'o lui Abraamu prin
făgăduinţă.
Pentru ce dară este legea? dS'a adaosii
pentru călcările de lege, până ce era să
vină • seminţia, căreia s'a daţii făgăduinţa ;
şi a foştii f rânduită prin ângeri în mâna ' unuî inedilocitorii. firii medîlocitorulii nu
este alu unuia ; '' eru Dumnezeii este uiiulii.
Deci ore este legoa împotriva făgăduinţeloru lui Dumnedeu ? Nicî de cuinii ; ' căci
de s'arii fi datu o lege care să potă viu-face,
într'adeveru prin lege arii fi foştii drepta
tea. Dară i a închişii scriptura * tote supţii
pecatii, 'ca cea făgăduită să se dee prin
credinţa întru lisusu Christosu celoru ce
credii. firu mai 'nainte de venirea credintei, eramii păziţi suplii lege, închişi fiindu
spre credinţa, care era să se descoperă ;
încâtu m legea nî-a foştii învăţătoru spre Christuşii, "ca să ne îndreptămu prin credinţă.
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25
Erii după ce a veniţii credinţa, nu mai
26 suntemu suptă înveţătoră. Căci "toţi sun
teţi fii ai lui Dumnedeu prin credinţă întru
27 Christosă lisusă. Căci f orî-câţî v'aţî bote
zaţii întru Christosu, » cu Christosu v'aţî îm28 brăcatii. r Nu este Iudeu, nici EUinu ; nu este
servii, nici liberii ; nu este parte bărbătescă,
nici femeescă ; căci voi toţi sunteţi " unulii în29 tru Christosu lisusu. firii ' de sunteţi voi aî
lui Christosu, atuncea seminţia a lui Abraamă
sunteţi, şi "moscenitorî dupre făgăduinţă.
4 T\ECl dicu, că moscenitorulă, în câtii timpii
\J este pruncă, în nimicii nu se osebesce
2 de servii, deşi este domnii tuturorii ; Ci este
supţii epitropî şi îngrijitori, până la tim3 pulii hotărîţii de părintele acîi. Aşa şi noi
cându eramii prunci, ° craniu aserviţi supţii
4 elementele lumeî ; Eră * cândii a veniţii plinitatea timpului, a trămesu Dumnedeu pre
Fiîuluseă, «cela născută d din femeă, 'veniţii
5 suptu lege; /Să rescumpere pre cei de supţii
6 lege, » ca să primimă înfierea. Dară fiindăcă sunteţi fii, a trămesu Dumnedeu pre ASpiritulă Fiîuluî seu în ânimele vostre, stri7 gându : Abba, Părinte. Pentru aceea nu mai
escî servii, ci fiiu ; eră 'de escî fiiu, escl şi moscenitoră alu lui Dumnedeu prin Christosu.
8
Dară atuncea, * necunoscendu pre Dum
nedeu, fservlaţî celorii ce din fire nu sunt
9 dumnedeî ; Eru acuma, ' după ce aţi cunos
cuţii pre Dumnedeu, seu mai bine, după ce
v'aţî cunoscuta de Dumnedeu, m cumu ve întorceţî eră-şî la " elementele cele slabe şi să
race, cărora eră-şî din nou voiţi a li servi ?
10 ° Dilele păziţi, şi lunele, şi timpurile şi anii.
11 Me temu de voi, p ca nu cumu-va în zădară
să me fiu osteniţii la voi.
12
Fraţiloră, rogu-ve, fiţi ca mine; şi eii
sunt ca voi ; q întru nimicii nu m'aţî nedrep13 tăţitu. Sciţi, că rfiindii slabii cu corpulu,
14 v'amii predicaţii evangelia 'maîânteiă. Dară
pentru ispita mea ce era în corpulu meii nu
«i'aţî defăimată, nici «n1aţi despreţuită ;
ci m'aţî primiţii ' ca pre unii ângeră alu lui
15 Dumnedeu, "ca pre lisusu Christosu. Deci
unde este acumu fericirea vostră? căci vî
daii mărturia, că de ară fi fostu cu putinţă,
ochii voştri scoţendu-î, î-aţî fi dată mie.
o loan 1. K.
Rom. 8. 11—
16.
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Deci aii neamicii făcutu-m'amii vouî, • pentru 16
că vî vorbescă adeverulă?
Ei * sunt revnitorî de voi, dară nu spre 17
bine; da, voră să ve" scotă de la noi, ca să
fiţi voi revnitorî de ei. Deci bine este în 18
toţii timpulii a fi revnitorî în lucrulu bunii, şi
nu numai cându sunt de faţă la voi. » Copiii 19
mei, pre cari eră-şî cu durere ve născu,
până ce se va forma Christosu întru voi ;
Aşi voi să fiu acumu la voi, şi să-inî schimbă 20
vocea mea ; căci nu me pricepu de voi.
Spuneţi-mî, cei ce voiţi să fiţi supţii lege, 2 1
au nu audiţi legea? Căci scrisă este, că A- 22
braamu a avuţii dtioi fii, * unuia din servă, eru
" altuia din cea liberă. Celii din servă * s'a 23
născută dupre corpii ; c eră celii din cea liberă
dupre făgăduinţă. Cari istorii aii altă în- 24
ţelegere; căci aceste femei sunt cele dăoe aşedăminte : una din muntele d Sinaî, ce nasce
spre servitute, care este Agara; Căci Agara 25
semnifică muntele Sinai, care e*te în Arabia,
este alăturea cu Icrusalimulu de acumu, şi
este în servitute cu fiii şei. Eru e Ierusali- 26
mula celii ele susii este liberii, care este
mumă nouî tuturora. Căci scrisu estei'Ve- 27
selesce-te, sterpă, care nu naşei, recnesce
şi strigă, ceea ce nu aî dureri de facere;
căci mai mulţi sunt fiii celei singuratice, de
câtii aî celeîa ce are bărbaţii.
Eru noi, fraţilorii, precumu Isaacă, sun- 28
ternii » fii aî făgăduinţei. Dară precumu a- 29
tuncea * cela ce se născuse dupre corpii per
secuta pre celu ce se născuse dupre Spiritu ;
' aşa este şi acumu. Dară ce dice ' scriptura? 30
* Isgonesce pre servă şi pre fiîulu seu ; căci
'fiîulă servei nu va rnosceni cu n'îulă celei
libere. Drepţii aceea, fraţilorii, nu suntemu 31
fii aî servei, ™ ci aî celei libere.
Libertatea evangelică. Lucrările corpului se opună
frupteiorit Spiritului.

STAŢl dară în ° libertatea, cu care Chris- 5
tosu ne-a făcuţii liberi, şi nu ve încur
caţi eră-şî * în jugulă servituţeî.
Ecce, eu Pavelă dică vouî, că e de ve veţi 2
circumcide, Christosă nimica nu vi va folosi.
Căci eră-şî spună fie-căruîa ce se circum- 3
cide, d că este detoră să împlinescă totă le
gea. ' V'aţî desfăcută de la Christosu, voi 4
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CAP. 5, 6.

cari voiţi să vă îndreptaţi prin lege ; f din nu este. Şi cei ce sunt ai Iul Christosu, 24
5 charu aţî câdută. Căci noi dupre Spirită 'şî-au crucificată corpulă cu patimele şi
' asceptămă speranţa dreptăţeî, carea vine din poftele lui. "De trăimu dupre Spirită, să 25
6 credinţă. Căcî * în lisusă Christosă nici cir- şi âmblămă dupre Spiriţu. " Să nu cău- 26
cumcisiunea nu pote nimicii, nic! necircumcisi- tămu mărire deşertă, întărîtândă unuia pre
unea ; ci ' credinţa care se lucreză prin iubire. altulu, pismuindă unuia pre altuia.
7
i Alergaţi bine ; * cine v'a opriţii ca să nu FRAŢILORtT, "de se va oblici vre-ună g
omă în vre-o greşelă, voî 6 cei spirituali
8 ascultaţi de adeverii? Acesta înduplecare
9 nu este de la cela ' ce v'a chiămată. m Puţinii îndreptaţi pre unuia ca acela c cu spiritulă
10 aluatii dospesce totă frămentătură. "Eu amu blândeţeî ; păzindu-te pre tine, d ca să nu
încredere în voî întru Domnulu, că alţii ni fii şi tu ispitită.
«Purtaţi sarcinele unulu altuia, şi aşa
micii nu veţi cugeta; eră "cela ce ve tur
bură 'va purta pedepsa sa, orî-care va fi. împliniţi / legea lui Christosă. Căcî ' dee so1 1 « Şi eu, iraţilorii, de predicii incâ circumci- cotesce oine-va, că este ce-va, ft nimica fisiuneo, r pentru ce maî sunt persecutată ? indă, pre sine se încelă. Şi ' fie-care să-şî 4
12 atunci 'a încetată scandalulu cruceî. 'O de cerceteze fapta sa, şi atuncea va ave laudă
în sine însu-şî, eră ''nu îu altulu. Căci 5
s'arii esclude de toţii cei " ce ve strică.
13
Căci voî, fraţiloră, v'aţî chiămatu la li * fie-care 'şi va purta sarcina sa.
' Cela învăţată în cuvântă să comunice 6
bertate; numai să nu "întrebuinţaţi liberta
tea vostră de pretecstu pentru corpii, ci *în celui ce înveţă tote cele bune.
14 iubire să serviţi u nul u altuia. Căci » totă
Nu ve amăgiţi ; " Dumnedeu nu se bat- 7
legea se împlinesce într'unii cuventu, adecă jocuresce; căci ° ori- ce semăna omulă, aceea
într'acesta: *Să îubescî pe apropele teii ca va şi secera. p Căcî cela ce semăna pentru 8
15 însu-ţî pre tine. Eră de ve muşcaţi şi ve corpulă seu, din corpă va secera strică
mâncaţi unuia pre altulu, căutaţi să nu ve ciune; eră cela ce semăna pentru spiritu,
din spirită va secera vîeţă eternă. Şi « să 9
nimiciţi unulu pre altulu.
16
Deci dicu : ° Âmblaţî dupre Spiriţu, şi nu nu ne obosimă în facere de bine; căci la
17 veţi împlini pofta corpului. Căcî * corpulă timpulă seă vomă secera, * dacă nu ne vomă
poftesce împotriva spiritului, şi spiritulă îm osteni. 'Aşa dară până cândă avemă în- 10
potriva corpului ; şi aceştia se împotrivescu demănare, 'să faccmă bine cătră toţi, şi mal
unulu altuia, "încâtă nu faceţi cele ce aţi cu sem;i cătră "cei ai noştri de o credinţă.
18 voi. 'Dară dde sunteţi conduşi de Spiriţu,
Cele din urmă îndemnări.
nu sunteţi supţii lege.
Vedeţi ce epistolă mare v'amu scrisă 11
19
Eră «faptele corpului sunt vederate, şi
şutit acestea: Adulterulă, fornicaţiunea, ne- cu mâna mea. Câţi voră să se fâlescă de 12
20 curăţia, desfrenarea, Idololatria, fermecă- corpă, aceia " vă silescu să vă circumcideţî,
torieie, neamiciţiele, sfedele, gelosiele, mâ- x numaî ca să nu » suferă persecuţiune pen
21 niele, gâlcevele, desbinările, eresurile, Pis- tru crucea lui Christosă. Căcî însi-şî cei 13
mele, uciderile, beţiele, îmbuibările, şi cele ce sunt circumcişi nu păzescă legea ; ci voasemenea acestora; de cari mai 'nainte vî îescă să vă circumcideţî, ca să se laude în
spună, precumă amu şi mai spusă, că /cei corpulă vostru. * Eră mie să nu-mî fie a 14
ce făcu unele ca acestea nu voru mosceni mă lăuda, de câtă numaî in crucea dom
nului nostru lisusu Christosă, prin care s'a
împărăţia lui Dumnedeă.
22
Dară » l'ruptulii Spiritului este: Iubirea, "crucificată lumea mie, şi eu lumeî. Căcî 15
bucuria, pacea, îndelunga-rebdare, * buneta- 6 în Christosu lisusu nici circumcisiunea nu
23 tea, ' facerea de bine, i credinţa ; Blândeţa, este ce-va, nici ne circumcisiunea, ci " făp
înfrenarea pofteloru : * contra acestora lege tura cea noăă. d Şi câţi voru âmbla * du- 1 6
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pre acesta regulă, pace fie preste eî şi mi
Fraţiiorii, ''charulu domnului nostru Ii- 18
lă, şi preste /IsraeluM luî Dumnezeu.
susu Christosu fie cu spiritulu vostru. A17
Eră maî mulţii nimenea să nu me su minu.
pere; căcî »eu porţii pe corpulu meii semnele
Cătrâ Galatenl s'a scriau de la Roma.
domnului lisusu.

EPISTOLA APOSTOLULUI PAVELU
CĂTRĂ

E F K S E W 1.
Salutarea apostolică; lăudarea luî Dumnezeii pen
tru bine-cuventările mentuirei.

1 T)A.VELtl, apostolii alu luî lisusu Christosu
f " prin voia lui Dumnezeu, * sânţiloru
celoru ce sunt în Efesu c şi credincîoşiloru
2 în Christosu lisusu: d Charii fie vouîşipace
de la Dumnedeii, Părintele nostru, şi de la
domnulu lisusu Christosu.
3
• Bine-cuventatii fie Dumnedeulu şi Părinte
le domnului nostru lisusu Christosu, care ne-a
bine-cuventatu cu totă bine-cuventarea spi4 rituale în cele cerescî în Christosu; Precumu 'ne-a aleşii într'însulu * maî 'nainte de
întemeîarea lumeî, ca să '' fimu noî sânţi şi
5 neprihăniţi înaintea luî în iubire ; * Maî 'na
inte hotărîndu-ne spre ' înfiere cătră sine
prin lisusu Christosu, * dupre buna-voinţă a
6 voîeî sale; Spre lauda mărireî charuluî
seu, 'cu care ne-a miluiţii în * celii iubiţii;
7
"în care avemu rescumperare prin sân
gele luî, iertarea pecateloru, dupre ° bogăţia
8 charuluî seu ; Pre care l'a prisositu cătră
noî în totă înţelepciunea şi priceperea;
9 ' Făcându-ni cunoscuţii misterîulii voîeî sale
dupre bună-voinţa sa, » care a hotărît'o în
10 sine-şî; Pentru pregătirea rplinităţei timpuriloru, 'ca să întrunescă ( tote în Christosu,
cele din cerluri_ji
cele.de
pe. p_ămentu
11"şiIntrTnsuTu7
înecare "amu
primita
şi mosce-j
nire, "mai 'nainte hotărîţî fiindu z dupre bu
nă-voinţa celui ce lucreză tote dupre sfatulu
1 2 voîeî sale ; » Ca să fimu noî spre lauda mă
rireî sale, * cari maî ânteiu amu credutii în
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Christosii; în care şi voi aţi crezută, au- 13
dindu " cuventuhi adevărului, evangelia mentuireî vostre ; în care şi creţlendu * v'aţî si
gilaţii cu Spiritulu Sânţii celu făgăduiţii;
c Carele este arvuna moscenireî nostre dpen- 14
tru rescumperarea «stepânireî, /spre lauda
mărireî sale.
liurjiimî'iilii. ca Chreştinii Efeseni să sciă mai
bine bine-cuventările mentuirei ; starea luni de
mai 'nainte comparată cu aceea de acuma.

Drepţii aceea şi eu, "audiudii credinţa
vostră în domnulu lisusu şi iubirea vo'stră
cătră toţi sânţii, * Nu încetezu de a mulţumi pentru voi, amintindu-ve în rugăciu
nile mele: Ca ' Dumnedeulu domnului nostru lisusu Christosu, Părintele mărireî, i să
vî dee spiritulu inspiraţiuneî şi alu desco
perim spre cunoscinţă deplină a luî, Şi
*ochî luminaţi minţeî vostre, ca să sciţi
1 speranţa chiămăreî luî, şi bogăţia mărireî
171 moscenireî luî în cei sânţî, Şi pre-înalta
mărire a putereî sale cătră noî cari credemii, " dupre lucrarea puternicei sale tă
rii ; Cu care a lucraţii în Christosu, " seulându-lu din morţi, şi * punendu-W a şede
d' a drepţii sa în ceriu, 3 Maî pre susu de
câtii totă T începetoria, de câtii totă pute
rea şi stăpânirea şi domnia, şi de câtii
toţii numele ce se numesce nu numai în
secululu acesta, ci şi în celii viitorii; Şi
'tote le-a supuşii supţii picîorele luî, şi l'a
pusii ' capii preste tote în beserică, "Carea
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este corpulu luî, " plinitatea celui * ce împli- despărţire! intre noi : Neamiciţia; 'desfiin- 15
nesce tote în toţi.
ţândii prin > corpulu luî legea ordineloru din
2 Qlpre "voi, *cari eraţi morţi prin abateri precepte, spre a zidi în sine pre amîuduoî
2 O Şi prin păcate , cîn cari ore-cându aţi
âmblatu dupre cursulu lumeî acesteia, dupre d domnulu putereî aerului, a spiritului
celui ce acumu lucreză în • fiii neascultăreî ;
3 /Intre cari şi noi toţi amu petrecuţii orecându în o poftsle corpului nostru, fâcendu
voîele corpului şi ale cugeteloru ; şi *eramu
4 din fire fi ai mâniei, ca şi ceî-1-alţî: Erii
Dumnedeu, ' bogaţii fiindu în milă, pentru
iubirea sa cea mare cu care ne-a iubiţii ;
5 i Şi fiindu noi morţi prin păcate, * ne-a viufăcutu împreună cu Christosu ; [prin charu
6 sunteţi mântuiţi] ; Şi împreună cu ifînsulu
ne-& sculatu, şi ne-a, pusu a şede împreună
7 ' în ceriu în Christosu lisusu ; Ca să arete
în seculiî cei viitori bogăţia cea mare a
charuluî seu prin m bunătatea sa spre noi în
8 Christosu lisusu. " Căcî din charu sunteţi
mentuiţî ° prin credinţă ; şi acesta nu de la
9 voî; p darulu lui Dumnezeu este; «Nu din
10 fapte, ca să nu se laude cine-va. Căcî noi
suntemu r făptura luî, creaţi în Christosu lisusii spre fapte bune, pre cari • le-a pregă
tiţii Dumnedeu, ca sa âmblămii în ele.
îndurarea lui Dumnedeă cătrS Chreştiniî din
Ginţi aretată in admisiunea, lorii în beserică.

11

Pentru aceea 'aduceţi-vî aminte, că voî
ore-cându păgâni Jiindu în corpii, cari vă
chiămaţi necircumcisiune de cătră cei ce
se chiamă u circumcisiune în corpii de mână
12 făcută; " Ca într'acelu timpii eraţi fără
Christosu, * înstrăinaţi de cetăţenia luî Israelu, şi străini de » aşedâmintele făgăduinţei,
* neavendu speranţă, " şi fâră Dumnedeu în
1 3 lume ; * Erii acumu în Christosu lisusu âindii, voi cari ore-cându eraţi • depărtaţi,
v'aţi făcutu aprope prin sângele luî Chris14 tosii. Căcî delii este pacea nostră, • care a
făcuţii amînduoe una, şi a dărîmatu zidîulu
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14.
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11.6.

întru unu * omu noii, aţa fâcendu pace ; Şi
spre a ' împăca luî Dumnedeu pre amînduoî
uniţi într'unu corpii prin cruce, i omorîndu
neamiciţia printr'însa. Aşa a veniţii * şi a
predicaţii pace vouî celoru de departe, şi l co
lorii de aprope. Căcî m printr'însulu avemii
amînduoî apropierea "într'unu Spiritu că
tră Părintele.
Pentru aceea nu mai sunteţi străini şi
nemernici, ci ° concetăţeni aî sânţilorii, şi
P casnici ai luî Dumnedeu ; "Zidiţi fiindu rpe
temelia * apostolilorii şi a profeţiloru, sin
gurii lisusu Christosu fiindu ' petra unghîuIară; "în care toţii edificîulu alcătuindu-se,
cresce spre 0 templu sânţii în Domnulu ;
*în care şi voî împreună ve zidiţi spre 16caşu alu luî Dumnedeu în Spiritu.
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Misteriulu chiămărei OinţilorH, ţi mărimea neSjmsă a iubirei iui Christosii cătră beserică.

PENTRU acesta eu Pavelu, " legatulii luî 3
lisusu Christosii 6 pentru voî Ginţi ; De
aţi audiţii de ' diregetoria charuluî luî Dum
nedeu, dcare mi s'a daţii pentru voî: eCă
{ prin descoperire • mî-a făcutu cunoscuţii
misterîulu ; [* precumii amii scrisu deja pe
scurţii ; Din care cetindu, puteţi cunosce înţelegerea mea 'în misterîulu luî Christosu];
J Care ia seculiî trecuţi nu s'a făcuţii cunoscutii fiiloru omeniloru, *precumu s'a descoperitii acumu sânţilorii luî apostoli şi profe
ţiloru prin Spiritu; Ca Ginţile 'să fie împreună-moscenitore, şi ra din acelaşi corpu,
şi " părtişî făgăduinţei luî ÎQ Christosu prin
evangeliă; ° Câreîa m'amii fâcutu servii, p dupre durulii charuluî luî Dumnedeu, care mi
s'a daţii dupre * lucrarea putereî luî ; Mie,
r celui mai micii din toţi sânţii, mi s'a daţii
acestii charu, * spre a predica intre Ginţi
1 bogăţia luî Christosu cea nepetrunsă ; Şi
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a lumina pre toţi care este împărtăşirea
"misterîuluî "celui ascunşii din eternitate în
Dumnedeu, • (care a creaţii tote prin lisusu
10 Christosu;) »Caacumu " începetorieloru şi
puteriloru în ceriu "să fie cunoscută prin
beserică înţelepciunea lui Dumnedeu cea
11 de multe felîurî ; * Dupre hotărîrea cea eternă, care a făcut'o în Christosu lisusu,
12 domnulii nostru; în care avemii îndrăsnelâ şi c apropiăre d cu încredere prin cre13 dinţa într'însulu. « Pentru aceea rogu-ve, ca
să nu fiţi descuragîaţî în strîmtorările mele
f pentru TOI, 'cari sunt mărirea vostră.
14
Pentru acesta plecii genunchîele mele
cătră Părintele domnuluî nostru lisusu
15 Christosu, De la care * totă familia în ceriu
16 şi pe pământii se numesce; Ca să vî dee,
' dupre bogăţia mărire! sale, J să vă întăriţi
cu putere prin Spiritulii seu în * omulii celu
17 din întru: 'Ca Christosu să locuescă în
ânimele vostre prin credinţă ; ca m fiindu în1 8 rădecinaţî şi întemeiaţi în iubire, " Să pu
teţi cuprinde, împreună cu toţi sânţii, " ce
este lăţimea şi lungimea şi adâncimea şi
19 înălţimea; Şi să sciţi iubirea lui Christosu
ce întrece tdtâ cunoscinţa, ca să ve împli
niţi 'în totă plinitatea lui Dumnedeu.
20
Eru 'celui ce pote face r pre de prisosii
presto tote cele ce ceremii seu gândimu,
21 'dupre puterea ce se lucreză în noi, 'Aceluia
fie mărire în beserica cea în Christosu lisusu
prin t6te generaţiunile în seculiî seculiloru.
îndemnare la unire, la stăruinţă şi crescere
in churu.

4 T^REPTtT aceea rogu-ve eu «legatulu în
JL/ Domnulii, ca să b âmblaţî vrednici de
2 chiămarea în care sunteţi chiămaţi ; '• Cu
totă umilinţa şi blândeţa, cu îndelungărebdare, îngăduindu unulu altuia în iubire ;
3 Silindu-ve a păzi unitatea Spiritului '' prin
4 legătura păceî. ' Unii corpii şi 'unii Spiritu
precumu şi sunteţi chiămaţi într'o "speranţă
5 a chîâmăreî vostre ; *Unu Domnii, 'o cre6 dinţa, > unii botezu ; * Unii Dumnedeu şi Pă
rinte alu tuturora, care este preste toţi
1 prin toţi, şi în voi toţi.
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1 Oor. 11. 18,
13.
Oap. 8. 16.
f 1 Cor. 11. 4,
11.
g Cap. 1. 18.
h 1 Cor. 1. 11,

Eru m fie- căruia din noi s'a daţii charu
dupre măsura darului lui Christosu. Pentru aceea dice : n Suindu-se la înălţime, °a
făcuţii mulţi robi, şi a datu daruri omenilorii. f Erii aceea ce se fice că s'a suiţii, ce
este de câta numai că s'a şi pogorîtu mai
ânteiu la părţile cele mai de joşii ale pămentuluî? Celii ce s'a pogorîtu, acela este
care q s'a şi suiţii mai pe susii de tote cerîurile, r ca să împle tote.
'Şi acela a datu pre unii, apostoli; eră
pre alţii, profeţi ; eru pre alţii, ' evangeliştî ;
eru pre alţii, " păstori şi ' învăţători ; » Spre
desevârşirea sânţilorii, spre lucrulu servi
ciului, y spre edificarea * corpului lui Chris
tosu; Până ce vomu ajunge toţi la unirea
credinţei ° şi a cunoscinţeî Fiîuluî lui Dum
nedeu, în b bărbaţii desevârşitii, la mesura
staturei depline a lui Christosu; Ca să
nu mai fimii "prunci, dînvăluindu-ne şi purtându-ne de toţii • ventulii înveţătureî, prin
amăgirea omenilorii, prin vicleşugu 'spre
mesteşugirea încelăciunei; Ci * urmărindu
adevărulu în iubire, h să crescemu în tote
cătră d'însulu, ' care este capulu, Christosu;
Din care toţii corpulu alcătuindu-se şi întocmindu-sc prin legăturele, cari tote una
pre alta se ajută, dupre lucrare în me
sura fie- cărui membru, face crescerea cor
pului pentru a sa edificare în iubire.
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îndemnări la o purtare fără prihană, mal cu
semă in feliurile/c relafiunî ale viefei.

Drepţii aceea dicii şi <•/' mărturisescu
în Domnulii : * Să nu mai âmblaţî precumu
âmblă şi cele-1-alte Ginţi 'în deşertăciunea
minţeî lorii; "întunecaţi fiindu la minte,
" înstrăinaţi de la vieţa lui Dumnedeu prin
necunoscinţă ce este într'înşii pentru ° împetrirea ânimei loru; ''Cari fiindu în nesimţire, « s'au daţii desfrenărei, spre a sevârşi toţii felîulu de necurăţiro cu lăcomia.
Erii voi nu aşa v'aţî învăţaţii despre Christosu. 'Dară precumu aţi audiţii de d'însulu, şi v'aţi învăţaţii într'însulu, cumu este
adevărulu în lisusu ; Treime, ' sa ve desbrăcaţî de 'omulucelii vechiii "cu petrece* 8. 6. * 18.
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CAP. 4, 5.

rea sa de maî 'nainte, carele se strică prin nedeu " presto fiii neascultăreî. Deci nu fiţi 7
1 3 poftele încelăcîuneî ; Şi * să vă înnoiţi în
14 spiritulu minţeî vostre; Şi "să ve îm
brăcaţi în omulu celu nou, care » s'a făcuţii
dupre Dumnedeu în dreptate şi în sânţire
adevărată.
15
Drepţii aceea lepedându minciuna, 'vor
biţi adeverulu fie-care cu apropele lui;
căci ° suntemu uniîa altora membri.
16
6 Mâniaţi-ve, şi nu păcătuiţi; sorele să
17 nu apună întru mânia vostră; "Nu daţi
loc ii dia bolului.
18
Celu ce fură, să nu maî fure; ci nuă
bine dsă se ostenescă, lucrându binele cu
manele sale, ca să aibă de daţii '• celui în lipsă.
19
'Nici unii cuvfintu răii să nu esă din
gura vostră, ci numai ' cuventu bunii spre
edificare după trebuinţă, Aca să împărtă20 şescă charii celorii ce audii. Şi ' să nu în
tristaţi Spiritulu celu Sânţii alu lui Dumnedeu, i prin care v'aţî sigilaţii spre diua
*rescumpărăreî.
21
'Totă amărîcîunea, şi mânia, şi urgia, şi
strigarea, şi "hula să se rădice de la voi,
22 "împreună cu totă răutatea; Şi "fiţîunulu
cătră altulu buni, îndurători, 'îertându unulu altuia, precumu şi Dumnedeu v'a ier
taţii în Christosu.
5 "T TEMĂTORI fiţi lui Dumnedeu, ca nisce
2 U fii iubiţi ; Şi * âinblaţî în iubire, e pre
cumu şi Christosu ne-a iubiţii pre noi, si
s'a datu pre sine pentru noi daru şi sacri
ficiu lui Dumnedeu d spre mirosu plăcuţii.
3
Dară ' desfrenarea şi totă necurăţirea seu
sgârcenia, f nici să se numescă intre voi, pre4 cumu se cade sânţiloru ; » Nici cuvintele ţi
nte, nici vorba nebunescă, nici glumirea,
* cari nu sunt cuviinciose ; ci maî bine mul5 ţumită. Căci acesta sciţi, că ' nici celu des
frânaţii, seu necuraţii, seu sgârcitulu, J care
este idololatru, * nu are moscenire în împe6 raţia lui Christosu şi a lui Dumnedeu. l Ni
menea să nu vă încele cu cuvinte deşerte;
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părtaşi lorti.
0 Căci eraţi ore-cându întunerecii; eru acumii p sunteţi lumină în Domnulu ; âmblaţî
dară ca « fii ai lumineî; [Căci rfruptulu Spiritului stă în totă bunătatea şi dreptatea
şi adeverulu] ; • Cercândii ce este bine-plăcutii Domnului. Şi 'nu luaţi parte la "Iucrurile neroditore ale întunereculuî, ci maî
bine " mustraţi- le. x Căci cele ce se făcu de
cătră d'înşiî într'ascunsii, este ruşine de a
le şi vorbi, firii »tote acestea vedendu-se
de lumină, se areta; căci toţii ce se aretă
este lumină. Pentru aceea dice: 'Desceptă-te celu ce dormi, şi ° te scolă din morţi,
şi te va lumina Christosii.
* Vedeţi dară, ca să âmblaţî cu pază, nu
ca nisce neînţelepţî, ci ca cei înţelepţi ;
' Rescumpărându timpulu, d pentru că dilele
sunt rele. ' Drepţii aceea nu fiţi nepricepuţi,
ci 'înţelegeţi »ce este voia Domnului. Şi Anu
ve îmbătaţi de vinii, în care este desfrenare ;
ci vă împleti de Spiritu; Vorbindu intre
voi 'în psalmi şi imne şi cântări spirituale,
cântându şi lăudândii în ânimele vostre
Domnului; ''Mulţumindâ în toţii timpulu
pentru tote lui Dumnedeu şi Părintelui, * în
numele domnului nostru, lisusu Christosu.
' Supuneţi-vă unulii altuia în frica lui Dumnedeu.
™ Femeeloru, supuneţi-vă bărbaţiloru voştri,
"ca Domnului. Căci ° bărbatulu este capii
femei, precumti şi p Christosu este capii besericeî; şi acesta este mentuitorulu «cor
pului. Deci precumu beserica se supune
lui Christosu, aşa să se supună şi femeele
bărbaţiloru lorii r în t6te.
' Bărbaţiloru, iubiţi- vî femeele vostre, precumu şi Christosu a iubiţii beserica, şi pre
sine 's'a daţii pentru d'insa; Ca să o sânţescă, curăţind'o " cu spălare de apă " prin
cuventu; "Ca să o pună înainte-şî beserică măreţii, y neaveudu pată seu sbârcitură,
seu alţii ce-va de acestu feliu; *ci ca să fie
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Domnulu şi ° în puterea tăriei luî ; f îmbrăcaţi-ve în toţii armarea luî Dumnedeu, ca
să puteţi sta contra mesteşuguriloru diaboluluî. Căci nu ni este luptă în contra « carneî şi sângelui, ci în contra r începetorieloru
şi puteriloru şi a ' domniloru întunereculuî
lumeî acesteia, în contra spiriteloru rele din
înălţimi. ' Pentru aceea luaţi-vî tote armele
lui Dumnedeu, ca să ve puteţi împotrivi
"în diua cea rea, şi tote îndeplinindii, să
staţi.
Staţi deci, " încingendu-vî copsele
vostre cu adeverulu, şi z îmbrăcându-ve cu
platoşa dreptăţeî; » Şi încălţându-vî picîorele în gătirea evangelieî păceî. Presto
tote luaţi " pavăza credinţei, cu care veţi
stinge tote săgeţele cele ardetore ale viclenuluî; Şi "luaţi coîfulu mentuirei, şi* sabia
Spiritului, care este cuventulii luî Dumne
deu; cRugându-ve în toţii timpulu cu totă
rugăcîunea şi cererea în Spiritu ; şi spre însă-şî acesta d priveghîându cu totă stăruinţa
şi • rugăcîunea pentru toţî sânţii ; / Şi pentru mine, ca să mi se dee cuventulu, ca »cu
îudrăsnelă să deschidu gura mea a pre
dica misterîulu evangelieî; Pentru care
* sunt solii ' în lanţuri ; ca îutr'însa J' cu îndrăsnelă să vorbescu, precumu mi se cade
a vorbi.
feru * ca să sciţi şi voi cele despre mine,
?t ce făcu, ' Tichicu, îubitulu frate şi cre
dincioşii servii în Domnulu, vî va face cu
noscuţii tote ; m Pre care pentru însă-şî acesta l'amu trămesu la voî, ca să sciţi
cele despre noi, şi ca să mângâie ânimele vostre.
" Pace fie fraţilorii şi iubire cu credinţă
de la Dumnedeu, Părintele, şi de la domnulu lisusu Christosu.
Charii fie cu toţî
cari îubescu pre doranulii nostru lisusu
Sfătuirl despre lupta cea spirituale; armele chre- Christosu ° în sinceritate. Aminu.
ţtine descrise; sfârşituW.
Catră Efesenl «'a scrisă de la Roma ţi
10
Pe lungă acesta, fraţiî meî, fiţi tari în s'a trămesu prin Tichicu.

28 sântă şi neprihănită. Aşa detorescu băr
baţii să-şî îubescă femeele loru ca şi cor
purile lorii înse-şî. Celu ce-şî îubesce pre
29 femea sa, se îubesce pre sine. Căci ni
menea nicî odată nu şî-a urîtu corpulu seu;
ci-lu nutresce si-lu încăldesce, precumu şi
30 Christosu besenca ; Căci °noî suntemu mem
bre ale corpului şeii, din carnea sa şi din
3 1 osele sale. * Pentru aceea va lăsa oniulu
pre părintele seu şi pre muma sa, şi se va
lipi de femea sa, şi voru fi " amînduoî unu
32 corpii. Mare este acestii misteriu; eru eu
33 vorbescu de Cbristosu şi de beserică. Deci
dară d şi voi în parte fie-care aşa să-şî îu
bescă pre femea sa ca pre sine; eru fe
mea e să respecte pre bărbaţii.
6 /^OPIILOKD, "ascultaţi pre părinţii voştri
ţ^j în Domnulu; căci acesta este drepţii.
2 * Onoră pre părintele teii şi pre muma taacesta este ordinulu celu d'ânteiu alu fâ3 găduinţeî; Ca să-ţî fie bine, şi să trăescî
îndelungii pe pămentu.
4
Şi voi, " părinţilorii, nu întărîtaţî pre co
piii voştri spre mânia; ci dcresceţi-î în înveţătura şi îndreptarea Domnului.
5
«Servilorâ, ascultaţi pre domnii voştri cei
dupre corpii /cu frică şi cu cutremura, »în
simplitatea âniineî vostre, ca pre Cbristosu ;
6 ft Nu numai de faţa ochiloru servindu-li, ca
cei ce voru să plncă omeniloru; ci ca servi
ai luî Christosu, fâcendu voia lui Dumae7 deu din animă ; Cu buna- voinţă servindu-Jt,
8 ca Domnului, eru nu ca omeniloru ; 'Sciindu
că ori- ce bine va face fie-care, aceea va primi
de la Domnulu, ifie elii servii şeii liberii.
9
Şi voi, * domniloru, aceleaşi să faceţi cătră d'înşiî, Măsândii ameninţarea; sciindu că
şi "ala vostru Domnii este în cerîurî, "şi cău
tare în faţă nu este la d'însulu.
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EPISTOLA APOSTOLULUI PAVELU
CĂŢEA

F i r, i p p K ar t.
Introducere; espresiunea tubiret apostolului pen
tru Chrestinfi Filippenî şi a bucuriei sale pen
tru d'inşii.

1 T)A.VE1/0 şi Timoteiu, servii aî luî lisusu
X Christosu, tuturoru sânţiloru "în Chris
tosu lisusu, celorii ce sunt în Filippi, îm2 preună cu episcopii şi diaconii; * Charu fie
vouî şi pace de la Dumnedeu, Părintele no
stru, şi de la domuulu lisusu Christosu.
3
« Mulţumescu Dumnedeuluî meii în totă
4 amintirea de voi ; în toţii timpulii în totă
rugăciunea mea pentru voî toţi cu bucuria
5 fâcendii rugăciune, d Pentru participarea vostră în evangeliă, diu diiia d'ântăiii până a6 cumu; încredinţaţii fiindu de însă-şî acesta,
că celii ce a începutii în voî ' lucrulu celii
bunii, 'Iu va îndeplini 'până la diua luî li7 susii Christosu ; Precumu amu temelii a
cugeta acesta despre voî toţi, pentru că şi
în 'lanţurile mele şi în ftaperarea şi adeveri
rea evangelieî m'aveţî 'în anima vostră, * voî
8 cari toţi sunteţi părtaşi charuluî meii. Căci
*,Dumnedeu'mî este mărturii, ' că vă îubescii
pre voî toţi cu Iubirea de animă în lisusu
Christosu.
9
Şi de acesta rogu-mă, m ca iubirea vostră
încă mal mulţii să prisosescă în cunoscinţă
10 şi în totă priceperea, ca n să cercaţi ce este
drepţii şi ce este nedrepţii, si ° ca să fiţi
curaţi şi neprihăniţi f în diiia lui lisusu Chris1 1 tpsii ; Plini de fruptele dreptăţeî, « cari prin
lisusu Christosu servescii r spre mărirea şi
lauda lui Dumnedeu.
Starea de acumu a luî Pavelă, şi resultatulu acesteta ; speranţele sale pentru viitoriă.

12

firii voîescii să sciţi, fraţii orii, că cele ce m i s'aw întemplatu, au aji itatii chîaru
13 la înaint irea evangelieî ; Fiindti-că ' în toţii
pretoriul u şi la toţi ceî-1-alţî s' aii făcuţii
14 cunoscut e lanţurile mele ; Şi c sî mai' mulţi
din fraţi în Domnulii, îucurăgîaţl fiindu prin
lanţurile mele, cu maî multă înc răsnelă f u
vorbiţii <îuventulu ?i fără frică.
FELIPPENI.
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Uniîa de o parte predică pre Christosu
din rivnă şi ' emulaţiune ; alţi! de altă parte
din bună-voinţă; Uniîa predică pre Christosii din emulaţiune, nu din sinceritate, socotindu că vorii îngreuîa lanţurile mele ;
firii alţii din Iubire, sciindii că sunt ronduitu pentru "apărarea evungelieî. Dară
cumu ? Ori în ce ciripii va fi, şeii numai la
părere, şeii în sinceritate, Christosu se pre
dică ; şi pentru acesta mă bucură, şi me
voiu bucura. Căci sciii, că acesta 'ml va fi
de mântuire " prin rugăciunea vostrâ, şi prin
ajutorulu " spiritului luî lisusu Christosu;
Dupre s tarea mea asceptare şi speranţă, că
* în nimicii nume voiii ruşina, cică "cu totă
îndrăsnela, precumu în toţii timpulii, aşa
acumu se va mări Christosu în corpulu meu,
şeii prin vîeţa mea şeii prin mortea mea.
Căci vîeţa mea este Christosu, şi mortea
'mî este ceştigu. firii dacă trăescu în corpii,
acesta 'mî este fruptulu lucrului meu ; dară
ce voiu alege nu sciii. Căci * me strîmtorezii în diioe priviri : avendii dorinţă " A me
desface de corpii şi a fi împreună cu Chris
tosu, ceea ce este cu mulţii mal bine ;
Dară a rămâne în corpii este mal de trebuinţă pentru voî. Deci d avendii acesta încredere, sciii că voiu rămâne şi voiii pe
trece cu voi toţi, pentru înaintirea vostră
în credinţă şi pentru bucuria vostrâ ; Ca
' fala vostră să fie mare în lisusii Christosu
despre mine, prin venirea mea eră-şî la voî.
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îndemnări la unire, la stăruinţă, şi la iubirea
ce se sacrifică pre sine, după esemplulă
luî Christosu.

Numai f să âmblaţi vrednici de evangeliă 27
luî Christosu, ca ori venindu eii şi vedendu-ve, ori nefiindii de faţă la voi, să audu
despre voi, i că staţi într'unii spiritu, * cu unu
cugetii împreună ' luptându-ve pentru cre
dinţa evangelieî ; întru nimicii sfiindu-vă 28
de împotrivitoriî voştri ; i ceea ce acelora
este dovedă de perdare, * erii vouî de menFilm. 6.
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29 tuire, şi acesta de la Dumnedeu ; Căci voilî
' s'a dăruită în privinţa lui Christosă m nu
numai a crede în elu, ci şi a suferi pentru
30 d'insulu. " Susţinendu aceeaşi luptă, ° care
aţi vedutu în mine, şi care aţi tuditu că amu.
2 I~\ECl de este vre-o consolaţiune în Chris_| / tosu, de este vre-o mângâiere a îubireî, " de este vre-o împărtăşire a Spiritului,
2 de este vre-o 'duioşia şi îndurare ; "îndepli
niţi bucuria mea, d ca să cugetaţi aceeaşi,
avendu aceeaşi iubire, unu sufletu fiindii şi
3 una cugetânclu : 'Nimicii făcendu prin emulaţiune şi mărire deşertă; ci /în umilinţă
unuia pre altuia socotindu a fi mai înalţii
4 sie-şî. «Să nu caute fie care de ale sale,
ci fie-care şi de ale altuia.
5
* Să fie în voî acelaşi cugeta, care era şi
6 în Christosu lisusă ; Care, ' în cbipulu lui
Dumnedeu fiindu, ^nu a socotiţii ca o ră7 pire a fi întocmai cu Dumnedeu ; * Ci s'a
deşertată pre sine, luanda chipii ' de servii,
8 "fâcendu-se în asemănarea omeniloru ; Şi
aflându-se la chipii ca omulu, s'a umilita
pre sine, " fâcendu-se ascultătorii până la
9 morte, si morte de cruce. Pentru acesta şi
Dumnezeu ° l'a pre-înălţată, şi f î-a dăruitu
10 nume, care este presto totă numele ; » Ca
în numele lui lisusu să se plece toţii genunchîulu ala celoru cerescî şi ala celoru
1 1 pămentescî şi alu celoru de desuptu ; Şi
r ca totă limba să mărturisescă, că lisusu
Christosu este domnu spre mărirea lui Dum
nedeu, Părintele.
12
Deci, iubiţii mei, • precumu în totu timpulu aţi ascultata, nu numai cându eramu
de fa<;ă, ci cu mulţii mai mulţii cându sunt
absenţii, lucraţi mântuirea vostră cu ' frică
13 şi cu cutremură. Căci " Dumnedeu este care
lucreză în voî şi a voi şi a face, dupre
14 bună-voinţa sa. Tote faceţi-le " fără de mur15 mure şi fără de x dispute; Ca să fiţi ne
prihăniţi şi întregi, » fii ai lui Dumnedeu ne
vinovaţi ' în mediloculu a unui nomă îndărăt
nică şi înrăutăţită, intre care * străluciţi ca
16 nisce lumini în lume, Ţinendu-ve la cuventulu vîeţeî spre "fala mea în diua luî
Christosu, că d nu amu alergată în deşertă,
nici nu m'amă ostenită în deşertă.
l Fapt. 5. 41.
Rom. 5. 3.
• KI.-H. 8, g.

n Col. t. 1.
o Fapt 16. 19,
etc.
l Tea. l t.

a
6
<•
d

|

Cap. 1. 87. £
3. 16. & 4. 2.
l Pet. S. 8.
< Gal. 6. 26.
Cap. 1.15, 16.
Iac. S. U.

/ Rom. 1 1. 10.

Etos. 5. 21.
l Pel. 5. 6.
Capulu !.
t l Cor. 10. M,
» Cor. U. li.
.1.1. k 13. 5.
Ool. i. li.
h Mat. II. 29.
loaa 3. 89.
loan 13. 15.
Rom. II. 16.
l Pot. a. 11.
fc 15. 6.
l loan S. 6.
l dor. 1. 10.
< loan 1. l, 1.
t Cor. U. 11.
fe 17. 5.

2 Cor. 4. 4.
Col. 1. 15.
Gbr. 1. S.
j loan 5. 18. &
10. 33.
k Ps. 22. 6.
l sa. 53. 3.
Dan. 9. 26.
Marc. B. 12.
Rom. 15. 3.
l îs». 42. 1. &
49, ». 8.&S2.
13. * 53. 11.
Ezee. 34. 23,
21.
Zech. 3. 8.
Mat. 20 28.

Lac. 12. 27
m loan 1. 14.
Kom. 1. 3. k

8. 3.
Gal 4. 4.
Ebr. 2. 14, 17.
n Mat. 26. 39,
42
IO.HII 10. 18.

Ebr. 5. 8. &

ia. 2.
o loan 17. l, S,
Fapt. 2. 33.
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Că deşi • mă vărsă asupra sacrificiului f şi 17
în servicîulu credinţei vostre, • mă bucură ;
da, mă bucură cu voî toţi. Şi voî ve bu- 18
curaţi; da, vă bucuraţi cu mine.
Observattuni despre TimoteiH şi EpafroditU.

Şi speră în domnulă lisusă să trămetă
pre A Timoteiă în curendă la voî, ca şi ea
să mo reînsufleţescu, allâudu cele despre
voî. Căci pre nimene altulu nu ama * asemenea luî, care să se îngrijescă de voî cu
sinceritate. Căci toţi J caută ale loru, eră
nu ale luî lisusă Christosu. Eră voî sciţi
încercarea luî, * ca precumu unu fiiu unui
părinte, aşa a servită elă împreuna cu mine
în evangeliă. Deci pre acesta speră să-lă
trămetă îndată, după ce voia fi regulată
cele de pe lungă mine. Şi l ama încredere
în Domnulă, că şi eu în curendă voia veni
la voî.
încă amu socotită de trebuinţă a trămete la voî pre ™ Epafrodită, fratele şi conlucrătorulă şi " conluptătorulă meu, ° eră alu
vostru apostolă şi p sjutătoră în trebuinţele
mele. « Câcî se dorîa de voî toţi, şi era
forte întristată, pentru că aţi audită că a
fostă bolnavă. Căci într'adeveră a fostu
bolnavă de morte ; dară Dumnedeă l'a mi
luită ; şi nu numai pre elu, ci şi pre mine ;
ca să nu ama întristare presto întristare.
Deci câtă mai curendă l'amă trămesă, ca
vădendu-lă eră- şi să vă bucuraţi, şi ca ea
să fia mai puţină întristată. Deci primiţi-lă în Domnulă cu totă bucuria, şi r să pre
ţuiţi pre uniîa ca aceştia; Căci pentru
lucrulu luî Christosă s'a apropiată până la
morte, nebăgendu în semă vîeţa sa, • ca să
îndeplinescă lipsa serviciului vostru cătră
mine.
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Deşteptări şi sfătuirl, şi îndemnări la cultivarea
tvturorU virtuţiloră Chreştine.

PE lungă acestea, fraţii mei, " bucuraţi-vă
în Domnulă. A scrie vouî aceleaşi mie
nu-mî este de îngreuîere, eră voăî vî este
de siguranţă.
* Păziţi-vă de cânî ; păziţi-vă de «lucră
torii cei reî, d păziţi-vă de ruptură. Căci noi
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CAP. 3, 4.

suntemu e cei circumcişî, ' cari servimu luî
Dumnezeu îa spiritu şi t ne lăudămu îu
Christosu lisusu, dară nu ne încredemu în
corpii.
4
Măcaru că ''eu m'aşi pute bisui şi în
corpii. De se pare cuî-va altuia, că pote
a se bisui în corpii, cu atâta maî mulţii uii:
5 ' Circumcisu a opta di, i din neiuulu luî Israelu, * din seminţia luî Beniaminu ; ' Ebreu din
6 Ebreî ; dupre lege, m Fariseu ; " Dupre zelu
° urmărindu beserica ; f dupre dreptatea cea
7 din lege, « fără de prihană. Dară T cele
ce-inî eraii dobendă, acestea le-amu socotiţii
8 pagubă pentru Christosu. Mai mulţii încă
socotescu tote pagubă * pentru cea mni desevârşită cunoscinţă a luî Christosu lisusu,
domnulu meu; (pentru care m'amu păgu
biţii de tote, şi le socotescu a fi guuoiu,
9 ca să ceştigu pre Christosu; Şi să mă
ailu intr'iusulu, neavendu ' dreptatea mea cea
din lege, ci "ceea ce este prin credinţă în
Christosu, acea dreptate care vine de la
10 Dumnedeu prin credinţă); Ca să-lu cuuoscii
pre elu şi puterea înviăreî luî, şi " împăr
tăşirea suferinţelorii luî, conformându-ine
11 morţeî luî; Ca doră cumu-va aşî * ajunge
la înviarea morţiloru.
12
Nu că aşî n deja ^ajunsa, seu aşî fi deja
1 desevârşitu ; ci urmărescu, ca doră aşî ajunge aceea pentru care sunt şi cuprinşii
13 de Christosu lisusu. Fraţiloru, eii încă nu
ine socotescu să nu ajuusu ; dară acesta una
făcu: °uîtându cele din urmă, şi *întinden14 du-me la cele d'inainte, c Alergii la ţintă,
cătră resplătirea *chîămăreî celei cerescî a
luî Dumnedeu în Christosu lisusu.
15
Decî câţi suntemu ' desevârşiţî, f să cugetămu acesta ; şi dacă cugetaţi ce-va într'altu
chipii, Dumnedeu vî va descoperi şi acesta.
16 Dară "săâmblămu A dupre aceeaşi regulă cu
17 care amu ajunsu; 'să cugetămii aceeaşi. Fra
ţiloru, i fiţî următori mie, şi ve uîtaţî la cei
ce âmblă aşa, precumii * aveţi esemplu pre
18 noî. (Căci mulţi âmblă, de cari de multe
ori v'amu disii, erii acumu şi plângeudu
dicu, că sunt l neamiciî cruceî luî Christosu ;
1 9 m Alii cărora sfârşiţii este perdarea, n alu că
rora Dumnedeu este pântecele, şi " a cărora
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mărire este în ruşinea loru, " cari cugetă
cele pământesc!.) Eru * noî ne purtămu ca
cetăţeni aî ceriului, r de unde şi ' asceptăoiu
pre mentuitorulu şi domnulu nostru, li
susu Christosu; ' Care va schimba corpulii
nostru celu înjositu, ca să se facă aseme
nea corpului seu celui măreţii, u dupre lu
crarea cu care pote * a-şî supune tote.
DECI, fraţii mei cei iubiţi şi " doriţi, * bucuria şi cununa mea, aşa c staţi în
Domnulu, îubiţiloru!
Rogu pre Evodia, şi rogu pre Sintichia, dca să cugete aceeaşi în Domuulu. încă
rogu-te şi pre tine, socîule credincioşii, ajută-li; căci ele împreună cu mine * s'au luptatu pentru evangeliă; împreună cu Clirnentu şi ceî-1-alţî conlucrători aî mei, ale
căroru numi sunt scrise în ' cartea vieţeî.
• Bucuraţi-vă în Domnulu totii-deuna, ţi
eră-şî dicu: Bucurăţi-vă.
Blândeţa vostră să se arete tuturora 6 •
meniloru. * Apropo este Domnulu.
1 întru nimicii să nu fiţî îngrijiţi ; ci în
tote prin rugă şi rugăciune cu mulţumită
să se facă cunoscute cererile vostre luî
Uumnedeu. Şi i pacea luî Dumnedeu, care
întrece totă înţelegerea, va păzi ânimele
şi cugetele vostre în Christosu lisusu.
Pe lungă acestea, fraţii mei, câte sunt
adevărate, câte sunt respectuose, câte sunt
drepte, câte sunt curate, câte sunt de iu
biţii, * câte sunt demne de laudă, orî-ce vir
tute, şi orî-ce laudă, la acestea să ve gân
diţi ; ! Cari v'aţî şi înveţatu, şi aţi primiţii,
şi aţî vedutu în mine, acestea să le faceţî;
şi m Dumnedeulu păceî va fi cu voî.
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Sfârşitul-U, conţinendii mulţumiri ţi «'tlutitn.

M'amii bucuratu forte în Domnulu, că
în sfârşitu s'a desceptatu eră-sî " îngrijirea
vostră de mire, la care şi gaudiaţî, dară
v'a lipsitu timpii potriviţii. Nu doră că
dicu acesta pentru lipsa mea ; căci m'amu
deprinşii în ori- ce simt ° a fi îndestulata.
p Sciii şi a suferi lipsă, şi a ave de prisosii;
în toţii si în tote m'amu înveţatu, şi a rne
sătura şi a nămândi ; şi a ave prisosii şi a
suferi lipsă. '' Tote le potii prin Christosu,
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COLOSSENl.

14 care mă îiităresce. Dară bine aţî făcutu,
de raţî luaţii parte la strîmtorarea mea.
15
Sciţi şi voî, Filippeniloru, că la începutulu evangelieî, cându amu eşitii din
Macedonia, ' nici o beserica nu a staţii în
legătură cu inine în privinţa de dare şi de
16 luare, de câtu numai voî singuri. Căcî chîaru în Tessalonicu şi o datk şi de duoeorî aţî trămesu cele spre trebuinţa mea.
17 Nu că cautu dare, ci cautu ' fruptulu ce
18 prisosesce pe socotela vostră. Dară amii
tote, şi amu de prisosii, m'amu împlutu,
luându de la "Epufroditu cele trămese de la
voî, " mirosu de bună miresmă, * sacrificiu

bine-primitu, plăcuţii lui Dumnedeu. firii
Dumnedeulu meii » să îndeplinescă tote tre
buinţele vostre, * dupre bogăţia sa în mărire
prin Christosu lisusu.
0 firii lui Dumnedeii şi Părintelui nostru
fie mărire în seculiî seculiloru. Aminii.
Salutaţi pre toţi sânţii în Christosu Iisusu. Vă salută pre voî fraţii, * cari sunt
cu mine. Ve salută toţi sânţii, c mai aleşi
ceî din casa Coşarului.
d Charulu Domnului nostrufie cu voî toţi.
Aminu.
Cătră FUippenî «'a scrisă de la Roma, ţi s'a
trămesu prin Epafroditii.
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EPISTOLA APOSTOLULUI
PAVELU
CĂŢEA
Salutare, şi mulţumire pentru charulu dată ChreşColosseni.

1 T)A.VELtl, « apostolii alu lui lisusu Chrisf tosu prin voia lui Dumnedeu, şi Tiino2 teiu fratele : Sânţilorii şi * credincîoşiloru
fraţi în Christosu ce sunt în Colosse : " Charii
fie voiiî şi pace de la Durauedeu, Părintele
nostru, şi de la domnulii lisusu Christosu.
3
d Mulţumimu lui Dumuedeii şi Părintelui
domnului nostru lisusu Christosu, totii-de4 una rugându-ne pentru voî; * Audindu de
credinţa vostră cea în Christosu lisusu, şi
5 f iubirea vostră cătră toţi sânţii ; Pentru
speranţa • cea păstrată voiiî în cerîurî, de
care aţî audiţii inaî 'naiute în cuventulu a6 deverului evangelieî ; Care a venita la voî,
'' precumu şi în totă lumea, şi 'produce fruptu,
precumu şi în voî, din diua în care aţî au
diţii şi aţî cunoscuţii J charulu lui Dumne7 ţleu într'adeveru ; Precuinii v'aţî şi învă
ţaţii de la * Epafra, îubitulii conlucrătorii cu
noi care este pentru voi ' servii credincioşii
8 alu, lui Christosu : Care nî-a şi arătaţii m iu
birea vostră în Spiritu.
BugăincntS pentru fertilitate fi crescere in cuno
ştinţa Im Christ'jsă, a cărui demnitate iji lucru este
oblectulu cclit mare alu ministerului Apostolului.

Drepţii n aceea şi noi, din care di amu
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audiţii de acestea, nu mcctăniii rugându-ne
pentru voî, şi cerendu ° ca să vă împleti de
f cunoscinţa voîeî lui în q totă înţelepciunea
şi înţelegerea spirituale ; r Ca să âmblaţî
cu vrednicia Domnului, ' spre a-î place în
tote, ' fruptiferî fiindu în toţii lucrulu bunii,
şi cresceudii în cunoscinţa lui Dumnedeu;
" întărindu-vă cu totă puterea dupre puterea cea măreţă a sa "în totă îngăduirea şi în
delunga-răbdare " cu bucuria; ».Mult urnind u
Părintelui, care ne-a învrednicitu a fi păr
taşi ai - sortoi sânţiloru îu lumină; Care
ne-a scăpata din " puterea întunereculuî, * şi
«e-a strămutatii în împărăţia Fiîuluî seu
celui iubiţii ; c în care avemii rescumperarea prin sângele luî, iertarea păcateloru;
Care este dchipulii luî Dumnedeu celui nevedutii, • ântăiii-născutulii a totă făptura. Căci
f printr'însulu s'aii făcuţii tote, cele din ce
rîurî şi cele de pe pămentii, cele vedute şi
cele nevădute ; şeii tronurile şeii " domniele,
şeii începătoriele, seu stăpânirile ; tote s'au
făcutu * printr'însulu şi pentru d'însulu; 'Şi
elu este mai 'nainte de tote, şi tote prin
tr'însulu subsistă ; Şi i elu este capulu corpuluî, besericeî; carele este şi începutulu,
* ântăiii-născutulu din morţi; ca sa fie elu
în tote celu d'ântăiu. Căcî Părintele a bio 1 Cor. 1. 5.
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13.

Apoc. 1. 5.

CAP. l, 2.
ne-voitu, ca ! în elu să locuescă totă plini20 tatea ; Şi m fâcendu pacea prin sângele cruceî luî, să împace " printr'însulu ° tote pen
tru sine ; printr'însulu, focii, seu cele de
pe pământii, şeii cele din cerîurî.
21
Şi pre voi, p cari eraţi ore-cândii înstrăi
naţi şi neamicî cu mintea * prin lucruri rele,
22 da ră acumii v'a împăcata, rîn corpulu car
ne luî prin morte, ' ca să vă pună sâuţî şi
fără de prihană şi nevinovaţi înaintea sa;
23 De veţi rămâne ' întemeiaţi şi întăriţi în
credinţă, şi "nu veţi părăsi speranţa evangelieî, de care aţi audiţii, " carea s'a şi pre
dicaţii x la tote fâpturele cele de supţii ceriu ;
y căreia eii Pavelu sunt servii.
24
* Acumii mă bucurii în suferinţele mele
"pentru voi, şi îndeplinesc ii * lipsele suferinţeloru luî Christosu în corpulu meu c pentru
25 corpulu seu, care este beserica; Căreia
eu m'amu făcuţii servii, dupre d diregetoria
care Dumnedeu mî-a daţii pentru voi, ca
să predică cu deplinătate cuvcntulu lui
26 Dumnedeu; Adecă «misterîulu celu ascunşii
din toţi se culiî şi din tote genera ţiunile,
27 'eru acumii s'a arătaţii sânţiloru luî; «Că
rora a voiţii Dumnedeu a li face cunoscuta,
care este h bogăţia mărireî misterîuluî aces
tuia intre Ginţi, care este Christosu intre
28 voi, * speranţa mărireî ; Pre care noi 'Iu
predicămu, i îndemnându pre totu oinulii, si
invăţândii pre toţii omulu în totă înţelep
ciunea; * ca să punemu înainte pre totu o29 mulii desevârşitii în Christosu. 'Spre acesta
me şi ostenescii, m luptâudu-raă " prin pute
rea luî, care lucreză puternicii prin mine.
2, I~^A voîescu să sciţi câtu de mare "luptă
7 \J( ţinu pentru voi şi pentru cei din Laodicea, şi pentru aceia cari nu aii vedutii
2 faţa mea în corpii ; * Ca să se mângâie ânimele lorii, c unite nindu în iubire, şi ca să
fiţi deplinii informaţi de totă înţelepciunea
înţelegereî, d spro cunoscinţa misterîuluî lui
Dumnedeu, şi a Părintelui şi a luî Chris3 tosu; "în care sunt ascunse tote tesaurele
4 înţelepciune! şi ale cunoscinţeî. Şi acesta
dicu, •'ca nimenea să nu ve amăgescă cu
5 cuvinte de înduplecare. Căci » deşi nu sunt
lada 24
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de faţă cu corpulu, dară cu spiritulii sunt
împreună cu voi, bucurându-mă, şi vedendii
h ronduela vostră şi * tăria credinţei vostre
în Christosu.
îndemnări la stăruinţă în credinţă, şi desceptărî
asupra inveţăturelorii minctunâse.

Deci i precumu aţi priinitu pre Christosu
lisusii, domnulu, aţa să âmblaţi într'însulii;
^înrădăcinaţi şi zidiţi fiindu într'însulii, şi
întărindu-vă în credinţă, precumu v'aţî în
văţaţii, înaintindu în ea cu mulţumită.
1 Căutaţi ca să nu vî răpescă cine-va cu
filosofiă şi cu încelăciune deşertă, dupre
n tradiţiunea oineniloru, dupre " elementele
lumeî, şi nu dupre Christosu. Căci ° într'însulu locuesce totă plinitatea dumnedeireî trupesce. f Şi sunteţi deplini într'însulii, q care
este capulu a totă r începătoria şi puterea,
în care sunteţi şi ' circumcişî cu circumcisiune nefăcută de mâni, în ' desbrăcarea cor
pului păcateloru cărneî în circumcisiunea
lui Christosu. "îngropaţi fiindu împreună cu
elu în botezu, îa care "v'aţi şi sculatu îm
preună, prin * credinţa faptică a luî Dum
nedeu, »care l'a sculatu din morţi. 'Şi pre
voî, cari eraţi morţi în păcate şi în necircumcisiunea cărneî vostre, v'a viu-făcutu
împreună cu d'însulu, îertându-vî tote greşelele; "Stergendu înscrisulu, celu coutra
nostră, fostă în ordine, ceea ce ni era con
trariu; şi l'a luaţii din medilocu, pironindu-lii pe cruce; b Desbrăcându " începetoriele şi puterile, î-a vădiţii de faţă, triumfândii asupra lorii prin ea.
Decî nimenea dsănu ve condemne epentru mâncare şeii băutură, seu 'în privinţa
serbătoreî, seu a luneî noue, seu a sâmbăteloru ; • Cari sunt umbră celorii viitore ;
eru corpulu este alii luî Christosu. h Să nu
vî răpescă cine-va resplata vostră, supţii
cuventulu umilinţei şi adorăreî ângeriloru,
âmblându în cele 'ce nule a vedutu, în de
şerţii îngâmfându-se din mintea sa trupescă :
Şi neţiindu i capulu, din care toţii corpulu
prin încheieturi şi legături primiudu hrană şi
alcătuindu-se, face crescere dupre Dumnedeu.
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Deci de aţi * muritii împreună cu Chris
tosu în privinţa l elementeloru. lumeî, m de
ce primiţi ordini, ca cuinii aţi trăi încă in
lume? (Cvmu sunt: "Nu te atinge, nici gusta,
nici pipăi. Cari sunt tote spre stricăciune
prin întrebuinţare :) ° dupre ordinele şi înveţăturele omeniloru. * Cari într'adeveru au
părere de înţelepciune în "adorarea dupre
voinţă şi umilinţă şi în negrijirea corpului,
nu cu vre-o onore spre îndestularea cor
pului.
T"kE ° v'aţî sculatii împreună cu Christosu,
\J căutaţi cele de tusu, unde 6şede Chris
tosu d'a drepta lui Dumnedeu. Cugetaţi
la cele de susu, e'ru nu la cele de pe pămentu. cCăcî aţi muritu, dşi vîeţa vostră este
ascunsă cu Christosu iu Dumnedeu. «Cându
se va areta Christosu, -^ vîeţa nostră, atuncea
şi voi împreună cu d'îusulu vă veţi areta
»în mărire.
îndemnări la sânfeniă practică, şi mai cu semă
la îndeplinirea detorielorU sociali.
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Dreptu aceea h omorîţî ' membrele vostre
cele de pe pămentu : i desfrenarea, necurăţia,
patima, * pofta cea rea, şi sgârcenia, l care
este idololatriă; "Pentru cari vine mânia
lui Dumnedeu preste n fiii neascultare! ; ° In
tre cari şi voi ore-cându aţi âmblatu, cându
aţi trăiţii într'acelea. f firii acumu lepădaţi
tote acestea : mânia, iuţimea, răutatea, hula,
« cuventulu de ruşine, din gura vostră. r Nu
vorbiţi minciună unulîi cătră altulu, *fiindu-câ
v'aţî desbrăcatu de omulu celii vechiu d'impreună cu faptele lui; Şi v'aţî îmbrăcaţii
în celu nou, care 'se înnouesce spre cunoscinţă, "dupre chipulii celui ce *Pa făcutii ; Unde nu este nici x ElUnu, nici Iu
deii, circumcisu nici necircumcisu, barbarii,
Sciţii, servii seu liberii, y ci Christosu tote şi
în tote.
Deci "îmbrăcaţi-ve " ca nisce aleşi ai lui
Dumnedeu, sânţi şi iubiţi, în * animă de în
durări, în bunătate, în umilinţă, în blândeţă,
în îndeluugă-rebdare ; c îngăduindii umilii
pre altulu, şi îertându unulîi altuia, de are
cine-va de a se plânge asupra cuî-va ; pre-
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eumu şi Christosu a iertaţii vouî, aşa şi voi.
d firii preste tote acestea 'îmbrăcaţi-ve în iubire, care este ' legătura desevârşireî. Şi
'pacea lui Dumnedeu să domnescă în ânimele vostre, '' la care sunteţi şi chiămaţî ca
' membre ale unui corpii ; i şi fiţi mulţumitori.
Cuventulu lui Christosu să locuescă în
voi cu bogăţia în toţii înţelepciunea; învăţându-vă şi îndemnându-vă unulii pre altulu
* cu psalmi şi cu imne şi cu cântări spirituale,
cântându ' cu cliaru în ânimele vostre Dom
nului. Şi m orî-ce faceţi, cu cuventulu seu
cu lucrulu, să faceţi tote în numele dom
nului lisusu, "mulţumindii lui Dumnedeu şi
Părintelui prin elu.
0 Femeeloru, supuneţi-vă bărbaţiloru vostri, pprecumu se cade în Domnulu.
4 Bărbaţiloru, iubiţi-vî femeele vostre, şi
nu vă r amărîţî asupra lorii.
* Copiiloru, ascultaţi pre părinţii voştri
' în tote ; căci acesta este bine-plăcutii Dom
nului.
" Părinţiloru, nu întărîtaţî pre copiii vostri spre mania, ca să nu se descurageze.
* Serviloru, ascultaţi * în tote pre domnii
voştri cei » dupre corpii, nu numai servindu
la vedere, ca cei ce voru să placă omeni
loru; ci în simplitatea ânimei, temendu-ve
de Dumnedeu. ' Şi toţii ce faceţi, să faceţi
din suiiotu, ca Domnului, eru nu ca omeni
loru ; " Sciindu că de la Domnulu veţi primi
resplătirea moscenireî ; * căci serviţi domnu
lui Christosu. fcrii celii ce face nedreptate,
va primi acea nedreptate ce a făcuţii; şi
'•' nu este căutare în faţă.
O TfîPÂNILORtT, « ce este cu dreptulu, şi
l^ ce este tocmelă, daţi servilorii; sciindu
că si voi aveţi Domnii în ceriu.
* Stăruiţi în rugăciune, şi priveghiaţî într'însa e cu mulţumită ; dRugându-vetotu-odată şi pentru noi, ca să ni " deschidă Dum
nedeu uşă pentru cuventu, ca să predicamu
/niisterîulu lui Christosu, "pentru care şi
sunt în lanţuri; Ca sii-lu fac ii cunoscuta,
precumu se cade a vorbi.
h Âmblaţî cu înţelepciune cătră cei de
afară, 'rescumperândii timpulu. Cuventulu
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Ve salută rEpafra, care este d'intre voî,
vostru totu-de-una să fie i cu charu, * diresu
cu sare ; ! ca sa sciţi cuinii vi se cade a re- servii alu luî Christosu, care în toţii timpulu 'se luptă pentru voî în rugăciuni, ca
spunde fie-căruîa.
să fiţi ' desevârşiţî şi deplini în totă voia
Observaţiuriî personale, şi salutări.
luî Dumnedeu. Căci mărturisescu de d'înm Tote cele despre mine vi le va spune sulu, că are multă rîvnă pentru voî şi pen
Tichicu, lubitulii frate, credincîosulu servu, tru ceî din Laodicea şi din Ierapoli. Ve
şi împreună-servu în Domnulu ; n Pre care salută "Luca. mediculu celii iubiţii, şi "Do
l'amii trâmesu la voi înadinsii, ca să afle inaşii.
Salutaţî pre fraţii ceî din Laodicea, şi
cele despre voi, şi să mângâie ânimele vostre ; împreună cu ° Onesimu, credincîosulu pre Nimfanu, şi x beserica cea din casa luî.
şi îubitulu frate, care este d'intre voî. A- Şi cându se va ceti » acesta epistolă de căceîa vî voru face cunoscuţii tote cele de tră voî, faceţi ca să se cetescă şi în bese
rica Laodicenilorii, şi ca şi voî să cetiţi cea
aicea.
Ve salută pre voi p Aristarcu celu împre din Laodicea. Şi diceţî luî * Archipu : Caută
ună cu mine legaţii, şi « Marcu, nepotulu " servicîulii care l'aî primiţii de la Domnulu,
lui Barnaba, (despre care aţi primiţii cereri ca să-lu împlinescî.
* Salutarea cu mâna mea a luî Pavela.
să-lu primiţi, de va veni la voî; Şi lisusu
ce se chîamă lustii, cari sunt din cei cir- c Aduceţi-vî aminte de lanţurile mele. d Charu
cumcişî. Aceştia singuri sunt conlucrătoriî fie cu voî. Aminu.
Cătră Colossenî s'a scrisă de la Roma,
mei pentru împărăţia lui Dumnedeu, cari
ţi ia trămesu prin Tichicu si Onesimu.
nfi-nu foştii de mângăîare.
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EPISTOLA APOSTOLULUI PAVELU
ÂNTfilA ClTRĂ

rr « s s A ft o nr i r JE mT l .
Iubirea, urările şi rugămintele apostolului pentru cumu şi * sciţi în ce chipii ne-amu purtată
Tessaloniceni.
intre voî si pentru voî. Şi ' voî ne-aţî imitatu

1 T)AVELtr şi « Silvanii şi Timoteiii beseriJL ceî Tessalonicelorii în Dumnedeu Părin
tele, şi în domnulu lisusu Christosu : b Charu
fie vouî şi pace de la Dumnedeu, Părin
tele nostru, şi de la domnulu lisusu Chri
stosu.
2
cMulţumimu luî Dumnedeu în toţii timpulii pentru voî toţi, făcendii amintire de
3 voî în rugăciunile nostre; ''Neîncetaţii amintindu-ne de e lucrulii credinţei vostre, f şi
ostenela îubireî, şi răbdarea speranţeî, în
domnulu • nostru lisusu Christosu, înaintea
4 luî Dumnedeu şi Părintelui nostru ; Sciindu,
fraţi iubiţi de Dumnedeu, * alegerea vostră.
5 Căci '' evangelia nostră nu a foştii la voî nu
mai în cuventu, ci şi în putere şi în 'Spiritulii Sânţii, i şi cu multă siguranţă ; prej Cap. 3. 16.
k Marc. 9. 50.
I 1 Pet. 3. 15.
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o Film. 10.
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pre noi şi pre Domnulu, primindu cuventulu în multă strîmtorare, "' cu bucuria Spi
ritului Sânţii: încâtu v'aţî făcuta esemplu tuturoru celorii ce credu în Macedonia
şi Acaia. Căci de la voî " s'a datu în scire
cuventulii Domnului, nu numai în Macedo
nia şi Acaîa, ci şi ° în toţii loculii s'a făcutu cunoscută credinţa vostră în Dumne
deu ; încâtu nu avemii trebuinţă să mai vorbimu. Căci aceia singuri spunu de noi,
f ce feliu de intrare amu avuţii la voî, « şi
cumu v'aţl întorşii la Dumnedeu de la idolî, a servi Dumnedeuluî celui viii şi adeveratu ; Şi r a ascepta pre Fiîulu luî ' din 10
ceriu, ( pre care l'a sculatu din morţi, adecă
pre lisusu, care ne mentue " de mânia ce
va să fie.
e luau 6. 29.
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voi singuri sciţi, fraţilorii, că întrarea nostră la voi nu a fostu în de2 şertu. Ci, deşi inaî 'nainte amu suferiţii,
şi amii foştii reii tractaţi, precumu sciţi,
în * Filippi, ' amu îndrăsnitu în Dumnedeulu
nostru d a vorbi cătrăvoî evangelia luî Dum3 redeii • cu multă luptă, f Căci predicarea
nostrâ nu «'a făcuţii din încelăcîune, nici
4 din cugete necurate, nici cu vicleşugii; Ci
» precumu ne-amu socotiţii vrednici de Dum
nedeu, '' ca să ni se încredinţeze evangelia,
aşa vorbimu ; ' neplăcendu omeniloru, ci luî
Dumnedeu, i celui ce cercă ânimele nostre.
5 Căci nicî-o-dată * nu amii întrebuinţata cu
vinte linguşitore, precumu sciţi, nici unii
cuventu pentru sgârceniă; l Dumnedeu este
6 mărturii ; m Nici nu amu căutaţii laudă de
la omeni, nici de la voi, nici de la alţii ;
deşi n amu pututii să ve "îngreuiamu^ca a7 postolî ai iui Christosu ; Ci » amu fostu cu
linisce în medîloculu vostru, precumu doica
8 'şî caută de copiii şei ; Aşa dorindu de
voi, amu voiţii ra vî împărtăşi nu numai evangelia lui Dumnedeu, ci încă şi • sufletele
9 nostre, pentru că aţi foştii nouî îubiţî. Căci
vî aduceţi aminte, fraţilorii, de ostenela şi
truda nostră, că ' diiia şi noptea lucrându,
" ca să nu îngreuîămu pre ciue-va din voi,
v'amii predicată evangelia luî Dumnedeu.
10 • Voi sunteţl marturî, şi Dumnedeu, xcumu cu
pietate şi dreptate şi fără de prihană ne-amu
11 purtaţii cătră voi cari aţi credutu; Pre
cumu singuri sciţi cuinii amu îndemnaţii şi
amii mângâiata pre fie-care din voi, ca unu
12 părinte pre copiii şei; jurându-ve, » Ca să
âmblaţl vrednici de Dumnedeu, * care v'a
chîămatu la împărăţia şi mărirea luî.
13
Drepţii aceea şi noi mulţumimii luî Dum
nedeu " neincetatu, că primindii cuventulu
luî Dumnedeu, care l'aţî audiţii de la noi,
Z'aţî primiţii * nu ca cuventulu omeniloru, ci
precumu este într'adeveru, cuventulu luî
Dumnedeu, care se şi lucreză în voi cari
14 credeţi. Căci voi, fraţilorii, aţi imitaţii c besericele luî Dumnedeu cari sunt în ludea
în Cbristosii lisusii ; căci d aceleaşi aţi sufe
riţii şi voi de la cei de unu uemii cu voi,
15 'precumu şi acele de la Iudei; /Cari au o-

morîtu şi pre domnulu lisusii şi » pre pro
feţii lorii, şi pre noi ne-au persecutaţii; şi
nu plăcii lui Dumnedeu, h şi sunt contrari tuturoru omeniloru; * Cari ne oprescu să vor- 16
bimu Ginţilorii, ca să se mentuîă, i ca să-şî
îndeplinescă pecatele lorii pururea ; * şi a so
siţii asupra loru mânia spre perdare.
firii noi, fraţilorii, despărţiţi fiindii de 17
voi pentru unii timpii, ' cu faţa, nu cu ani
ma, mai mulţii ne-amii siliţii m a vede faţa
vostră cu mare dorinţă. Pentru aceea amu 18
voiţii să venimu la voi, adecă eu Pavelă, şi
odată şi de duoe ori; eru "Satana ne-a opritii. Căci "care este speranţa nostră, seu 19
bucuria, seu f cununa laudei? Aii nu şi voi
veţi fi înaintea domnului nostru lisusii Chris
tosu « la venirea luî? Da, voi sunteţi mă- 20
rirea şi bucuria nostră.
DREPTtT aeeea ° neputendu maî mulţii reb- 3
da, * amu bine-voitu a remâne în Atena
singuri ; Şi «'amii trămesii pre c Timoteiu, 2
fratele nostru, şi servulii luî Dumnedeu şi
conlucrătorulu nostru în evangelia luî Chris
tosu, să ve întărescă şi să ve sfătuescă în
privirea credinţei vostre; d Ca nici unulu 3
să nu se clătescă într'aceste strîmtorărî ;
căci singuri sciţi, că e spre acesta suntemu
hotărîţî. i Căci, cându amii foştii la voi, 4
v'amii disu maî 'nainte, că vomii ave strîm
torărî; precumu s'a şi întâmplaţii, şi sciţî.
Drepţii aceea » neputendii maî mulţii rebda, 5
/'ama trămesii să cerceteze despre credinţa
yâstră, h ca nu cumu-va să ve fie ispitită
ispititorului, şi ' ostenela nostră să tio în
deşerţii.
i £ru sosindu Timoteiu la noi de la voî, 6
şi dându-ni în scire credinţa si iubirea vo
stră, şi cumii-că în toţii timpuiu ve amintiţi
de noi, dorindu a ne vede pre noi, * pre
cumu şi noi pre voî; De aceea, fraţilorii, 7
1 ne-amu mângâiaţii de voî în totă strîmtorarea şi nevoia nostră prin credinţa vostră.
Căci noi acumii trăimu, fiindu-că voî TO staţi 8
statornici în Domnulu. " Căci ce mulţumită 9
vomii pute intorce luî Dumnedeii în privi
rea vostră, pentru totă bucuria cu care ne
bucurămii de voî înaintea Dumnedeuluî no
stru ! ° Noptea şi diiia pre mulţii ' rugându- 10
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ne, * ca să vedemu faţa vostră, r şi să îndeplinimu aceea ce lipsesce credinţei vostre.
11
firii însu-şî Dumnedeu şi Părintele no
stru, şi domnulu nostru lisusu Christosu,
12 * să îndrepteze calea nostru cătră voî ; Şi ' să
vă facă Domnulu să cresceţî şi să prisosiţi
în iubire "unulu cătră altulu şi spre toţi,
13 precumu şi noî spre voî; "Ca să se întărescă ânimele vostre în sânţire, fiindu voî
fără prihană înaintea luî Dumnedeu şi Pă
rintelui nostru, la venirea domnului nostru
lisusu Christosu "cu toţi sânţii seî.
îndemnare la sânţire.

2
3
4
5
6

7
8

9
10

11
12

E lungă acestea, fraţiloru, vă rugămu
şi ve indemi nunii în domnulu lisusu, " ca,
precumu v'aţî învăţată de la noî, b cumu se
cade să âmblatî, r- şi să plăceţi luî Dumnedeîi, aşa să prisosiţi toţii mai multu. Căci
sciţi ce ordini v'amu dată prin domnulu
lisusu. Căci acesta este d voia luî Dumne
deu, e sânţirea vostră, si f ca să vă feriţi de
desfrenare ; s încâtă să sciă fie-care din voî,
cumu să-şî păzescă vasulă în sânţire şi onore ; h Nu în poftă desfrânată, ' precumu şi
Ginţile ^carinucunoscu pre Dumnedeu. *Ca
nimenea să nu facă nedreptate şi să nu încele pre fratele seu în afaceri; căci Dom
nulu ' este resbunătoru de tote acestea, pre
cumu mai 'nainte v'amu disu şi v'amu preveniţii. Căci Dumnedeu nu ne-a chîămatu
spre necurăţiă, m ci spre sânţire. " Dreptu aceea cela ce nesocotesce acestea, nu nesocotesce pre omu, ci pre Dumnedeu, ° care
nî-a şi dată Spiritulă cela sântă.
firă despre iubirea de fraţi p nu trebue
să vî mai scria, căci * înşi-vă sunteţi în
văţaţi de la Dumnedeu, r să iubiţi unulu pre
altulu. • Şi într'adevără şi faceţi aceea spre
toţi fraţii, cari sunt în totă Macedonia ; eră
noi vă rugămu, fraţiloru, ' ca să sporiţi totă
mai multă; Şi ca să ve siliţi a fi linisciţî,
şi " să faceţi ale vostre, şi * sa lucraţi cu mânele vostre, precumu v'amu ordinată ; "Ca
să âmblatî cu cuviinţă cătră cei de afară,
si de nimenea să nu aveţi trebuinţă.
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Despre venirea a dttoa a domnului; mângăiărea
celoru lipsiţi de copii şi de alte rude; şi îndem
nări la priveghiăre neîncetată.

Şi nu voîescu, fraţiloru, să fiţi în necanoscinţă despre cei ce aii adormiţii; ca să
nu vă întristaţi, » ca şi ceî-1-alţî * cari nu au
speranţă. Căci ° de credemu, că lisusu a
muritu şi a înviaţii, aşa şi * pre cei ador
miţi în lisusu 'î va aduce Dumnedeu îm
preună cu elii. Căci acestea vorbimii voiiî
0 dupre cuventulu Domnului, că noî * cei vii,
cari vomii fi rămaşi până la venirea Dom
nului, nu vomii întrece pre cei adormiţi";
Căci însu-şî * Domnulu se va pogorî din ceriii
întru strigare, în vocea archângeruluî şi în
/trîmbiţa luî Dumnedeu; şi »ceî morţi în
Christosu voru învia ântăiu; * Apoi noî cei
vii, cari vomu fi rgmaşî, împreună cu d'înşiî ne vomii răpi 'în nuorî, spre întipinarea Domnului în aeru; şi aşa •'vomii fi cn
Domnulu toţii de-una. * Drepţii aceea mângâiaţi-vă unii pre alţii cn cuvintele acestea.
EAUtJ de "timpuri şi anotimpuri, fraţiloru,
* nu aveţi trebuinţă să vî scriu. Căci înşi-ve sciţi bine, că " diua Domnului aşa va
veni ca unu furii noptea. Căci atuncea
cându voru dice : Pace şi siguranţă, atuncea
fără de scire va veni presto d'înşiî d perdarea, ' ca şi durerea preste cea îngrecată ; şi
nu voru scăpa.
f firii voî, fraţiloru, nu sunteţi în întunerecii, ca să ve apuce acea di ca unu fura.
Voî toţi sunteţi > fii ai lumineî şi fii ai dilei; nu suntemu aî nopţeî, nici ai întunereculuî. R Dreptu aceea să nu dormimu ca
şi ceî-1-alţî, ci ' sa priveghiămii şi să fimii
trezi. Căci i cei ce dormu, noptea dormu;
şi cei ce se îmbetă, * noptea se îmbetă. firii
noî fiindu aî dileî, să fimu trezi, ' îmbrăcându-ne în platoşa credinţei şi a îubireî, şi
cu coîfulu, speranţa mentuireî. Căci m Dumuedeii nu ne-a hotăritu spre mânia, " ci spre
dobândirea mentuireî, prin domnulu nostru
lisusu Christosu, ° Care a muritu pentru
noî; ca ori de priveghiămii, ori de dormimu,
împreună cu ciu să trfumu. '' Deci mângăa Tcs. 3. 7.
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iaţi-ve unulu pre altulu, şi edificaţi unulu este voia luî Dumnedeu în Christosu lisusu
pre altulu, precumâ şi faceţi.
pentru voî.
« Nu stingeţi Spiritulu. d Nu despreţuiţî
Mai multe instrucţiuni pentru practică ; sfârşitulit. profeţiele. ' Cercetaţi tote ; f ţineţi ceea ce
Şi vă rugămu, fraţiloru, « să recunosceţî este bunii. »Feriţi-ve de toţii lucrulu reu.
firii A însu-şî Dumnedeulu păceî ' să ve
pre cei ce se ostenescu intre voî, şi pre
mai marii voştri în Domnulu, şi pre cel ce sânţescă deplinii ; şi întregii spiritulu vos
vă sfătuescu. Şi să -î pre-preţuiţî în iubire tru şi sufletulu şi corpulu •>' să se păzescă
pentru lucrulu lorii. r Şi fiţi în pace intre voi. fără de prihană la venirea domnului nos
Dara ve rugămu, fraţiloru, * îndemnaţi tru lisusu Christosu. * Credincioşii este celu
pre cei fără de ronduelă, ' mângâiaţi pre cei ce v'a chîămatii, care va şi face.
puţini la sufletu, " sprijiniţi pre cei slabi,
Fraţiloru, (rugaţi-ve pentru noî.
"Salutaţi pre toţi fraţii cu sărutare sântă.
" fiţi îndeluogu-rebdătorî spre toţi.
z Căutaţi ca nimenea să nu resplătescă
Vă jurii pe Domnulu, "ca să se cetescă
cuî-va reu pentru reu; ci în toţii timpulu acesta epistolă tuturoru fraţiloru sânţi.
y să urinaţi cele bune, şi intre yoi_îr>^i-ve şi
0 Charulu domnului nostru lisusu Christosii fie cu voî. Aminti.
spre toţi.
Arfteia epistolă cătră Tessalonicenî «'a
'Bucuraţi-ve totii-de-una. °Rugaţi-ve
neîncetaţii. * în tote mulţumiţi ; căci acesta scrisă de la Atena.
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EPISTOLA APOSTOLULUI PAVELU
A DOOA CĂTRĂ

Mulţumirea apostolului pentru rebdarea, credinţa torare celoru ce ve strîmtoreză; firii vouî
şi iubirea Ghreştiniloru Tessalonicenî.
celorii strîmtoraţî *repausii cu noî, cândii se

1 pAVELtf "şi Silvanii şiTimoteiii beseriJL cei Tessaloniceniloru 6în Dumnedeu,
Părintele nostru, şi în domnulu lisusu Chris2 tosii ; c Charu fie voiiî şi pace de la Dum
nedeii, Părintele nostru, şi de la domnulu
lisusu Christosu.
3 . d Suntemu detorî a mulţumi luî Dumne
deii îa totu timpulu pentru voî, fraţiloru,
precumii se cade, pentru că credinţa vostră cresce forte, şi iubirea fie-căruîa d'in. /
tre voî prisosesc'e de la unulu cătră altulu ;
V-^ încâtii şi • HOJL îns_i-ne ne lăudămu în voî în
/ "besericele luî Dumnedeu, /pentru rebdarea
şi credinţa vostru »în tote persecuţiunile şi
5 strîmtorările, cari suferiţi ; C'area este * o dovedă a dreptei judecăţi a luî Dumnedeu;
că ve veţi afla vrednici împărăţiei luî Dum6 negeii, 'pentru care şi suferiţi. •'Fiindu-că
este cu dreptate la Dumnedeu a face strîmq 1 Cor. 16. 18.
Col. S. 18.
Flltp. f. S9.
i Tlm. 4. 2.
1 Tun. 5. 17. X Lov. 19. 18.
Ebr. 13.7,17.
Prov. 80. S2.
r Marc. 9. 50.
& 24. 29.
• 2 Tee. J. 11,
Hat. 5. 39, 44.
12.
Rom. 1?. 17.
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u Rom. 14. 1. &
1 Pot. S. 9.
II Gal. fi. 10.
15.1.
Gal. <t. l, i.
Cap.
l •! Oor.S. G.lf.10.
v lini . 5. a?.
Fillp. 4. 4.
Efeg. 4. 1.

a r. HI-. 18. 1.&
11. 36.
Rom. 12. 12.
EfOK. 6. 18.
Col. 4. 2.
1 Pet. 4. 7.

va descoperi 'domnulu lisusu din ceriu cu
ângeriî putereî sale, m Cu văpaia de focii,
dândii resbunare celoru n ce nu cunoscil pre
Dumnedeu, ° nici nu ascultă evangelia dom
nului nostru lisusu Christosu ; p Cari voru
fi pedepsiţi cu eternă perdare de la faţa
Domnului şi * de la mărirea putereî sale ;
r Gândii va veni să se mărescă în sânţii şei, 10
' şi să se facă minunaţii întru toţi cei ce au
credutu, (căci şi mărturia nostră intre voî
s'a credutu,) într'acea di.
Pentru aceea ne şi rugămu în totu tim 11
pulu pentru voî, ca Dumnedeulu nostru ' să
ve facă vrednici chîămăreî sale, şi să împlinescă cu putere în voi totă bună-voinţa
sa şi " lucrulu credinţei ; * Ca să se mărescă 12
numele domnului nostru lisusu Christosu
în voî, şi voi în elu, dupre charulu Dumnedeuluî nostru şi alîi domnului lisusu Christosu.

2 Col. 4. 3.
ii 1 Cor. 14. 1,
39.
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a S Cor. 1. 19.
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CAP. 2, 3.
îiulreptarea greşeleloră despre venirea tţilei
Domnului.

2 "l N privinţa vcnireî domnului nostru li1 8usu Christosu b şi a rouuireî uostre cu
2 d'însulu, ve rugăniu, fraţiloru, c Ga nu de
grabă să ve clătiţi din minte, nici să nu
ve spăîmentaţî, nici prin spiritu, nici prin
cuventu, nici prin epistolă, ca cumu arii fi
trămcsă de la noî, cumu- ca s'aru fi apro3 piatu diiia lui Christosu. dSă nu ve amăgescă cine-va nici îutr'unii cliipii; căcî acea
fa nu va veni, ' de BU va veni mai ânteiii
apostasia, şi de nu se va ivi f oinulu peca4 tuluî, » fiîulu perdereî; Adversariulu, celu
ce * se înalţă, * mai pe susu de totu ce se dice
Dumnedeu şi se adoreză, şedeudu elu în
templulu luî Dumnedeu ca Dumnedeu, aretându-se pre sine, că elu este Dumnedeu.
5
Au nu vî aduceţi aminte, că încă fi6 indii eu la voî, v'amu disu acestea ? Şi acuinu sciţi ceea ce opresce, ca să se arete
7 elii la timpulu seu. Căcî i misterîulii fârăde-legeî se lucreză deja; fără numai celu
ce opresce va opi\ până se va lua din medîB loca. Şi atuncea se va areta acelu Nele
giuiţii, * pre care Domnulu 'Iii va mistui 'cu
suflarea gureî sale, şi-lii va perde cu "' stră9 lucirea venireî sale; Pre acela, a cărui ve
nire este " dupre lucrarea luî Satana cu totă puterea şi cu ° semne şi minuni niincîu10 nose; Şi cu totă amăgirea nedreptate! în
p cei peritori ; pentru că nu au primiţii îu1 1 birea adevărului, ca să se mentuîă. » Pentru
aceea li va trăinete Dumnedeu puteri lucrătore de îiicelăcîune, r ca să credă miu12 cîuneî; Ca să se condemue toţi cei ce nu
aii crezuţii adeveruluî, ci * aii avuţii plăcere
în nedreptate.
îndemnări, y» sfârşittdă.

13

firii 'noi sîiutemu detorî în toţii timpulu
a mulţumi luî Dumnedeu despre voî, fraţi
loru iubiţi de Domnulu, că Dumnedeu " v'a
aleşii " de la începutii spre meutuire * prin
sânţirea Spiritului şi prin credinţă în ade14 verii; La care v'a chîămatu prin evangelia nostră, » spre câştigarea mărireî domnu
lui nostru lisusu Christosu.
15
Drepţii aceea, fraţiloru, * staţi statornici,
g loan 17. 18.
Capulu 2.
h In. 14. 13.
a 1 Tea. •!. 16.
K/, r. JS. 2,
i Mat. L-l . 31.
«, 9.
M«rc. 13. 17.
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• Rom. 32.
Apoc. 18. 23. t Cap. 1. 3.
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şi ţineţi "îuveţăturele, cari v'aţî înveţatu, ori
cu cuventu, ori cu epistola nostră.
firii * îusu-şî dornuulu nostru lisusu Chris- 16
tosu, şi Dumnedeii şi Părintele nostru, » ca
re ne-a iubiţii, şi nl-& daţii mângăîare eteruă şi d speranţă bună din charii, Să mân- 17
găie ânimele vostre, şi e să ve întărescă în
totu cuventulu şi lucrulu bunii.
PE lungă acesta, fraţiloru, ° rugaţi-ve pen- 3
tru noi, ca cuventulu Domnului să se
respândescă şi să se înărescă, precumii a
ajunsă la voî ; Şi b ca să scăpămii de ome- 2
uiî cei reî şi vicleni ; căcî e credinţa nu este
a tuturora. Eru d credincioşii este Domnulu, 3
care ve va întări, şi ve ' va păzi de celîi reii.
firu ^avemu acesta încredere în Domnulu 4
despre voî, că şi faceţi şi veţi face cele ce
vî dicemu. firii » Domnulu să îndrepteze â- 5
nimele vostre spre iubirea luî Dumnedeu
şi statornicia pentru Christosu.
firii vî dicernu, fraţiloru, în numele Dom- 6
nuluî nostru lisusu Christosu, * ca să ve fe
riţi ' de totu fratele ce âmblă i fără de ronduelă, şi nu dupre * învăţătura care a pri
miţii de la noî. Căcî înşi-vesciţî, l cumii
vi se cade a ne urma ; cacT""r~nbî nu amii
âmblatii fără de ronduelă intre voî; Nici 8
uimenuî pânea nu amu mancat'o în darii,
ci " cu ostenelă şi trudă, noptea şi diiia, lucrămii, ca să nu îngreuîăniu pre cine-va
din voî ; ° Nu că doră nu aveniii dreptulii, 9
ci ca să vî dămii * pre noî înşi-ne esemplu,
spre a ne urma. Căci şi cândii eramu la 10
voî, acesta vî ordinamii: « Că dacă cine-va
nu voîesce să lucreze, nici să mănânce.
Căcî audimii, că uniîa d'intre voî r âinblă 1 1
fără de rouduelă, 'nimicii lucrându, ci amestecându-se în lucrurile altora, 'firii u- 12
nora ca acestora ordinamii, şi-î îndeinnămu
prin domnulu nostru lisusu Christosu, " ca
cu linisce lucrându şă-şî mănânce pânea
lorii, firii voî, fraţiloru, * să nu vc" descu- 1 3
răgîaţî în a face bine.
Eru de nu ascultă cine-va de cuventulu 14
nostru din acesta epistolă, să-lu însemnaţi
pre acela, şi *sâ nu ve însoţiţi cu elu, ca
să se ruşineze, y Dară să nu-fâ socotiţi ca 15
pre unii neamicu, * ci sa-Zu îndemnaţi ca pre
unii frate.
Rom. 10. 16.
Cap. 8. 6.
b Uap. 1, 1, t. d 1 Cor. 1. 9.
1 Tos. 5. 24.
t 1 loan 4 10.
c lom 17. 15.
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Col. 4. S.
i 1 Cor. 5. 11,
1 Tea. 5. 25.
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& 11. 1.
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2 TIMOTEltT.

• Charulă domnului nostru lisusu Chris- 18
£rii însu-şî " Domnulu păceî să vî dee
pace pururea în totă chipulă. Domnulu fie tosă fie cu voi toţi. Amină.
A duoa epistolă cătră Tessalonîcenî s'a
cu voi toţi.
17
b Salutare cu mâna mea a lui Pavel u, care scrisă de la Atena.
este semnă în toţii epistola; aşa scriu.
16

EPISTOLA APOSTOLULUI PAVELU
ÂNTfilA CĂTRĂ

T I UI O T E l D
Salutare, instrucţiuni despre invefătorf minclunoţi; mulţumire pentru charulu cela îribelşugatft
aretatu in intorcerea şi ctpostolia luî Paveltt.

2

3
4

5
6
7
8
9

10

apostolii ala luî lisusu Christosu , ° dupre ordinulu * luî Dumnedeă, Mentuitorulă nostru, si alu domnului lisusu Christosii/ speranţa nostră; Luî dTimoteiu, «adevă
ratului fiu în credinţă; f Chară, milă *i pace
de la Dumnedeu, Părintele nostru, şi de la
lisusu Christosu, domnulu nostru.
Precumii te-aină sfătuită să rămâi în
Efesă, 'cândă mergeamă în Macedonia, ca
oă spui unora, Acasă nu înveţe într'altu chipă;
' Nici să îee aminte la basme şi la genealo
gii nesfârşite, i cari născu dispute mai multă
de câtă dumnedeesca edificare cea în cre
dinţă, a^a să fact.
Eră * scopulă ordinului este iubirea l din
animă curată şi din consciinţă bună şi din
credinţă nefăţarmcă; De la care uniîa abătendu-se, s'au întorşii la m cuvinte deşerte ;
Dându-se de învăţători de lege; e'ru singuri
"neînţelegendă cele ce vorbescii, nici despre
cele ce dovedescu.
Dară scimu că "legea este bună, de o
intrebuinţeză cine-va potriviţii legeî. *Sciindă acesta, că legea nu este dată pentru
cela drepţii, ci pentru cei fără de lege şi
nesupuşi, pentru impioşî şi păcătoşi, pen
tru nesânţî şi spurcaţi, pentru ucidetorî de
părinte şi ucidetorî de mumă, pentru ucigaşî ; Pentru desfrânaţi, pentru sodomiţi,
pentru furi de omeni, pentru mincîunoşî,
pentru cei sperjuri, şi pentru orî-ce alţii

a Rom. 15. 33. b Cap. g. S. &
FiHp. S. 21.
n Cap. 6. 4.
* 16. 20.
4. 10.
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1 Car. 14.33.
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Iada K.
f. 4, 80.
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/
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S.
10.
Col.
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2 TIm. 1. SI.
Gal. 6. M.
1 Te». ». 4.
a Fapt. 9. ÎS.
1 Pet 1. î
1 S TIm. », 2».
Cap. 8. 7.
Oul. 1. 1, U. g Fapt. «0.1,3. m Cap. 6. 4, 20.

ce-va contrariu » înveţătureî celei sânetose ;
Dupre evangelia măreţă a T fericitului Dumnegeii, * carea mi s'a încredinţata.
Mulţuinescă luî Christosu lisusu, domnulii nostru, 'celu ce m'a întăritii, "că m'a
socotită credincioşii, "hotărmdu-me pentru
serviciu; Pre mine, x celu ce eramă mai
'nainte hulitorii şi f ersecutoră şi vătămă
torii ; ci amu foştii miluita, pentru că » nesciiudă amu fâcut'o în necredinţă. ' Dară
pre a prisosită charulu Domnului nostru
" în credinţa * şi iubirea cea în Christosu
lisusu. "Acesta este cuventu credincioşii,
şi vrednicii de totă primirea : că d Chris
tosu lisusu a veniţii în lume să mentuîă pre cei păcătoşi, din cari celu d'ânteiu
sunt eu.
Dară pentru acesta c amu foştii miluiţii,
ca în mine mai ântăiu să arete lisusu
Christosu totă îndelunga-rebdare, f ca esemplu colorii ce vorii să credă într'insulu spre
vieţă eternă. Erii > Regelui eternii, h celui
nemuritoriii, ' celui nevăzuţii, i unuia pre-înţeleptuluî Dumnedeu kfie onore şi mărire
îu seculiî seculiloru. Aminu.
Acesta cerere l 'ţi îndreptu, fiîule Timoteiu, ca m dupre profeţiele cari s'au făcută
mai 'nainte despre tine, să " te lupţi dupre
d'însele cu luptă bună; "Păzindu credinţă
şi bună consciinţă, care uniîa lepedând'o
P aii suferită naufragiu în privirea credinţei ;
D'intre cari este » Imeneă şi r Alessandru ; pre
cari • î-amă dată Satanei, ca să se înveţe
să nu ' hulescă.
2 Tim. 1. 11.
Tit 1. 3.
t 2 Cor. 12. 9.
u 1 Cor. 7. 25.
v 2 Cor. 3. 5,
6. & 4. 1.
Col. 1. 25.
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b Lno. 7. 47.
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Dan. 7. 14.
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CAP. 2, 3, 4.
Apostolulă îndemna a se ruga pentru
tofi omenit.

2 T^kECl ve îndemnu, ca mai ântăiii de tote
l j să se facă cereri, rugăciuni, rugăminţi,
medîlocirî şi mulţumite pentru toţi omenii :
2 ° Pentru regi şi * pentru toţî cari sunt în pu
tere, ca să petrecemu vîeţă lină şi cu o3 dihnă în toţii pietatea şi onestitatea. Căci
acesta este c bine şi bine-primitu înaintea
4 dluî Dumnedeu, Mentuitorulu nostru ; e C&re
voîesce ca toţî omenii să se mentuîă, / şi să
5 vină la cunoscinţa adevărului. • Câcî umilii
este Dumnedeu, k unulu şi medîlocitoru intre
Dumnedeu şi intre omeni, omulu lisusu
6 Christosu ; ' Care s'a daţii pre sine preţu
de rescumpărare pentru toţî, ^mărturia * pen7 tru timpurile sale; ' Spre care eu sunt rându
iţii predicatorii şi apostolii, m (dicu adeverulii iu Christosu, nu mintii), " învăţătorii
8 Ginţiloru în credinţă şi în adeverii. Decî
voîescu, ca să se roge omenii ° în toţii loculîi, f rădicând*! mâni sânte, fără de mânia
şi fără de certă.
Hainele cele potrivite şi purtarea modestă
a femeelorti.

9

10
11
12
13
14
15

2

trezii, prudenta, cuviincioşii, iubitorii de
străini, f vrednica de a învăţa ; » Nebeţivu, 3
*nebătăuşu, 'nedoritoriu de ceştigii neonestu,
i blându, neîubitoriu de certă, nesgârcitii ;
Bine îngrijindu-se de casa sa, *avendii co- 4
piiî şei ascultători cu totă modestia. [Căci 5
dacă nu scie cine-va a-şî îngriji casa sa,
cumu va îngriji de beserica lui Dumnedeu?]
Nu noviciii, ca nu, îngânfându- se, l să cadă 6
în cursa diaboluluî. Eră-şî, trebue să fie şi 7
bine încercaţii mde la ceî din afară; ca să nu
cadă în defăimare "şi în cursa diaboluluî.
Asemenea şi ° diaconii trebue să fie mo- 8
destî, nu înduoelnicî în cuvinte, ''nu dedaţi
la vinii mulţii, nedoritorî de ceştigii neo
nestu ; i Păzindu misterîulii credinţei în 9
cousciinţă curată. Şi aceştia fu iţei ii să se 10
cerceteze, după aceea să se diaconescă, fiindu fără de prihană. r Asemenea şi fe- 11
meele loru trebue să fie modeste, nevorbitore de rău, treze, credincîose în tote.
Diaconii să fie bărbaţi aî unei femei, bine 12
îngrijindu-se de copiii şi casele loru. Căci 13
' ceî ce diaconescii bine, 'şî dobendescu treptă
bună, şi multă îndrăsnelă în credinţa cea
în Christosu lisusu.
Acesta şi scriii, sperându a veni la tine 14
cureiidu, Seu de mă voiii întârdia, să şeii 15
cumu trebue să petreci 'în casa lui Dum
nedeu, carea este beserica lui Dumnedeu
celui viu, stâlpii şi întărire a adevărului.
Şi intr'adevării mare este misterîulu pietă^ 16
tei: "Dumnedeu s'a arătaţii în corpii, " s'a l
îndreptata în spiritu ; * s'a vădutu de ângerî, l
" p'a predicaţii Ginţiloru ; * s'a credutu înj
lume, "s'a înălţaţii in mărire.

Asemenea şi » femeele rugându-se cu gătelă modestă, cu respecţi! şi cu înţelepciu
ne, să se împodobescă, nu cu împletituri,
fie de aurii, fie cu mărgăritare, fie cu vestminte lucsuriose ; rCi [precumu se cade
femeeloru celoru ce profeseză pietate,] cu
fapte bune. Femea să se înveţe în l i LI isc e
cu totă supunerea ; firii * femeeî nu dau
voia să înveţe, ' nici a-şî stăpâni bărbatulu,
ci să fie în linisce. Căci " Adamu s'a făcutii ântăiii, apoi Eva. Şi " Adamu nu s'a
apostasii in dilele cele
amăgitu, cru femea amăgindu-se, a călcaţii Prezicerea unei mari
din urmă.
ordinulu. Dară se va mântui prin nascerea de copii, de vorii stărui în credinţă şi EARtT Spiritulu " vorbesce rostiţii, că b în 4
timpuri de apoi se vorii abate uniia de
îu iubire şi în sânţire cu castitate.
la credinţă, luârulu aminte c la spiritele cele
Cttalitatea presbiţerilortt, a diaconiloru ţi a
încelătore d şi la învăţăturele demonilorii ;
diaconeseloru.
e Ale celoru ce cu făţăriă vorbescu minciuni, 2
CESTA ° este cuventu adevăraţii : De f fiindii inferaţi în a loru consciinţă ; » O- 3
_ poftesce cine-va * episcopia, bunu clu- prindu a se însura, şi * ordinându & se re
cru poftesce. Dară d episcopulii trebue să fie ţine de bucatele, cari Dumnedeu le-a făfără de prihană, «bărbaţii alii unei femei, cutu * spre gustare > cu mulţumită de cătră
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l TIMOTEltf.
4 ceî ce credu şi cunoscii adevărulu. Căci
*totă făptura lui Dumnedeu este bună, şi
nimicii nu este de lepădaţii, care se îîea cu
5 mulţumită ; Căci se sânţesce prin cuventulu lui Dumnedeu şi prin rugăciune.
îndemnări la credincîoşiă şi sirguinţă la preutiă.
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De vei aduce aminte fraţiloru de ace
stea, vei fi bunu servii alu lui lisusu Chris
tosu, l crescută în cuvintele credinţei şi ale
bunei învăţături, căreia ai urmaţii, firii
de m basmele cele profane şi băbesci ferescete ; şi " depriude-te mal bine în pietate ;
Căci ° eserciţiulii corporalii puţinii folosesce ;
f eru pietatea este spre tote de folosii, * avendu promisiunea vîeţeî de acumii şi a
acelei viitore. r Credincioşii este cuventulu
şi demnii de totă primirea. Căci spre acesta
* ne şi ostenimu, şi suntemii defăimaţi, pentru
că 'ne- amu încredinţaţii în Dumnedeulu celii
viu, " care este Mântuitorii tuturorii onieniloru, mai cu seină celoru credincioşi.
"Acestea spune şi înveţă. "Nimenea să
nu despreţuescă tenereţele tale ; ci * te fă esemplu crediucîoşiloru în cuventu, în petre
cere, în iubire, iu înspiraţiuue, îu credinţă,
în curăţire.
Până ce voiii veni, îea aminte la cetire,
la îndemnare, la învăţătură. z Nu fii neluătoru de semă la darulu ce este în tine, care
ţi s'a daţii ° prin profeţia, * cu punerea mâuelorii presbiteruluî. ' Acestea cugetă; într'acestea stai, ca îuaintirea ta să fie vederată în tote. c Păzesce-te pre tine şi în
văţătura; remăî într'acestea ; căci acestea
făcendu, d te vei mentui şi pre tine şi ' pre
ceî ce te vorii asculta.
îndemnare în privirea dctorieloră de presliterî,
şi de veduve; dătoriele servitorii.

A " nu înfrimtezî pre celu bătrână, ci-lu
îndemnă ca pre unii părinte; fi pre ceî
2 mai tenerî ca pre nisce fraţi ; Pre cele betrâne ca pre nisce mume ; pre cele tenere
ca pre nisce surori, cu totă curăţia.
8
Onoră veduve, pre acelea b ce sunt în4 tr'adevăru veduve. Eră dacă vre-o văduvă
are copii seu nepoţi, să SG înveţe mai ântăiu a-şî face pietate în casa sa, şi c să resplătescă pre strămoşi ; dcăcî acesta este bine
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plăcuţii înaintea lui Dumnedeu. ' firii cea
cu adevărata văduvă şi isolată, se încrede
în Dumnedeu, şi / stăruesce în rugăciuni şi
în cereri » noptea şi diăa. h firii ceea ce petrece în desfătări, a murită de via. ' Acestea
spune, ca să fie neprihănite, firii dacă cine-va nu portă grijă de ai seî, i şi mai cu
semă de ai casei sale, *şî-a lepădaţii cre
dinţa, ' şi este mai răii de câtă unu necre
dincioşii.
O văduvă să se considere nu mai puginii de şese-decî de ani, m care a foştii femea unui bărbaţii; Şi este mărturisită de
fapte bune : de a crescuţii copii ; de a " pri
miţii străini ; de a ° spălaţii picîorele sânţiloru ; de a ajutaţii celoru strîmtoraţî; dea
urmaţii la totă lucrulă bunii, firii de văduve tenere te feresce ; căci atuncea cândă
se îuferbîută contra lui Christosu, vorii să
se remărite ; Atrăgendu-şî condemnare,
pentru că au lepădaţii făgăduinţa cea
d'ântăiii. pPe lungă acesta se deprindă a
fi leneşe, âmblâudii din casă în casă ; şi nu
numai leneşe, ci şi limbute şi curiose, vorbindii cele ce nu se cade. Drepţii aceea
«voiu ca cele tenere să se remărite, să nască
copii, să conducă case, r să nu dee adversa
rului nici o causă spre defăimare: Căci
unele s'au întorşii deja îu urina Satanei,
firii de are vre-unu credincioşii şeii credincîosă văduve, să le ajute, şi să nu îngreuîe
beserica, ca să potă ajuta acelora * ce sunt cu
adevăraţii veduve.
'Presbiteriî, ceî ce-şî caută bine de diregetoriă, " să se învrednicescă de înduoită
onore, mai aleşii ceî ce ostenescu în cuventu şi în învăţătură ; Căci scriptura dice :
" Boului ce treeră să nu- î legi gura; şi:
x Vrednicii este lucrătorulu de plata sa.
Asupra presbiteruluî nu primi peră, de
câtu numai ''prin duoî seu trei marturî.
* Pre ceî ce păcătuescu mustră-î înaintea
tuturorii ; « ca şi ceî-1-alţî să se temă.
bTe jurii înaintea lui Dumnedeu şi a domnuluî lisusu Christosu, şi a ângeriloru luî
celoru aleşi, ca să păzescî acestea fără pre
judecată, nimicii făcendu cu părtinire.
"Manele să nu-ţî puni pe nimene curendu,
'nici te face părtaşii în păcate străine; pâzesce-te curaţii.
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De acumu nu inaî be apă, ci întrebuinţeză puţină vinii ' pentru stomaculu teu şi
pentru desele tale slăbiciuni.
/Păcatele unoru omeni sunt vederate, conducendu la judecată; eru ale altora vinii
în urină. Asemenea şi faptele cele bune
sunt vederate ; şi cele ce sunt într'altii chipii
nu potu a se ascunde.
/^lÂŢÎ sunt ° sclavi supţii jugu să socotă
\j( pre domnii lorii vrednici de totă onorea, * ca să nu se defaime numele lui Dumnedeii, nici învăţătura. Eru cari aii domni
credincioşi, să nu-î despretuescâ, c pentru
că sunt fraţi; ci mai mulţii să li servescă,
pentru că sunt credincioşi şi iubiţi cei ce
primescii facerea de bine. d Acestea inveţă
şi îndemnă.
Instrucţiuni generale şi îndemnări; fi vorba cea
din urmă adresată luî TimoteiU.
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De eînveţă cine-va altmintrelea, şi 'nu se
unesce la cuvintele cele sânătose ale dom
nului nostru lisusu Christosu, » şi la învăţătura cea dupre pietate; Acela s'a trufitu,
*nesciindii nimicii, ci este înclinându la 'în
trebări şi la dispute, din cari se nasce pisma,
sfada, defaîmele, prepusurile viclene, i Dis
putele deşerte ale * omeniloru stricaţi la minte
şi lipsiţi de adeverii, l cari socotescu ceştigîi pietatea ; m de la uniia ca aceştia depărteză-te.
Dară " pietatea cu îndestulare este ceştigii mare ; Căci ° nimicii nu amu adusu
în lume, ţi este vederatu, că nici nu putemu a scote ce-va dintr'msa. Dară * avendii brană şi îmbrăcăminte, cu acestea să
fimu îndestulaţi, ilrii «cei ce vorii să se îmbogâţescă, cadu în ispită r şi în cursă şi în
multe pofte nebuiiescî şi vetămătore, * cari
cufundă pre omeni în peire şi perdare.
' Căcî iubirea de argintii este rădăcina tu-
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j turorii răutăţilorii ; pre care uuiîa rîvnind'o
| aii rătăcita din credinţă, şi s'au încurcata
| în multe dureri.
u £ru tu, " omule alu lui Dumnedeii, fugi
de acestea, şi urmeză dreptatea, pietatea,
credinţa, iubirea, rebdarea, blândeţa. " Luptă-te cu lupta cea bună a credinţei, •' apucă-te de vîeţa cea eteruă, la care şi escî
cbîămatii, şi despre care ' ai făcuţii bună măr
turisire înaintea multorii marturî. a'Ţî dicu
înaintea lui Dumnedeu, * care viu-face tote,
şi înaintea lui Cbristosii lisusu, c care îna
intea lui Ponţiu Pilatu a făcuţii bună măr
turisire; Ca să păzescî ordinulu fără pată
şi fără prihana d până la venirea domnului
nostru lisusu Christosu ; Care în timpurile
sale o va arăta e celu fericiţii şi singurii Puter
nica, ' Regele regiloru, şi Domnulu domniloru; f Care singurii are nemurire, şi locuesce în lumină neapropiată: Apre care nime
nea din omeni nu l'a vedutu, nici nu pote
a-lii vede : ' căruia ţie onore şi domnia eternă. Aminu.
pi colorii bogaţi în lumea do acumii, ca
să nu se înalţe cu gândulu, i nici să nu se încredă în * bogăţia cea nesigură, ci ' în Dumnedeulii celu viu, m care ni dă tote în abundanţă
spre îndestulare; Ca să facă lucruri bune;
ca "sa fie bogaţi în fapte bune, "dâruitorî,
p îrnpărtăşitorî ; «Agonisindu-şî temelia bună
pentru viitorii, ca să rcapete vieţa cea eternă.
O Tiinotee, • păzesce lucrulu bunu celii
încredinţată ţie, ' depărtându-te de vorbirile
profane ţi deşerte şi de împotrivirile sciinţieî mincîunose, Pre care uniîa profesând' o
" s'au abătuţii de la credinţă. Charii fie cu
tine. A Aminu.
Anteia epistola cătră Timoteiu «'a scriau
de la Laodicea, care este Capitala Frigiei
Pacatiane.
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EPISTOLA APOSTOLULUI PAVELU
A DDOA CÂTEĂ

T l fl O T E l U.
Iubirea lui Pavelit pentru Timoteiu. îndemnare cuî amu credutu, şi sunt încredinţata, că
la curagiu ţi stăruinţă.
ulii pote '' pii/i lucrulu colii încredinţata mie

1 T)AVEL0, "apostolii alu lui lisusu Christosu
l prin voia lui Dumnezeu, dupre * făgădu
inţa vîeţeî care este îu Christosu lisusu ;
2 e Lui Timoteiu, îubitulu meii fiiii : Charu, milă
şi pace de la Dumnedeu, Părintele, şi de
la lisusu Christosu, domnulu nostru.
3
dMulţumescii luî Dumnedeu, 'căruia servescii de la strămoşii, în curată consciinţă,
aşa precuniii iacii amintire 'neîncetată de
tine în rugăciunile mele noptea şi diua ;
4 y Amintiudu-mî de lăcrimele tale, dorescu să
5 te vedu, ca să me împlu de bucuria. Aducendu-mî aminte de h credinţa cea nefăţarnică care este în tine, care avu Io cu mai
ânteiu în bunica ta Loida, şi în ' muma ta
Evnica, şi sunt încredinţată că şi în tine.
6
Pentru care 'ţî aducu aminte, i ca să reîncăldescî darulu luî Dumnedeu, care este
7 întru tine prin punerea mâneloru mele. Căci
* Dumnedeu nu ni-a datu spiritulu temereî,
' ci alu putere! şi alu îubirei şi ulii minţeî
sânetose.
8
™Decî nu te ruşina de " mărtusirea Dom
nului nostru, nici de mine, ° legatulu luî ; f ci
sufere împreună pentru evangeliă dupre pu9 terea luî Dumnedeu ; » Care ne-a mentuitu,
şi '' ne-ta chîămatu cu chîămare sântă, 'nu du
pre faptele nostre, ci ' dupre a sa propunere
şi dupre charulu, care ni s'a datu în Chris10 stosu "mai 'nainte de toţi seculiî; Erii acumu " s'a făcuţii cunoscuta prin aretarea
mântuitorului nostru lisusu Christosu, x care
a desfiinţată mortea, şi a adusii la lumină
11 vîeţa şi nemurirea prin evangeliă; » La care
sunt pusii eu predicatorii şi apostolii şi în12 veţătoru Ginţiloră. 'Pentru care suferii şi
acestea ; dară nu me ruşinezu ; " căcî sciu
Gal. 1. 14.
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până '' la diiia aceea.
d Ţine e forma / cuvintelorii celoru sânetose,
IJ cari aî audiţii de la uiiue, '' in credinţă şi
iubire, care este în Christosu lisusu. ' Lucrulii bunii celii încredinţaţii ţie să- Iii păzescî prin Spiritulu celii Sânţii, i care locuesce în noî.
Sciî acesta, că *toţî cei din Asia ' s'aii întorsii de la mine ; d'iutre cari este Figelu
şi Ermogeuii. mDee Domnulu milă "casei luî
Onesiforu ; ° căcî de multe ori m'a reîntăritu,
şi f nu s'a ruşinaţii de «lanţulii meii; Ci fiindii în Roma mai cu silinţă m'a căutaţii,
şi m'a aflata. Dee luî Domnulu, r ca să afle
milă de la Domnulu ' in acea di ; şi cu câte
mî-a ' serviţii în Efesii tu mai bine sciî.
DECÎ tu, ° fiîulu meu, * fii tare în charulu celu
în Christosu lisusu ; c Şi cele ce aî auditu de la mine în fa<ja multora marturî,
d acestea le încredinţeză la omeni credincioşi,
cari vorii fi e vrednici a învăţa şi pre alţii.
( Tu dară sufere ;' ca unu bunii ostaşii alu
luî lisusu Christosu. * Nimenea fiiudu ostaşii,
nu se amestecă în lucruri de ale vieţeî, ca
să placă generalului. Şi ' de se va şi lupta
cine-va, nu se încununeză, de nu se va lupta
dupre regulă. J'Agricultorulu ce se ostenesce, trebue maî ânteiu să se împărtăsescă
din frupte. înţelege cele ce dicii ; şi dee-ţî
Domnulu înţelegere în tote.
Adu-ţî aminte de domnulu lisusu Christosii * din seinîiiţa luî Davidii, care ' s'a sculatu din morţî, '" dupre evangeliă mea ; " Pentru care suferii " până la lanţuri, ca unu fâcetorii de rele : v dară cuveutulii luî Dumne
deu nu se legă. Pentru acesta ' tote le rebdă
pentru ceî aleşi, r ca şi aceia să dobendescă
c Vers. 18.
Cap. 4. 8.
d Oap. 3. 14.
Tit 1. 9.
Ebr. 10. 23.
Apoc. 1. 25.

«
n
o
f
7

r
6.17.
/ 1 Tlm. 1. 10. <
&6. 3.
(
, Oap. 1. 2.
h 1 Tim. 1. 14.
i 1 Tim. 6. 20.
i Rom. 8. 11.
k Fapt. .1:1. 10. a
i Oap. 4. 10,10.
• Rom. 2. 20. &

6 Efei. C. 10.
Mat. 5. 7.
c Cap. 1. 13. k
Cap. 4. 19.
3. 10. 14.
Film. 7.
d 1 Tim. 1. 18.
Vera. 8.
Fapt. 18. 20. < 1 Tlm. S. 1.
Tit 1. 9.
Efe». 6. 10.
Mat. 15. 31 - / Cap. I. 8. k
4. 5.
40.
2 Tea. 1. 10. t 1 Tim. 1. 18.
h 1 Cor. 9. 15.
Vers. 11.
i 1 Cor. 9. 15,
Ebr. 6. 10.
_
16.
i 1 Cor. 9. 10.
Cop ut u 2.
* Fapt. 2. 30. k
1 Tlm. 1. 2.
13. 13.
Bom, 1. t, 4.
Cap. 1. S,

13
14

15
16
17
18

2
2

3
4
5
6
7
8
9
10

i 1 Oor. 15. 1
4, 10.
• Rom. 2. 16.
n Fapt. >. 16.
Oap. 1. U.
o Efei. 3. 1.
FIUp. 1. 7.
Ool. 4 I, 18.
p Fapt. 28. SI.
EfM.6.19,10.
Filip. 1, 13,
14.
./ Kfea. 3. îl
Col. 1. 24. |
r 1 Cor. 1. «.
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CAP. 2, 3, 4.

mântuirea, care este în Christosu lisusu, cu
1 1 mărire eternă. * Credincioşii este cuventulu :
' De amu murită împreună cu d'insulă, vomu
12 şi viii împreună: " De rebdămu, vomu şi
domni împreună cu du; "de ue voiuii lepăda
13 de elii, şi elii se va lepeda de no'i: xDe suntemu necredincioşi, elu rămâne credincioşii,
y a se tăgădui elu pre sine nu pote.
îndemnări la priveghiSre şi credincioşii Z«
preufiă.

14
15
16
17
18

19

20

21

22
23
24
25
26

Acestea să li aduci aminte, 'jurându-t
înaintea Domnului, ° ca să nu se certe în cu
vinte spre nici unii folosii, decâtu numaî
spre surparea celorii ce audu. Silesce-te
a te înfâţ.iăşa lui Durnnedeu vrednicii lucră
torii, care să nu se ruşineze, drepţii împărţindu cuventulu adevărului. £ru * de vor
birile deşerte cele profane te feresce ; căci
voru spori spre mai multă impietate. Şi
cuventulu loru va mânca ca cangrena ; d'intre cari sunt c Imeneii şi Fileta, Cari d de la
adeverii s'aii abătuţii, ' dicendu că înviarea
s'a făcuţii deja, şi astu-feliu restornă cre
dinţa unora.
Dară /temelia cea tare a lui Dumnedeu
stă, avendii sigilulu acesta : • cunosce Dom
nulu pre cei ce sunt ai lui; şi: Să se de
părteze de la nedreptate totu celii ce numesce numele lui Christosu. * firii în casă
mare nu sunt numaî vase de aurii şi de
argintii, ci şi de lemnii şi de Iutii ; ' şi unele
spre trebuinţî de onore, erii altele spre trebuinţl de neonore. i Deci de se va curaţi
cine-va de acestea, va fi vasu de onore,
sânţitu şi de bună trebă stăpânului, * gătiţii
spre toţii lucrulu buna.
Fugi şi de poftele tenereţelorii ; şi ' urmeză dreptatea, credinţa, iubirea $i pacea
cu cei ce ™ chîamă pre Domnulu " din animă
curată, firii de ° întrebările cele nebune şi
inepte te feresce, sciindu că născu certe.
Şi P servului Domnului nu i se cade să se
certe, ci să fie blânda cătră toţi, « învăţătorii,
toleranta; r Cu blândeţă mustrându pre ad
versari ; ' pote că li va da Dumnedeu pocăinţă 'spre cunoscinţa adevărului; Şi că
voru scăpa " din cursa diaboluluî, ca uniîa
ce sunt prinşi de d'însulu spre a lui voia.

c 1 Tlm. 1. 15.
( Rom. 6. 5, 8.
2 Cor. 4. 10.
u Rom. 8. 17.
1 Pet. 4. 13.
/• Mat. 10. ti.
Uarc. 8. 38.
Luc. 1». 9.
x Rom. 8. 8. ft
9. 8.
y Num. «3. 11.
z 1 Tlm. 5. Si.
â 6. 13.
Cap. 4. 1.
a 1 Tlm. 1. 4.
k 6. 4.

TU. 3. 9, 11. i Rom. 9. 21. 1
t 1 Tlm. 4. 7. ; Voţlî laa. 52.
& 6. SO.
u.
Tit 1. 14.
k Cap. 3. 17.
« 1 Tim. 1. JO,
Tit 3. 1.
d 1 Tlm. 6. 81. 1 1 Tim. 6. 11.
e 1 Cor. 15. 12. m Fapt. 9. 14.
/ Mat. 81. 24.
1 Cor. 1. S.
Rom. 8. 35.
n 1 Tim. 1. 5.
1 Io*n 2. 19.
ft 4. 12.
g Naum 1. 7.
o 1 Tlm. 1. 4.
loan 10. 14,
& 4. 7. & 6. 4.
87.
Vera 16.
Vedi Num. 16.
Tit 3. 9.
p Tit 3. 2.
1».
h 1 Tlm. 3. 15. 7 Tim. 3. 2, 3.

Tit 1. 9.
r Gal. «. 1.
1 Tim. 6. 11.
1 ivi. 3. 15.
l Fapt. 8 !2.
( 1 Tim. 8. 4.
Cap. 3. 7.
Tit 1. 1.
u 1 Tim. 3. 7.
__
Capulu 3.
a 1 Tim. 4. 1.
Cap. 4. 3.
2 Pet. 3 3.
1 loan î. 18.
Iuda 18.

Prefacerea uneî mari corupţiunî de moravuri;
îndemnări.

CI acesta să sciî, că " în dilele cele de pe
urmă voru veni timpuri cumplite ; Căci
voru fi omenii * iubitori de sine, " sgârciţî, d fal
nici, e trufaşi, f defăimători, s neascultători de
părinţi, nemulţumitorî, profani, A Fără de
iubire firescă, neîmpăcaţi, • vorbitori de răii,
J' neînfrenaţî, crudî, neamicî binelui; *Vendătorî, furioşi, îngâmfaţi, l iubitori de desfătări
mai mulţii de câtu iubitori de Dumnedeu;
Avendii forma pietăţeî, erii "puterea el tagăduind'o ; " de aceştia te feresce. ° Căci dintr'acestia sunt cei ce se vîră prin case, şi
ducii captive femeîuscele cele îngreiiete de
păcate, împinse de felîurite pofte ; Cari pururea se înveţă, şi nici odată nu potu ' veni
la cunoscinţa adevărului. «Precumii şi Ianuosii şi lambresu s'a îi opuşii lui Moisi, aşa
şi aceştia se opuuii adevărului, r omeni fiindii
corupţi la minte, * reprobaţi în credinţă.
Dară nu voru înaiuti mai mulţii; căci nebunia lorii va fi cunoscută tuturora, ' precumii fs'a făcuţii şi nebunia acelora.
u Erii tu a urmaţii învăţătura mea, purtarea, aplicarea, credinţa, îndelunga-rebdare,
iubirea, îngăduinţa, Persecuţiunile, suferinţele, cari m'au întimpinatu " în Antiocbia, " în
Iconia, *în Listra; ce feliu de persecuţiune
amu răbdaţii ; dară •- din tote m'a scăpată
Domnulu. Şi "toţi, cari voîescii a trăi cu
pietate în Christosu lisusu, vorii fi perse
cutaţi. * firii omenii cei vicleni şi amăgitori
voru propăşi spre mai răii, âmăgindă şi timăgindu-se.
firii c tu ramai în cele ce te-aî învăţaţii,
şi despre cari te-aî încredinţata, sciindu de
la cine te-ai învăţaţii; Şi că din copilăria
sciî d sântele scripturi, cari potu să te înţelepţescă spre mântuire prin credinţa cea în
Christosu lisusu. "Totă scriptura este însuflata de Dumnedeu, f şi de folosii spre învă
ţătură, spre mustrare, spre îndreptare, spre
mţelepţirea cea întru dreptate; «Ca omulu
lui Dumnedeu să fie deplinii, * pregătiţii spre
toţii lucrulu bunii.
DREPT0 aceea te "jurii înaintea lui Dumnedcu şi domnului lisusu Christosu,
6 care va să judece pre vii şi morţî în are6 Filip. 8.S81.
m 1 Tim. 5. 8.
e 2 Pet. 2. 3.
Tit 1. 16.
n 2 Tea. S. K.
d Inda 16.
< 1 Tim. 6. 4.
1 Tlm. 6. 5.
f 1 Tlm. 1. 80. o Mat. 23. 14.
2 Pet 2. 12.
Tit 1. 11.
Iuda 10.
f 1 Tim. 2. 4.
g Rom. 1. 80.
« Esod. 7. 11.
k Rom. 1. 31.
r 1 Tlm. 6. 5.
t Rom. 1. 31.
< Rom. 1. 28.
i 2 Pet. 3. 3.
S Cor. 13. 5.
* 2 Pat 2. 10.
Tit 1. 16.
t KK.I.I. 7. U. &
1 Flllp. 3. 19.
8. 18 &9. 11.
2 Pet. 2. 13,
etc.
u Filip. 2. 22.
Itida4, 19.
1 Tim. 4. 6.

v Fapt. 13. 45,
50.
x Fapt. 14. 2, 5.
y Fapt. 14. 19,
etc.
z P». 34. 19.
2 Cor. 1. 10.
Cap. 4. 17.
a I'B. 34. 19.
Mat. 16. 84.
loan 17. 14.
Fapt. 14. 22.
1 Cor. 15. 19.
1 Te*. 3. 3.
i 2 Tei. 2. 11.
1 Tim, 4. 1.

3
2
3
4
5
6
7
8

9
lO
11

12
13
14
15
16
17
4

Cap. 2. 16.
c Oap. 1. 13. 4
t. 2.
îl loan 5. 39.
e 2 Pet. 1. 20,
21.
/ Rom. 15. 4.
f 1 Tim. 6. 11.
h Cap. 2. 21.
ft—„..jît
vapuiu *.*
a 1 Tlm. 5. 21.
& 6. 13.
Cap. 2. 14.
i Fapt. 10. 4».
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2 TIMOTEltJ.

2 tarea sa şi împărăţia sa: Predică cuventulu, stăruesce la timpii şi fără timpii ; • mus
tră, certă, d îndemnă cu totă îndelunga- reb3 dare şi cu învăţătură. e Căci va veni timpii,
cândii nu voru suferi 'învăţătura cea sânătosă ; i ci dupre poftele loru 'şî voru gră4 mădi învăţători, gădilindu-şî audulu. Şi-şî
vorii întorce audulu de la adeverii, eru *la
5 basrne se voru pleca. Eru tu privegliîeză
în toto, 'sufere strîmtorărî, fălucrulu •> evaiigelistuluî, împliuesce servicîulu teii.
6
Căci *mă sacrificii deja, şitimpulu 'des7 părţireî mele s'a apropiaţii; "Lupta cea bună
amu făcuţii, amu sfârşiţii cursulu meii, a mii
8 păzitu credinţa; De acumu 'niî este păs
trată " cununa dreptăţeî, care 'mî va da-o
Doninulu,judecătorulu celii drepţii, "în diiia
aceea; şi nu numai mie, ci şi tuturora cu
lorii ce au iubiţii venirea lui.
Olservaţiuni personale; salutări sfdryittdit
epistola.

9
Silesce-te a veni la mine curendii ;
I O p Căci Demasii ui'a părăsiţii, * îubindu lumea de
acumii, şi s'a duşii la Tessalonicu, Crescu
I 1 la Galatia, Titu la Dalmaţia; r Singurii ' Luca
este cu mine. Pre ' Marcu, luându -Iu să-lu
aduci cu tine ; căci 'mî este de folosii peii12 tru serviciu, firii pre " Ticliicii Fainii trămosii la EfesiL

Mantia, care .-unii lăsat'o în Troada la
Carpii, venindu, să o aduci, şi cărţile, mai
cu sernă pergamentele.
* Alessandru, arămarulu, mî-a făcuţii multe
rele; zplătescă-î Domnulii dupre faptele lui;
De care şi tu te păzesce; căci forte s'a opusu cuviutelorii uostre.
La ântăia mea apărare nimenea nu ni'a
asistata, » ci toţi m'au părăsiţii ; ' să nu li se
socotescă. ° firii Domnulu a stătuţii luogă
mine, şi m'a îutăritu ; * ca prin mine predicarea să se împlinescă, şi ca să o audă ţâţe
Ginţile; şi ainii scăpaţii " din gura leului. d Şi
mă va scăpa Domnulu de toţii lucrulii rău,
şi me va mentui spre împărăţia sa cea cerescă ; • căruia JÎQ nifirire iu seculii seculilorii. Aminti.
Salutaţi pre -Triskilla şi pre Âkila, şi
» casa lui Onesiforu. * Erastii a rămaşii în Corintii ; erii pre ' Trofimii Fainii lăsată în Melita, bolnavii, i Silesce-te a veni mai 'naiute
de ernă.
Te salută Evbulîi şi Pudu şi Linu şi
Claudia şi toţi fraţii.
* Domnulu lisusu Cbristosu fie cu spiritulu
teii. CLaru fie cu voî. Aminti.
Â duoa epistolă cătră Timoteiw, cela ânteia rânduită episcopii besericel Efeseniloru,
s'a scrim de la Roma, căndu a duoa oră a
stătuţii Pavelă înaintea Cesaruluî Neronu.
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EPISTOLA APOSTOLULUI PAVELU
CĂTRĂ

TITtL
Vorba întroducetore ţi salutare.

J Y^AVELtr, servu alii lui Dumnedeu şi aJ7 postolu alii lui lisusu Cbristosu, dupre
credinţa aleşiloru lui Dumnedeu, şi " dupre
cunoscinţa adevărului * celui dupre pietate,
2 c în speranţa vîeţeî celei eterne, pre care a
făgâduit'o Dumnedeu, d celii ce nu pote minţi,
3 e inaî 'naiute de secuii eterni ; •''E-ru în timpulu seu a descoperita cuventulu seu prin
predica rea, • care mi s'a încredinţaţii, h dupre
e 1 Tim. 5. 80. k Fillp. 2. 17.
Tit 1. 13. & 1 Filip. 1. 23.
i. 15.
Ve^i 2 Pet. 1.
d 1 Tim. 4. 13.
14.
e Cap. 3. 1.
n 1 Cor. 9. 24,
/ 1 Tim. 1. 10.
25
a Cap. 3. 6.
Fillp. 3. 14.
& 1 Tim. 1. 4.
1 Tim. 6. U.
& 4. 7.
Ebr. l». 1.
n 1 Cor. 9. 25.
Tit 1. 14.
. Oap. 1. 8. k
Iac. 1 12.
1 Pet 5. 4.
Apoe. S. tO.
; Fapt 21. 8.
Kt,-. 1. 11.
o Oap. 1. 12.

v Fapt. 19. 33.
,. Col. 4. 14.
1 Tim. 1. 20.
Film. 2*.
g \ loan 2. 15. te 2 Şam. 3. 39.
r V,-.!i Cap. 1.
Pa. 28. 4.
Apoo. 18. 6.
15.
y Cap. 1. 15.
.'. <'.,!. 4. 14.
i Fapt. 7. 60.
Film. 24.
t Fapt. 12. 25. a Mat. 10. 19.
Fapt gi. 11.
fc 15. 37.
& 17. 23.
Col. 4. 10.
& Fapt 9.15. k
u Fapt 20. 4.
86. 17, 18.
Efe». 6. 2 1.
Efei. 3. 8.
OoL 4. 7.
, Tit 3. U.

ordiuulu luî Dumuedeii, mentuitorulu nos
tru : Lui ' Titu, •* adevăratului meii fiiu dupre
* credinţa cea comună: 'charu, milă fi pace
de la Dumnedeu, Părintele, şi de la domnulu lisusu Cbristosu, Meutuitorulu nostru.

4

CualitSft şi detoriî ale presbiterilorit.

Pentru acesta te-amii lăsatu în Creta, ca 5
să "' îndreptezî cele ce lipsescu, şi să " ronduescî presbiterî în fie-care cetate, precumîi
0 P«. 22. 21.
i Pet. 2 9.
d P.. 121. 7.

e Rom. 11. 36.
u .ii. i. s.
Ebr. 13. 81.
/ Fapt 18. 2.
Rom. 16. 3.
.,- 2 Tim. 1. 16.
h Fapt. 19. 22.
Rom. 16. 23.
< Fapt. 20. 4. *
21.29.

j Ver». 9.
k Oal. 6. 18.
Film. 25.
T I T C.
—
Capulâ
a 2 Tim
i 1 Tim
t 6. 8
e 2 Tim
Cap. 3

1.
2. 25.
3. 16.
1. 1.
7.

18.
d Num. 23. 1».
Oal. S. S.
2 Tim. 2. 13.
j
1 Tim 1. 2.
t Rom. 16. 25.
2 Tim. t. 9. k Rom. 1. 1*.
2 Oor. 4. 13.
1 Pet 1. 20.
2 Pot I. 1.
/ 2 Tim. 1. 10.
1 Efee, 1. 2.
g 1 Tea. 2. 4.
Col. 1. S.
1 Tim. 1. 11.
1 Tim. 1. 2.
h 1 Tim. 1. 1.
2 Tim. 1. 2.
«2.3. 44. 10.
> 2 Oor. 8. 13. • 1 Cor. 11.34.
i 7. 13. k 8. • Fapt. 14. «3.
I Tim. S. S.
6, K, 23. k 12.

CAP. 1, 2.
6 ţî-amă ordinată ; ° De este cine-va neprihă
nită, f bărbată ala unei femei, ' aven dii copii
credincioşi, cari nu sunt calificaţi de des7 frenare, seu de neascultare. Căci episcopulu trebue să fie neprihănită, ca T unu în
grijitorii alu lui Dumnedeă; nesumeţu, nemâniosiî, * nebeţivii, nebătăuşă, ' nedoritoriă
8 de ceştigă neonestii ; " Ci iubitorii de străini,
iubitorii de bine, trezu, drepţii, sânţii, în9 frânată ; " Ţiindu-se de " cuventulu cela credincîosu dupre învăţătură, ca să potă y prin
învăţătura cea sânătosă şi a sfătui şi a în
frunta pre ceî ce se opună.
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bune, 'supuse barbaţiloră loru, /ca să nu se
defaime cuventulu lui Dumnedeu.
Asemenea pre ceî tenări îndemnă-î să
fie înfrenaţî. t în tote dându-te pre tine esemplu de fapte bune, aretându în învăţă
tură nestricare, seriositate, '' sinceritate, ' Cuventu sănătoşii şi neprihănită, •>' ca adversarulu * să se ruşineze, neavendu nimicii a vorbi
rău de voî.
1 Servii să se supună domniloră loru, ţi
să U placă "în tote, neîmpotrivindu-li ; Nevicleuindu-î; ci aretâudu-li totă bună-credinţa, "ca să împodobescă învăţătura lui Dum
nedeu Mentuitorulu nostru în tote.
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Caracterulu inveţătorilortt celoru, minciunost.
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Câcî ' sunt mulţi şi neascultători, limbuţi
şi "amăgitori, 'maieu semăceî din circumcisiune; Cărora trebue a li astupa gura,
c cari restornă întregi case, învăţândă cele
ce nu se cade, d pentru ceştigă necuviosu.
'Unii profeţii alîi lorii d'intre d'înşiî a disîi:
Creteniî sunt totu-de-una minciuuoşî, fere
rele, pântecî leneşi. Mărturia acesta este
adevărată. /Pentru aceea certă-î aspru, ca
să fie 9 sănătoşi în credinţă; Pentru ca ftsă
nu dee luare aminte la basme ludeescî, şi
la * ordinele omeniloră, cari se întorcu de la
adeverii.
->'T6te sunt curate celoru curaţi, eră * ce
loru necuraţi şi necredincioşi nimicii nu
este curaţii-, ci li s'a pângărită şi mintea şi
consciinţa. Eî mârturisescă că sciu pre
Dumnedeu; eru lcu faptele 'Iu tăgăduescă,
urîţî fiindu şi neascultători, şi "spre totă
lucrulă bunii netrebnici.
Detorii ale betrânilorft şi ale teneriloru ţi ale
servitorii.

2 T\ARĂ vorbesce tu cele ce sunt potrivite
2 M. J cu "învăţătura sânătosă: Bătrânii, să
fie trezi, moderaţi, prudenţi, 6 sănătoşi în cre3 dinţa, în iubire, în rebdare. e Asemenea şi
bătrânele să aibă purtare cuvenită sânţireî:
nevorbitore de rău, nebeţive, învăţătore de
4 bine ; Ca să înveţe pre cele tenere să-şî îubescă bărbaţii lorii, d să-şî îubescă copiii,
6 Şi ta fie caste, curate, stătătore în case,
o 1 Tlm. S. »,
otc.
p 1 Tlm. 3. 18.

1 Tlm. 4. 8.
41.
Cap. ». 1.
Rom. 14. 14,
1 Tim. 1. 6.
80.
q lTira.3.4, 12.
Rom. 16. 18.
1 Cor. 6. 12.
Fapt. 15. l.
r Mat. 14. 45.
& 10. 83, 85.
Mat.
83.
14.
1 Cor. 4. 1, 3.
1 Tim. 4. 8, 4.
< l.m . IO. 9.
t Tim. 3. 8.
t Rom. 14. 33.
Kt.-.. S. 18.
d 1 Tlm. 6. 5. t 8 Tim. 3. 5.
1 Tim. S. 3, 8 e Fapt. 17. 88.
Iuda 4.
( 1 Tlm. 3. 3, B. / * Cor. 13. 10. m Rom. 1. 28.
1 Pet. 5. ».
8 Tlm. 4. 8.
8 Tim. 3. 8.
g Cap. 8. 2.
u 1 Tlm. 3. 8.
v * Tei. 1. 15. h 1 Tim. 1. 4. &
_
J- 0
(,<7/'"/K 2.
* Tim. 1. 13.
4. 7.
a 1 Tim. 1. ÎS.
8 Tim. 4. 4.
a 1 Tim. 1. 10.
»&4. a.»6. 3. t lua. i9. 13.
A G. 3.
» Tlm. 2. ».
8 Tim. 1. 13.
Mat. 15. 9.
y 1 Tlm. 1. 10.
Col. 2. S».
Cap. 1. 9.
t 6. t.
j Luc. 11.39 — !• Cap. 1. 13.
c
a
b
c

îndemnări generale, şi instrucţiuni şi salutări,
sfârşindă epistola.

Că ° charulu lui Dumnedeu celu mentuitorii P s'a arătată tuturora omeniloră, înveţându-ne, * ca lăsându-we de nepietate r şi
poftele cele lumescî, să trăiaiu descepţî,
cu dreptate şi cu pietate în lumea de acumă ; ' Asceptândă fericita 'speranţă şi "aretarea măreţâ a marelui Dumnezeu şi a
mântuitorului nostru lisusă Christosă ; "Care
s'a dată pre sine pentru noi, ca să ne
scape de totă nedreptatea, " şi să-şî curătescă lui-şî " poporă propriu, * rivmtoru de
fapte bune.
Acestea vorbesce şi sfătuesce, şi ° mustră
ca totă puterea. * Nimenea să nu te despreţuescă.
ADU-li aminte " să se supună guverneloru
şi autorităţiloru, să le asculte, * să fie
gata spre totă lucrulă bună ; " Pre nimenea
să nu defaime, d să nu fie sfadnicî, ci ' lini,
aretândă totă /blândeţa cătră toţi omenii.
Căcî • eramă şi npî ore-cândă fără de minte,
neascultători, rătâcindă, sclavi fiindu felîuriteloră pofte şi desfătări, trăindu în rău
tate şi pismă, urîţî fiindă, fi urîndu-ne unulă pre altuia. Km după ce s'a arătată
A bunătatea şi iubirea de omeni a lui ' Dumnedeă, mentuitorulă nostru; Ne-a mentuită elu, i nu pentru lucrurile cele cu drep
tate cari amu făcută noi, ci dupre a lui
milă, prin * spălarea renascereî şi a înnoire!
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6 Spiritului Sânţii; l Pre care l'a versaţii preste noî în abundanţă prin lisusu Christosu,
7 mentuitorulu nostru ; m Ca îndreptându-ne
prin charulă luî, " să fimii moscenitorî aî vîeţeî eterne ° dupre speranţă.
8
p Credincioşii este cuventulu, şi pentru acestea voîescă să adeverezî, ca ceî ce au
credută luî Dumnedeă să se îngrijescă « să
facă fapte bune. Acestea sunt bune şi de
9 folosii omeniloru. firii r de întrebările cele
nebune, şi de genealogii, şi de certe şi despute despre lege, feresce-te ; * căci sunt ne10 folositore şi deşerte.
De omulu ereticii
' după una şi a duoa sfătuire " despărţesce-te.
1 1 Sciindă că unulu ca acesta este abătuţii, şi pecătuesce, • condemnatu fiindii de sine însu-şî.

Cându voiu trâmete pre Artemanu la
tine, seu pre "Tichicu, silesce-te să vini la
mine în Nicopoli; căcî mî-amii propuşii să
ernezu acolo. Pre Zina, legistulii, şi pre
y Apollosii curendii să-î trămeţî, ca nimicu
să nu li lipsescă. Şi să se înveţe şi aî
noştri 'să facă fapte bune spre trebuinţele
cele de folosii, ca să " nu fie nefruptiferî.
Te salută pre tine toţi ceî ce sunt cu
mine. Salută pre ceî ce ne îubescu în cre
dinţă. Charii fie cu voî toţi. Aminii.
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Patra Titu, celu ânteiu rânduită episcopii
besericeî Gretenilorii, s'a scrisă de la Nicopoli,
cetate a Macedoniei.
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F I L E M O N tT.
Pavela rogă pre FUemonU să terţe pre OnesimU,
servulU seU, şi cu iubire să-lă primtscă eră-şî.
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AVELtl, "legaţii alţi luî lisusu Christosu,
JL şi Timoteiii fratele, luî Filemonu, îubituluî, * şi conlucrătoruluî nostru ; Şi Apfieî
celei iubite; şi luî "Archipu, d conluptătoruluî
nostru, şi 'besericeî celei din casa ta: 'Charii
fie voiiî şi pace de la Dumnedeii, Părintele
nostru, şi de la domnulu lisusu Christosu.
'Mulţumescu Dumnedeuluî meu, în toţii timpulu făcendu amintire de tine în rugăcîunile mele ; '' Audindă de iubirea şi credinţa
ta cătră domnulu lisusu şi cătră toţi sânţii ;
Ca credinţa ta comună cu a nostră să se
facă lucrătore în * cunoscinţa de toţii binele
ce este intre voî în Christosu lisusu. Căcî
mare bucuria şi mângăiare avemu în iubi
rea ta, fiindă-că ânimele sânţiloru J' s'au rcîntăritii prin tine, frate.
Pentru aceea, * deşi în Christosu aşî fi
putută forte îndrăsni, să-ţî ordinii ceea ce se
cuvine; Cu tote acestea mai bine rogu-te
din iubire, fiindă ceea ce sunt, Pavelii betrânulii, 'şi acumii chîarii şi legaţii pentru lisusii Christosu. Rogu-te pentru fiîulii meii
m Onesimu, " pre care l'amu născuţii în lanturile mele; Care ore-cându era ţie nefolo-

i Ezec. 36. as.
loel 2. 88
loan 1. 16.
Fapt. 2. 23. &
10. 45.
Itom. 5. 5.
m Rom. 3. 24.

o Cap. 1. 2.
p l Tini. 1. 15.
Cap. 1. 9.
<l Vers. 1, 14.
Cap. S. 14.
r 1 Tim. 1. 4.
a Tim. a. 23.
rial. a. 16.
Cap. 1. 14.
> 2 Tim. a. 14.
Cap. a. 11.
n Horn. 8. 2», M. t 2 Cor, 1». a.

sitoru, eră acumu şi ţie şi mie pre folo.sitoriu; Pre care l'amu şi trămesii înapoi;
l deci primesce-lă pre elu, adecă pre anima
mea. Pre acesta voîainii să-lii ţinu la mine,
0 ca în locuia teu să-mî ajute în lanţurile
evangelieî; Dară fără voia ta nimicu na
amii voiţii să facii, l> ca fapta ta cea bună să
nu fie ca din silă, ci de voîă. «Căcî, pote,
pentru acosta s'a depărtaţii pe unii timpii,
ca în eternii să-lii aîbî; De acumu dară
să nu-lii tnaî aî ca pre unu servii, ci maî
pre susii de servii, r frate iubiţii, ceea ce maî
cu semă elu este mie, şi cu atâta maî mulţii
ţie, * şi dupre corpii şi în Domnulu. Căcî
de me socotescî ' soţiu, primesce-lu pre d'însulii ca pre mine. firii de te-a nedreptăţitu în ce-va, seu '^î este datorii, a ceea mie
să o socotescî; Eu Pavelă amu scrisii cu
mâna mea, eu voiii plăti; ca să nu-ţî dicii,
că şi tu însu-ţî 'mî escî detoru. Da, frate,
eii să me bucurii de tine în Domnulu ; " liniscesce anima mea în Domnulu.
Acesta amu scrisii ţie, " încredendu-me în
ascultarea ta, sciindu că veî face şi maî
mulţii decâtii dicii. Toţii o dată gătesce-mî
şi gazdă, căcî "speră că ^prin rugăciunile
vostre voiu fi dămită voiiî.
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CAP. l, 2.

' Charulu domnului nostru lisusu Chris- 25
Te salută pre tine * Epafrasu cela îm
preună cu mine legaţii pentru Christosu li- tosii fie cu spiritulu vostru. Aminu.
24 susu; "Marcu, *Aristarcu, "Demasu, dLuca,
Cairo, Filemonu s'aw scrisă de la Roma
ţi s'a trămesu prin servulu Onesimu.
conlucrătoriî mei.

23

EPISTOLA APOSTOLULUI PAVELU
CĂŢEA

£ B R E 1.
lisusă Christosit, Fnulti lui Dumnezeii, înălţată ca unii vestmentii se vorii învechi ; Şi ca 12
mai pre sustl de ângert ţi de tote făpturete.
unu îmbrăcămentii le vei înfăşură, şi se vorii

1 TN multe părţi şi ° în felîurite chipuri vor_|_ bindu Dumneţleu de demultu cătră pă2 rinţî prin profeţi, * în dilele acestea mai de
pe urmă nî-a "vorbita prin Fiîulu, dpre care
î'a pusu moscenitoru tuturoru, ' prin care a
3 făcuţii şi seculiî; •''Care fiindu strălucirea
mărireî, şi imaginea fiinţei lui, şi fpurtându
tote cu cuventulu putereî sale, * fâcendu prin
sine însu-şî curăţirea pecateloru nostre, a
* şedutu d'a drepta maîestăţeî în înălţimi :
4 Cu atâtu maî bunii făcendu-se de câtu ângeriî, cu câtu i & moscenitu nume maî stră
lucita de câtîi d'înşiî.
5
Căci căruia din ângerî a disu cându-va:
* Fiîulu meu escî tu, eu astă-dî te-amii năs
cută ? Şi eră-şî : l Eii voiii fi lui Părinte, şi
acela va fi mie Fiiu.
6
Şi eră-şî, cându duce pre celu "ânteiunăscutu în lume, dice : "Şi să se închine lui
toţi ângeriî luî Dumnedeu.
7
Şi în privirea ângeriloru dice : ° Celu ce
face pre ângeriî seî spirite, şi pre serviî
seî pară de focu.
8
Eru cătră Fiîulu fae : f Tronulu teu, Dumnedeule, este în seculiî seculiloru ; sceptrulu
9 dreptăţeî este sceptrulu împărăţiei tale. lubit'aî dreptatea, şi aî urîtu fâră-de-legea ;
pentru aceea « te-a unsu pre tine Dumnedeu,
Dumnedeulii teu, cu oleîulu bucuriei maî
10 mulţii de câtu pre soţii teî. Şi: pLa începutu tu, Domne, aî întemeiaţii pămentulu,
şi lucrurile mânelorîi tale sunt cerîurile ;
1 1 * Acelea se vorii perde, eru tu remâî, şi tote
i Gol. 1. 7. « 4.
Oal. 1. 4.
g loan 1. i.
Efen. 1. 10.
IX.
Col. 1. 17.
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S.
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14.
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Captau 1.
14. 9.
Fapt. 13. 33.
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Gol. 1. 16.
! S Şam. 7. 14.

1 Cron. 82. 10.
& 28. 6.
Pa. 89. 2ii, 87.
m Rom. 8. 29.
Col. 1. 18.
Apoc. 1. 5.
n Deut. 32. 43.
Pa. 97. 7.
1 Pot. 3. 22.
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p Ps. 45. 6, 7.
7 lua. 61. 1.
Fapt. 4. 27. &
10. 38.
T Ps. 108.85,etc.
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schimba ; eru tu acelaşi escî, şi anii teî
nu se voru sfârşi.
firii căruia d'intre ângerî a disu cânduva : ' Şedî d'a drepta mea, până cându voiu
pune pre neamiciî teî aşternuţii picîoreloru
tale? "Au nu toţi sunt spirite servitore,
cari se trămetu spre serviciu pentru cei ce
vorii " să moscenescă mentuirea ?
PENTRU aceea ni se cade maî mulţii să
luămu aminte la cele ce s'au audiţii,
ca nu cândii-va să ne alunecămu. Căci de
a fostu sigurii cuventulu, ce s'a ° vorbitu prin
ângerî, şi * totă abaterea şi neascultarea a
primită drepta resplătire, c Cumu voma scăpa
noi, negrijindii o astu-feliii de mentuire ?
dcare luându începere a se predica de la
Domnulu, ni e s'a adeverită prin cei ce i'au
audiţii ; /împreună mărturisindu Dumnedeu
» cu semne şi cu minuni şi cu felîurite pu
teri, şi cu * împărtăşiri de ale Spiritului
Sânţii, ' dupre voîa sa.
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Christosu maî pe sus& de ângeri, ca Ftiulti omu
lui, ca Mentuitoruia ce a suferiţii, şi ca archiereu
milositoriU.

Căci nu ângeriloru a supuşii Dumnezeii fi
i lumea cea viitore, despre care vorbimii;
Ci a mărturisitu orî-cine unde-va, dicendu: 6
* Ce este omulu, că-lu amintescî, seu fiîulii
omului că-lu cercetezi ? L'aî micşoraţi! pu- 7
ţinu ce-va de câtu ângeriî ; l'aî încununaţii
cu mărire şi cu onore, şi l'aî pusu preste
lucrurile mâneloru ale ; ' Tote le-aî su- 8
11.
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Hat. 18. 10
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S. 9, 13.
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pusă supţii picior ele luî. Şi dacă î-a su
puşii tote, nimicii nu a lăsată luî nesupusa.
Dară acuma încă mnu vedemii supuse luî
tote. Eră pre lisusă " celii micşoratii puţinii
ce-va decâtu ângeriî 'Iii vedemii "încununaţii
cu mărire şi cu onore, pentru suferirea
morţeî; ca elu prin cliarulii luî Dumnedeă
să guste morte p pentru toţî.
q Căci se cădea aceluia r pentru care sunt
tote, şi prin care sunt tote, aducendă mulţi
fii la mărire, să facă pre ' autorulă mentuireî lorii ' desevârşitii prin suferinţî. Căci
" celii ce sânţesce şi cei ce se sânţescii " sunt
toţî dintr'unulii ; pentru care causă * nu se
ruşineză a-î numi fraţî, THr.emlu: ySpunevoiă numele teu fraţiloru meî, în medîloculii adunăreî te voiu lăuda. Şi eră-şî:
* Eu voiu pune încrederea mea într'însulii. Şi
eră-şî : ° fiece eii şi copiii, * cari mî-a daţii
Dumnedeu. Deci fundă-că copiii sunt păr
taşi cărneî şi sângelui, " şi elii de asemenea
a participată la aceleaşî, d ca prin morte să
desfiinţeze pre celii ce are stăpânirea morţeî, adecă pre diabolulii; Şi oă scape pre
ceî ce e prin frica morţeî în totâ vîeţa erau
supuşi servituţeî. Căcî de sigurii pre ângerî nu a luaţii pentru sine; ci semînţa
luî Abraamă a luaţii. Pentru aceia trebuia
în tote f & se asemăna fraţiloru, ca să fie
• milostivii şi credincioşii arckiereă în cele ce
sunt cătră Dumnedeu, spre a face împăcare
pentru păcatele poporului. *Căcî în ceea
ce a suferiţii, însu-şî fiindu ispitita, pote
să ajute şi celoră ce se ispitescii.
Christosă maî pe susîi de Moisi; vina şi pericolufâ necredinţei şi a neascultare^ de d'însulii.

3 TJENTRU aceea, fraţî sânţi, părtaşi " chîăJ măreî celei cerescî, priviţi pre 6Apostolulii şi Archiereulă mărturisireî nostre, pre
2 lisusu Christosii ; Care era credincioşii ce
lui ce l'a rânduiţii, precumu şi c Moisi în
tată casa luî.
3
Acesta s'a socotita vrednicii de maî
multă onore de câtă Moisi, cu câtă are maî
multă onore d celii ce a zidiţii casa de câtu
4 casa. Căcî totă casa se zidesce de cine-va;
eră e celii ce a zidiţii tote este Dumnedeii.
5 f Moisi adeverii a foştii credincioşii în totă
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casa luî Dumnezeii ca «servii, * spre mărturia
celoru ce eraii să se vorbescă. Eru Chriatosii ca 'unii fiiu în casa sa, ^'a cărui casă
suntemă noî, *dacă vomii ţine neclătitii până
la sfârşiţii îndrăsnela şi fala speranţei.
Drepţii aceea, precumu dice 'Spiritulu
Sânţii: "Astă-dî de veţi audi vocea mea, Nu
vî învîrtoşaţî ânimele vostre, ca şi în intărîtare, în (j i tui ispitei în pustiiii; Unde
m'aii ispitită părinţii voştri, m'aii cercată,
şi aii vădutu lucrurile mele patru- deci de
ani. Pentru aceea m'amu mâniată asuprii
generaţiuneî aceleia, şi amu disu: Pururea
se rătăcescă cu anima, şi nu au cunoscută
căile mele; încâtu m'amu jurată în mânia
mea, că nu voră întră în repausulu meu.
Socotiţi, fraţiloru, ca să nu fie cândă-va
în vre-unulă din voi animă viclenă de ne
credinţă, care să se depărteze de la Dumnedeulu cela viu. Ci îndemnaţi-ve unuia
pre altuia în tote dilele, până ce se dice
astă-dî, ca să nu se împetrescă cine-va
d'intre voi cu încelăcîunea păcatului. Căcî
ne-amă făcută părtaşi luî Christosă, " dacă
ţinemă începutulu încredereî nostre până
în sfârşită neclătită ; De ore ce se $ice :
"Astă-di de veţi audi vocea sa, nu ve împetriţî ânimele vostre, ca şi în întărîtare.
f Căcî uniîa audindă, J'aăamărîtă; dară
nu toţî cari aă eşită din Egiptă cu Moisi.
Şi asupra cărora s'a mâniată patru-decî de
ani? aă nu asupra celoru ce aă păcătuită,
4 ale cărora corpuri aă cădută în pustiiă ?
Şi r cărora s'a jurată, ca să nu între în repausulă luî, de câtă numai celoru ce nu
au credută? «Vedemă dară, că nu aăpututu să între pentru necredinţa lorii.
DECÎ ° să ne tememă ca nu cumă-va, avendă promisiune de a întră în repausulă lu'i, să se socotă cine-va lipsită de
d'însa. Căcî şi noî avemă promisiune, ca
şi aceia; dară nu a folosită pre aceia cuventulă cela dată în scire, nefiindă ameste
cată cu credinţa coloră ce aă audită. * Căcî
numai dacă ama credută, întrămă noî în
repausă, precumă a disu : " M'amu jurată în
mânia mea, de voră întră în repausulu
mea; macara că de la întemeîarea lumeî
s'aă sfârşită lucrurile. Căcî a disă ori46. H). 48. 1.
& 9. 11. & 10.
21.
c Nnm. 12. 7.
Veri. 6.
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unde de fiua a şepteaastiî-feliu: dŞi s'a repausatu Dumnezeu în <(liua a şeptea de tote
lucrurile sale. Şi într'acestu locu eră-şî :
De Toru întră în repausulu meu.
Deci fiindu-că rămâne, ca ore-cari să
între în elu, şi • aceia cărora mai nainte li
s'a datu în scire din causa necredinţei nu
au întratu : — £ră-şî după atâta timpii hotăresce o di, dicându în Davidu, (precumu
scrisu este :) 'Astă-dî de veţi audi vocea lui,
nu vă împetritî ânimele vostre. Căci dacă
losua lî-aru fi datu repausu, nu aru fi vorbiţii după acestea de altă di. Drepţii aceea
rămâne repausu pentru poporulu lui Dumnedeu. Căci celu ce a întratu în repausulu
luî, şi acela s'a repausatii de lucrurile sale,
precumu Dumnezeu de ale sale. — Deci să
ne silimu a întră într'acelii repausu, ca să
nu cadă cine-va * dupre acelaşi esemplu alu
neascultăreî.
Căci cuventulii luî Dumnedeu este h\m
şi puternica, şi ' mai ascuţita decâtii ori- ce
l sabia cu duoe tăişuri, şi * pătrunde până ce
desparte sufletulu şi spiritulu, închieturele
şi măduva, şi este judecătorii cugetelorii şi
gânduriloru ânimei. 'Şi nu este nici o făp
tură ascunsă înaintea luî, ci tote sunt gole
"şi descoperite înaintea ochiloru celui că
ruia avemii a da semă.
Desevârţirea freuţiei şi a sacrificiului lui
Christosu.

14
15
16

2
3

Drepţii aceea avendu "archiereu mare,
"care a străbătutu ceriurile, pre lisusu, Fiîulii luî Dumnedeu, f să ţinernu mărturisirea.
Căci » nu avemii archiereu, care să nu potă
compătimi cu neputinţele nostre; ci pre
r u nulii ispitită în tote ca şi noi, ' inse fără
de păcato. 'Să ne apropiâmii dară cu îudrăsnelă la tronulu charuluî, ca să lu.-umi
milă şi să aflămu charu spre ajutorii la
timpii.
Cl toţii archiereulu luându-se d'intre
omeni, ° se ronduesce pentru omeni * în
cele ce sunt ale luî Dumnezeu, c ca să aducă
daruri şi sacrifici pentru păcate: ''Care să
potă compătimi cu ceî ignoranţi şi rătăciţi,
fiindă-că ' şi elu este cuprinşii de neputinţă.
Şi ^pentru acesta trebue, precumu pentru

d fus. t. ».
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poporu, aşa şi pentru sine, să aducă pen
tru păcate.
' Şi nimenea nu-şî îea lui-şî onorea acesta,
ci celu chiămatii de Dumnezeii, cumâ * era
Aaronii. ' Aşa şi Christosu nu şî-a luaţii
sie-şî onore de a fi archiereu, ci a primitu
de la celu ce a vorbiţii câtră d'însulu : i Fiiulii meu escî tu, eu astă-dî te-amii năs
cuţii. Precumu şi într'altu locu ţlice : * Tu
escî preutu în eternii dupre ordinea luî Melchisedecu.
Care în dilele, cândii a foştii în corpu,
'aducendu rugăciuni şi rugăminţi mcu stri
gare tare şi cu lacrimi cătrâ celu n ce putea
a-lii mântui de morte, şi liberaţii tiindu
0 de temere ; f Măcarii că era fiiu, s'a învetatu '' ascultarea din cele ce a suferita ; Şi
aşa rdesevârşindu-se, s'a făcuţii tuturorii celoru ce-lu ascultă autorii de mântuire eternă; Numită fiindu de Dumnedeu archiereu • dupre ordinea luî Melchisedecii.
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Digresiune despre progresele cele puyine ale Ckreştinilorft Jlbreî, la cari autorulit scrie; cu deştep
tări şi îndemnări.

Despre care 'mulţii avemii a vorbi şi
greii de esplicatii, tiiudu-că sunteţi "târdiî
la !iui,lii. Câcî voî, cându dupre timpii trebue să fiţi învăţători, vî trebuesce înşi-ve
să vă învăţaţi cari sunt " cele d'ântăî înce
puturi ale cuvântului luî Dumnedeu; şi aţî
ajunsu a ave trebuinţă de " lapte, erii nude
nutrimeutu vîrtosu. Căci totu celu ce se
nutresce cu lapte nu înţelege cuvântulii
dreptăţeî; căci este y pruncii, firii pentru
cei de vrestă deplină este unii nutrimântu
vîrtosu, cari prin multă deprindere şî-aii
esercitatii simţirile, zspre a destinge binele
de reii.
PENTRU aceea ° lăsâudii începuturile înveţătureî luî Christosu, să propăşimu
spre desevârşire ; nu eră-şî punendu teme
lia a pocăinţei * din lucruri morte, şi a cre
dinţei în Dumnezeu, "A înveţăturei botezurilorii dşi a punereî mâneloră, 'a înviăreî
morţilorii, /şi a judecatei celei eterne. Şi
acesta vomu face, » de va învoi Dumaedeii.
Căci * este cu neputinţă, ca ' ceî ce odată
s'au luminata, şi au gustată J darulii celu ceCap 1. 5.
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EBREI.

reşca, şi *s'au făcuţii părtaşi Spiritului Sânţii,
Şi au gustata cuventulu. celu bunii alu lui
Dumnedeu, şi puterile 'secuiului celuî viitorii; De voru cade, ca eră-şî să se înnouescă spre pocăinţă; m fiindu-că a diioa
oră crucifică loru-şî pre Fiîulu lui Dumnedeu, ŞÎ-/M punu spre batjocurile.
Căci pămentulu care se adapă de ploui
ce vine de multe ori asupra sa, şi produce
erbă de trebuinţă acelora pentru cari se lucreză, "primesce bine-cuventare de la Dumnedeii; "firii care aduce din sine spini şi
ciulinii este netrebnicii şi aprope de blăstemii,
alu căroru sfârşiţii este arsura.
Dară suntemu încredinţaţi despre voi,
îubiţilorii, de cele mai bune şi cari se ţinu
de mântuire, deşi vorbimii aşa. p Căci « Dum
nedeu nu este nedrepţii, să uite rlucrulii vo
stru şi ostenela dragostei, carea aţi arătaţii
pentru numele luî, * servindu sânţiloru şi
mai 'nainte şi acumii. Erudorimii ca 'fie
care din voi să arete acestaşî silinţă " spre
deplină credinţă a speranţei până în sfârşitii; Ca să nu fiţi leneşi, ci următori celorii ce prin credinţă şi prin rebdare "moscenescu promisiunile.
Căci Dumnedeii promisiune dândii luî
Abraamii, fiindu-că nu se putea jura pe nimenea mai mare, zs'a juraţii pe sine-şî, Dicendii: Cu adevăraţii te voiii bine-cuvânta,
şi te voiii immulţi forte. Şi aşa asceptându
cu rebdare, a dobândiţii promisiunea.
Omenii în adeverii se jură pe celii mai
mare, şi "jurămentulu li este sfârşitulu a totă
certa, servindu spre adeverire. Pentru care,
voindu Dumnedeii să arete mai bine * moscenitorilorii promisiuneî " neschimbarea voîeî
sale, a pusu la medîlocu jurămentulu ; Ca
prin duoe lucruri nemutabile, în cari era cu
neputinţă să mintă Dumnedeii, să avecau noi
tare mângăiăre, cari avemu adăpostii a apuca speranţa * cea pusă înaintea nostră :
Carea o avemii ca o ancoră a sufletului, si
gură şi tare, "şi care întră in cele din întru după catapetesmă ; dUnde înainte-mergătorulii pentru uoî a intraţii, adecă lisusu,
•făcuţii Arcbiereu în eternii după ordinea
luî Melchisedecu.

înalţii, care a întimpinatu pre Abraamii,
cându s'a întorşii acesta de la tăierea regiloru, şi l'a bine-cuventatu ; Căruia Abraamu î-a şi daţii decîuelă din tote; alu că
rui nume însemneză mai ânteiu, regele dreptăţeî, erii apoi a foştii regele Salemuluî,
care este rege alii păceî ; Fără părinte, fără
mumă, fără genealogia, neavendu nici în
cepută dileloru, nici sfârşiţii vieţeî ; erii ase
mănaţii fiindii Fiîuluî luî Dumnedeu, rămâne
preutii pururea.
Vedeţi dară câtii de mare a foştii acesta, * căruia şi patriarchulu Abraamu î-a daţii
decîuelă din pradă! Adeverii " cei din fiiî
luî Levi, cari primescu preuţia, aii pentru
sine ordinii să îee Decîuelă de la poporfi
dupre lege, adecă de la fraţii lorii, măcaru
că şi aceia aii eşitii din copsele Iul Abra
amu; Eru celu ce nu se trăgea de la
d'înşiî a luaţii decîuelă de la Abraamu, ••' şi
a bine-cuventatu • pre celu ce avea promisi
unile. Şi fără de contradicere celu mai
micii se bine-cuvânteză de celii mai mare.
Şi aici omenii cei muritori îeii decîuele,
erii acolo elii le tea, ^de care se mărturisesce, că este viii. Şi în scurţii, şi Levi,
care îea decuîelâ, a daţii decîuelă prin Abraamu. Căci încă în copsele părintelui
şeii era, cândii l'a întiinpmatii Melchisedecu.
• Deci de aru fi foştii desevârşire prin
preuţia Levitică, (căci supţii aceea poporulu a primiţii legea,) pentru ce maî era
trebuinţă să se rădice alţii preutu dupre
ordinea luî Melchisedecu, şi să nu se dică
dupre ordinea luî Aaronii? Căci schimbaudu-se preuţia, de nevoia se schimbă şi le
gea. Căci acesta, de care se dicii acestea,
este de altă seminţia, din care nimene a
funcţionată la altaru. Căci învederată este,
că h din Iuda a resăritii domnulu nostru, de
spre care seminţia Moisi nu a vorbiţii ni
mica de preuţia. Şi încă cu mulţii maî învederatii este; fiindu-că dupre asemănarea
luî Melchisedecu se rădică altă preutu ; Care
nu s'a făcuţii dupre legea unui ordinii trupescu, ci dupre puterea unei vîeţî nemăr
ginite. Căci mărturisesce scriptura : 'Tu escl
preutu în eternu dupre ordinea luî Mel
Preuţia regiscă şi eternă a lui Christosă; illustrată chisedecu.
Căci desfiinţarea unui ordinii, care mal
prin a lui Melchisedecîl, ţi superioritatea sa la a'nainte a foştii, se face pentru -•' slăbăcîunea
ccea a lui Aiironu aretată.
/^ĂCl acestii " Melchisedecu, regele Şale şi nefolosulu eî. Căci * legea nu a făcuţii
le muluî, preutulii luî Dumnedeu celuî Pre- nimicii desevârşitu, ci este introducerea ' unei
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maî bune speranţe, prin care " ne apropiămu
de Dumnezeu.
20
Şi pre c atu nu fără de jurămentu s1a
21 făcuţii preutu; (Căci aceîa fără de jură
mentu se făceau preuţî; eru acesta cu ju
rămentu prin cehi ce a disii cătră d'însulu :
"Juratu-s'a Domnulu, şi nu se va căi, Tu
escî preutu în eternu dupre ordinea lui Mei22 chisedecu); Cu atâta ° s'a făcuţii lisusii garantulu unui aşedămentu maî bunii.
23
Aceîa maî mulţi erau preuţî, pentru că
24 din causa morţeî nu puteau rămâne; Eru
acesta, pentru că rămâne în eternu, are
25 preuţiă neîncălcată. Pentru aceea pote şi
a mântui cu deplinitate pre ceî ce vinii prin
elu la Dumnedeu, pururea trăindu psă medîlocescă pentru d'înşiî.
26
Căci unu asemene archiereu ni se cuvinea, q care este sânta, nevinovata, fără de
pată, deosebitu de ceî păcătoşi, r şi maî
27 înalţii de câtii cerîurile : Care nu are tre
buinţă în tote dilele, ca aceî archiereî, a aduce sacrificii ' maî ântăiu pentru păcatele
sale, ' şi apoi pentru ale poporului; căci "acesta o-a făcutu odată, aducându-se pre sine.
28 Căci legea rouduesce pre " omeni archiereî
cari au neputinţi; eru cuventulu jurămân
tului, celui ce a foştii în urma legeî, pune
pre Fiîulu, * care este desevârşitu în eternu.
CharacterulH sublimă şi eficacitatea, desevârşită
a servicieloră şi a aşe(lăminteloru Noului Legămentă
opuse la aşedămintele nedesevârşite, simbolice
şi trecetore ale celui Vechia.
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ARU încbeîarea celoru dise este: Avemii
unu asemenea archiereu, ° care s'a aşe\latii d'a drepta tronului majestăţeî în cerîurî;
Servii b sânteloru şi " cortului celui adevărata,
care l'a înfiptă Domnulu, şi nu omulu.
Căci d toţii archiereulu s'a ronduitu să
aducă daruri şi sacrificii ; pentru aceea * este
de nevoia, ca şi acesta să aibă ce-va de
adusu. Căci de arii fi pe pământii, nu
aru fi preutu, fiindii-că sunt preuţî ce aducii daruri dupre lege ; Cari servescu chi
pului şi f umbrei celoru cerescî, precumu s'a
spusu lui Moisi, cându voia să facă cortulu ; * căci, vedî, dice, ca să faci tote du
pre chipulă care ţi s'a arătaţii în munte.
firii acumii h a dobândiţii unii serviciu maî
înalta, cu câtu este medîlocitorulu unui
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maî bunii aşedămentu, care este aşedată
cu maî bune promisiuni.
•Căci celu ânteiu asefâmentă de aru fi
foştii fără prihană, nu s'aru fi ceruţii locu
pentru unu alu diioilca; Dară mustrându-i, dice : •>' fiece, vinii ţlile, dice Domnulu,
cându voiu face aşedămentu noii cu casa
luî Israelu şi cu casa lui Iuda; Nu dupre aşedămentulu, care l'amu făcutu cu părinţii
lorii în diua, cându î-amu apucaţii de mâ
nă, să-î scoţii din pămentulu Egiptului ; pen
tru că ei nu aii rămaşii în aşedământulu
meu, şi eu î-amu părăsiţii, dice Domnulu.
Căci * acesta este aşedământulu care-lu voiu
face cu casa lui Israelu după acele dile,
dice Domnulu : Voiu pune legile mele în eugetulu lorii, şi le voiu seri în ânimele lorii ;
' şi voiţi fi lorii Dumnedeu, şi eî voru fi mie
poporu ; Şi ™ nu va maî învăţa fie-care pre
apropele seu, şi fie-care pre fratele seu,
dicendu : Cunosce pre Domnulu ; căci toţi
mă voru cunosce de la celu micii până la
cehi mare. Căci voiu fi milostivii nedreptăţiloru lorii, " şi păcatele lorii şi fără de le
gile lorii nu le voiu maî aminti.
0 picându : Unii nou asefâme'ntii, a învechitii pre celu d'ânteiu. £ru ce se învechesce şi îmbetrânesce este apropo de peire.
DECÎ şi celu ânteiu aşedămentu avea
regule de serviciu, şi " sanctuariu pămentescu. * Căci s'a formaţii unu cortu ; şi
c "m partea d'ânteiâ era dsfecîniculu şi 'mesa,
şi pânile de punere-înainte : care se uumesce sântele. /Eru după a duoa perdea, cortulu celu ce se chîama: Sântele sânteloru;
Care avea tămăiătorea cea de aurii, » şi chivotulii legeî, ferecaţii preste toţii cu aurii, în
care era "vasulu celu de auru, care avea
manna, şi toegulu luî •' Aaronu ce înflorise,
şi J tablele aşedământuluî ; firii * pe d'asupra
lui cherubimiî mărirei, cari umbrîau propiţiătorulu; despre care nu trebne acuma
a vorbi cu de amăruntulu.
Erii acestea fiindu tocmite aşa, ' preuţiî
intrau în toţii timpulu în cortulu celu d'ântăiu, câudu făceau serviciulu; Eru în celu
de ulii diioilea întră "' odată în anii singurii
archiereulu, nu fără de sânge, " pre care-lu
aducea pentru sine şi pentru rătăcirile po
porului. ° Spiritulu celu Sânţii dicfindu acei Cap. 7. 11, 18.
j Ier. 31. 31—
M.
I: Cap. 10. 16.
I Zech. 8. 3.
n lia. 54. 13.
Iran 6. 45.

1 lo&n 2. 27.
n Rom. 11. 27.
Cap. 10. 17.
o 2 Uor. 5. 17.
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sta : f Că calea ce întră în Sântele Sânteloru
BU se arătase, încă stându cortulu cehi
9 d'ânteiu; Care simbolu privesce timpulu de
acumu, în care aducu daruri şi sacrificii, «cari
nu potu face desevârşitu dupre consciinţă
10 pre celu ce servesce Iul Dumnezeii \ Cuprinfându-se numai în r mâncări şi băuturi şi
în • felîurite spălări, ' şi în regule trupeşei,
impuse până la timpulu îndreptăreî.
11
firii Christosu venindu " archiereu " bunurilou viitore, a trecuţii "prin unu cortu mai
mare şi mai desevârşitu, nefăcutu de mâ12 na, adecă nu alu acestei făpturi; Nici ycu
sânge de capre şi de viţei, * ci cu sângele
seu, a intrată a odată în cele sânte, * ceştigându eternă rescumperare pentru noi.
13 Căci dacă "sângele tauriloru şi alu caprelorii ''şi cenuşa de j unice, stropindîi pre cei
necuraţi, 'i sânţesce spre curăţirea corpu14 luî; Cu câtu mai multu 'sângele lui Chri
stosu, /care prin Spiritulu celu eternii » s'a
adusu pre sine fără pată lui Dumnedeu,
* va curaţi consciinţă vostră de ' faptele cele
morte, spre ' a servi Dumnedeuluî celui viii !
15
* Şi pentru acesta este 'meţlîlocitorulu unui
aşedămentu nou, m ca supuindu-se morţeî spre
1 6 rescumperare de la abaterile făptuite supţii
aşedămentulu celu d'ânteiu, să primescă
"cei chîămaţî promisiunea moscenireî eter17 ne. Căci unde este testamentu, acolo trebue să fie vorbă despre mortea celui ce
18 face testamentu. Căci ° testamentulu are
putere în privirea celoru morţi ; altu-miutrelea este fără putere, până câudu trăesce
celu ce face testamentulu.
19
P Pentru aceea nici celu d'ânteiu asedă20 meniu nu s'a întrodusii fără sânge. Căci
după ce a vorbiţii Moisi toţii ordinulu la
întregulii poporu dupre lege, » luându sânge
de viţei şi de capre r cu apă şi lâna roşia
şi cu isopii, a stropiţii cartea şi totu po21 porulu, ţ)icendu : * Acesta este sângele aşedămentuluî, care Dumnedeu l'a ordinatu
22 vouî. încă ' şi cortulu şi tote vasele de
serviciu asemenea le-a stropita cu sânge.
23 Şi dupre lege mai tote se curăţescu cu sânge ;
"şi fără vărsare de sânge nu se face iertare.
24
Trebuia dară ca " tipurile celoru cerescî
să se curăţescă cu acestea; eru înse-şî
p loan 14. 6.
q Cial. 3. 21.
Gap. 7. 18,19.
fc 10. 1, 11.
r Lev. 11. a.
Col. ?. 16.
> Num. 19. 7,
ele.
C Efel. a. 15.
Uol. a. 20.
Cap. 7. 16.
u Cap. 3. l.
* Cap. 10. 1.
u Cap. 8. 1.
y Cap. 10. 4.

* Fapt. ao. as.

/ li.) in. 1. 4.
Efe>. 1. 7.
5. 6.
Col. 1. 14.
1 Pet 3. 18.
1 Pet. 3. 18.
1 Pet. 1. 19.
g Efai. 5. a.
n Cap. 3. 1.
Apoc. 1. 5. &
Tit a. 14.
o Gal. 3. 15.
p Emul. 24. 6,
Cap. 7. 27.
5. 9.
a Zech. 3. 8.
A Cap. 1. 3. fc
etc.
a KM n 1. 24 . 5, 6,
Vers. a6. 28.
10. 82.
t Cap. 6. 1.
Cap. 10. 10.
8.
b Dan. 9. H4.
7 Lue. 1. 74.
L«y. 16. 14,
c Lcv. 16. 14,
Rom. S. 13.
15, 18.
18.
ai
r Lev. 14. 4, 6,
d Num. 19. a,
1 Pet. 4. a.
7, 49, 51, :,a.
17, etc.
k 1 Tim. 2. S. • E>od. 24. 8.
t 1 Pet. l- 19.
( Cap. 7. 22. *
Mat. 26. 28.
1 loan 1. 7.
8 6. 4 12.24.
( Esod. 29. 12,
n Rom. 3. K. &
Apoc. 1. 5.

cele cerescî cu maî bune sacrificii de
câtu acestea. Căci * nu în sânte făcute
de mâni a întratu Christosu, cari sunt antitipurî y celoru adevărate ; ci chîaru în
ceriu, " spre a se arăta acumu înaintea luî
Dumnedeu pentru noi. Nici ca de multe 25
ori să se aducă pre sine, precumu "archiereulu întră în cele sânte în fie- care anii
cu sânge străinii ; Căci atunci aru fi tre- 26
buitu să sufere de multe ori de la întemeîarea lumeî ; ci acumu * odată, e la sfârşitulu
seculiloru, s'a arătaţii, spre a desfiinţa pecatulu prin sacrificîulu seu. <*Şi precumu 27
este hotârîtu omeniloru odată să moră, • eru
după aceea judecată : Aşa şi * Christosu, o- 28
dată fiindu » adusa să rădice păcatele * mul
tora, se va arăta a duoa oră fără păcatu
spre mântuire ' celoru ce-lu asceptă.
CĂCI legea avendu " umbra * bunurilorii vi- JQ
itore, eru nu însă -şi imaginea lucruriloru, nici odată cnupote cu aceleaşi sacri
ficii, cari în fie-care anu se aducu necon
teniţii, să facă d desevârşiţî pre cei ce Le aducu. Căci atunci au nu aru fi încetată 2
ele a se aduce ? pentru că, odată fiind ii
curăţiţi cei ce aducu, nu arii maî ave nici
o consciinţă de păcate. ' înse prin acestea 3
se face în fie-care anu amintire de pecatu.
Căci t nu este cu putinţă, ca sânge de 4
tauri şi de capre să rădice păcatele. Pen- 5
tru aceea întrându în lume, dice : Sacri
ficiu şi prosforă nu ai voitu, eru corpulu
mî-aî pregătiţii ; » Olocauste şi sacrificii pen- 6
tru păcatu nu-ţî plăcu. Atunci amu disu: 7
Ecce vinii, (în începutulu cartei este scrisu
despre mine,) să făcu voia ta, o Dumnedeule. Mai susu dicendii : Sacrificiu şi 8
prosforă şi olocauste şi sacrificii pentru
pecatu nu ai voitu, nici nu-ţî plăcii, cari
se aducu dupre lege ; Atunci a disu: Ecce, 9
vinii să facii voia ta, o Dumnedeule ; elii
rădică pre cea d'ânteiu, pentru ca să în
temeieze pre cea de a duoa. * Prin acesta 10
voia suntemu sâuţiţî ' prin sacrificarea cor
pului lisusu Christosu odată.
Şi totu preutulu stă i în tote dilele fă- 1 1
cendu serviciu, şi aduce de multe ori ace
leaşi sacrificii, * cari nici odată nu potu să
redice păcate. 'Eru acesta, după ce a a- 12
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Lev. 8. 15, 19. c 1 Cor. 10. 11.
i Ui. 14, 16,
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Eccl. 3. 20.
x Cap. 6. 20.
e a Cor. 5. 10.
y Oap. 8. 2.
Apoc. 20. 12,
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g 1 Pet. a. 21.
1 loan 3. 5.
6 Ven. ia.
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* 50. 8, ele.
l~a 1. 11.
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Amoe 5. SI.
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h loan 17. 19.
Cap. 13. 11.
i Cap. 9. ÎS.
j Num. 28. 3.
Uap. 7. «T.
k Vera. 4.
( Col. *. 1.
Cap. 1. *.

CAP. 10, 11.

13
14

15
16
17
18

duşii unii singurii sacrificiu pentru păcate,
s'a aşezaţii pentru totă-de-una d'a drepta
luîDumnedeă; Asceptândă în urmare "până
se voru pune neamiciî lui aşternuţii picioreloru lui. Căci cu unii sacrificiu anadusii
la desevârşire pentru totu-de-una pre cei
ce se sânţescă.
Acesta ni mărturisesce şi Spiritulii celii
Sântă; căci după ce a disu mai 'nainte:
"Acesta este aşe^ămentulu care-lu voia face
cu d'înşiî după acele dile, dice Domnulii:
Pune-voiă legile mele în anima lorii, şi în
cugetele lorii le voiu scrie, elu adauge: Şi
păcatele lorii şi fâră-de-legile lorii nu le
voiu maî aminti, firii unde este iertare de
acelea, acolo nu maî este sacrificiu pentru
păcate.
Aplicaţiunea; îndemnări la credinţă statornică şi
la mărturisire indrăzneţă; desceptare solemnă
contra apostasiei ; şi amintiri încuragiătore
ale credinţei de maî 'nainte.

19
20
21
22

23
24
25

26
27
28
29

Drepţii aceea, fraţiloru, avendă P îndrăsnelă a întră « în cele sânte prin sângele lui
lisusii, Pe rcale niioă şi via, care nî-a în
noit'o, 'prin perdeua, adecă prin corpulă
seu; Şi avendu 'preutu mare presto "casa
lui Dumnedeu ; " Să ne apropiămu cu ade
vărată animă, x asiguraţi fundă în credinţă,
şi stropiţi la animi pentru curăţire » de consciinţa cea rea, şi ' spălaţi la corpii cu apă
curată; "Să ţinemii mărturisirea speranţei
ndstre neclătită; (căci 'credincioşii este celii
ce a promisă); Şi să dinţam ii să aprindemii unuia pre altulii spre iubire şi spre
fapte bune; • Nepărăsindu adunarea nostră,
precumu au uniia datină ; ci să ne îndemnămu unulu pre altulii ; şi d cu atâta maî
mulţii, cu câtii vedeţi * apropiându-se diăa.
Căcî'dacăpăcătuimă de bună voia, «du
pă ce amu primiţii cunoscinţa ad «3vărului,
nu maî rămâne sacrificiu pentru păcate;
Ci ore-care asceptare înfricoşată a judeca
tei, şi o *rîvnă ardătore, care va să mistuia
pre cei împotrivitorî. * Lepădându cine-va
legea lui Moisi, more fără de milă 'prin
duoî seu trei marturî ; * Câtii de maî as
pră socotiţi că trebue să fie pedepsa celui
ce a călcaţii pre Fiîulu lui Dumnedeu, şi ' a
socotită spurcaţii sângele aşedămentuluî cu
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care s'a sânţitii, m şi a batjocuriţii Spiritulii
charuluî? Căci scimu pre celii ce a disă:
"A mea este resbunarea, eu voiii resplăti,
dice Domnulii. Şi eră-şî : ° Domnulii va ju
deca pre poporalii seu. f înfricoşată lucru este
a cade în manele Dumnedeuluî celui viii.
firii q aduceţi-vî aminte de dilele cele
maî d'inainte, în cari, r luminându-ve, aţi
suferiţii 'mare luptă de suferinţî; De o
parte făcendu-vă ' privelă prin defăimări şi
strîmtorărî; eră de altă parte "soţi fiindu co
lorii ce aii foştii tractaţi astă-feliă. Căci
m'aţî compătimită "la lanţurile mele, şi zjefui
rea de averile vostre aţi primit'o cu bucuria,
sciindu că » aveţi în cerîurî maî bună şi maî
sigură esistentă. Nu lepădaţi dară încrederea vostră, * care are mare resplătire.
" Căci aveţi trebuinţă de rebdare, ca, făcendă voia lui Dumnedeu, să * primiţi pro
misiunea. Căci c încă puţinii timpii, şi d celii
ce este să vină va veni, şi nu va întărdîa.
firii 'dreptulu va trăi prin credinţă; şi de
se va sfiii cine-va, sufletulu meii nu va ave
plăcere într'însulu. firii noi nu suntemu
din ceî f ce se sfiescii spre perdare ; ci din
cei ce »credu spre dobândirea sufletului.

30
31
32
33
34

35
36
37
38
39

Esemple luate din Vechiultt TesţamentU, cari des
cria natura, puterea şi resplătirea credinţei ;
îndemnări la curagiU şi rebdare.

TTlARtJ credinţa este adevărulii celoru spe_|]j rate, învederarea " lucruriloră celoru nevedute. Căci 6 prin acesta s'aii probaţii ceî
de demultu.
Prin credinţă pricepeam că c lumea s'a
făcuţii prin cuventulă lui Dumnedeu, că
cele ce se vădii nu s'aii făcuţii din cele
vădute.
Prin credinţă d Abelu a adusă lui Dumnedeu sacrificiu maî bunii de câtii Câinii,
prin care a luaţii mărturisirea, că a foştii
drepţii, mărturisindii Dumnedeu de daru
rile lui ; şi printr'acesta, deşi morţii, • încă
vorbesce.
Prin credinţă 'Enocă s'a strămutată, ca
să nu vedă morte; şi nu s'a aflaţii, pentru
că Dumnedeu l'a strămutată; căcî moi 'na
inte de strămutarea lui a luată mărturia
acesta, că a bine -plăcută lui Dumnedeu.
• Flllp. 1. 7.
a Ti,,,. 1. Ig.
a Mat. 5. ia.
Fapt. 5. 41.
Iac. 1. 2.
p Iiue. IX. 5.
7 Gal. 3. 4.
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6 Dară fără credinţă nu este cu putinţă a-î
bine-plăc6 ; căci celii ce se apropia de
Dumnedeu trebue să credă că elu este, şi
că este resplătitoru celoru ce-lu cautu.
7
Prin credinţă »Noe însciinţatu fiindîi de
Dumnedeu despre cele ce încă nu se veduseră, temendu-se '' a gătitu arcă spre mentuirea casei sale ; şi prin acesta a condemnatu lumea, şi s'a făcuţii moscenitorii ' dreptăţeî celei din credinţă.
8
Prin credinţă ^Abraamu, chîămatufiiiidu
de a eşi la loculu, care era să-lu îee spre
moscemre, a ascultata ; şi a eşitu, nesci9 indii unde merge. Prin credinţă a petre
cuta în pămentulu promisiune!, ca într'unii
pămentii străina, *în corturi locuindu cu Isaacii şi cu lacobu, 'inoscenitoriî aceleiaşi
10 promisiuni; Căci ascepta "cetatea, care are
temelii, "alii cărei architectu şi creatorii
este Dumnedeâ.
11
Prin credinţă şi însă-şî ° Sara a primiţii
putere spre conceperea seminţei, şi presto
timpulii vresteî f a născuţii, pentru că a so
cotita « credincioşii pre celii ce a promisu.
12 Pentru aceea s'aii născutu dintr'unulii, şi
r acela ca şi morţii, ' ca stelele ceriului în
mulţime şi ca nesipulii celii nenumerabilu
de pe malulii măreî.
13
Aceştia toţi aii muritii în credinţă, 'neprimindii cele promise, ci "de departe vedendu-le, şi convingendu-se de ele, şi îmbrăc.işându-fe, şi * mărturisindii că erau stră14 ini şi peregrini pe pămentii. Căci cei ce
dicii unele ca acestea, "spunu învederatii
15 că cautu patria. Şi de şî-arii h' adusu aminte de aceea din care aii eşitu, aii avuţii
16 destulu timpii a se întorce. ferii acumu dorescii de patria cea bună, adecă de cea
cerescă ; pentru aceea nu se ruşineză de
d'înşiî Dumnedeu » a se numi Dumnedeulu
lorii ; căci ' lî-a gătitu cetate.
17
Prin credinţă "Abraamii, ispitita fiindu,
a adusii sacrificiu pre Isaacu, şi celii ce
primise promisiunile * aducea pre celii u18 nulu-născutii ; Despre care s'a disii : c în
19 Isaacii ţi se Ta numi semînţa ; Socotindu
că d pote Dumnedeu &-lu scula şi din morţi;
de unde l'a şi primiţii într'unii feliu de
asemănare.
20
Prin credinţă «Isaacii a bine-cuventatii
g Fac. 6. 13, tt.
Apoi-. 81. 2,
h l Pot. 3. K.
10.
i Rom. S. n. k o Fac. 17. 19.
4. 13.
& 18. 11, 14.
Filip. 3. 9.
A ai. a.
) Fac. li. 1, 4. p Vedl Luc. 1.
Fapt. 7. *—4.
36.
t Fac. 1*. 8. tt q Rom. 4. ii.
a. s, îs. & Cap. 10. 23.
r Rom. 4. 19.
18, 1, ».
l Cap. 6. 17.
s Fac. aa. 17.
m Cap. 19. ia.
Rom. 4. 18.
t 13. U.
t Vers. 39.
II Oap. (. 4.
u Vers. a7.

loan S. 66.
v Fac. a3. 4. &
47. 9.
1 Oron. 89. 15.
Pa. 39. ia. ft
11». 19.
1 Pet. 1. 17.

Oap. 13. 14.
a Fac. 88. I, 9.
6 Iac. a. 91.
c Fac. ai. 18.
Rom. 9. 7.
d Rom. 4. 17,
19, ai.
A a. 11.
t Fac. 27. »7, 39.
* Cap. 13. 14. / Fac. 48. 5, K,
y Esod. S. B, 15.
20.
Mat. 82. S2. g Fac. 47. 31.
Fapt. 7. yi.
h Fac. 60. 84, 25.
i Ftllp. î. 20.
E.iwl. 13. 19.

pre lacobu şi pre Esaii în privinţa celoru
viitore.
Prin credinţă lacobu murindu, 'a binecuvântată pre fie-care din fiii lui losefu, şi
0 s'a închinata, rSfâmdndu-se pe capulii toeguluî seu.
Prin credinţă * losefu murindu a făcuţii
amintire de eşirea fiilorii lui Israelii, şi a
daţii ordinii despra osele sale.
Prin credinţă ' Moisi, cândii s'a născutu,
a foştii ascunşii de părinţii şei trei luni,
fiindu-că l'aii vedutu pruncii fruuiosu ; şi
nu s'aii temuţii de > ordinulu regelui.
Prin credinţă * Moisi făcendu-se mare,
n'a voiţii a se numi fiîulii fiicei lui Faraonu ;
1 Voindu mai bine a suferi cu poporulu lui
Dumnedeu, de câtii a gusta plăcerile pecatuluî cele trecetore ; Socotindu ra defăimarea luî Christosu mai mare avuţia de câtii
tesaurele Egiptului ; căci se uita la " resplâtire.
Prin credinţă ° a lăsaţii Egiptulii, netemendu-se de urgia regelui ; căci a remasii
statornicii, ca cumii f arii vede pre colii nevedutu.
Prin credinţă » a făcutu pascele şi versarea sângelui, ca celii ce perdea pre cei
ânteiii-născuţî să nu se atingă de d'înşii.
Prin credinţă r aii trecuţii Marea Roşia
ca po uscata ; ceea ce Egiptenii mcercând'o, s'aii înecaţii.
Prin credinţă * zidîurile Ierichonuluî au
cădutu, după ce au foştii încunjurate şepte
dile.
Prin credinţă ' Rahaba, meretricea, nu
s'a perdutu împreună cu cei necredincioşi,
pentru că "primise iscodele cu pace.
Şi ce voiu mai dice ? căci uu-mî ajunge
timpulii a spune de • Ghedeonu, şi de "Baralui,
şi de y Samsonu, şi de * leftae, şi de ° Davidu,
şi de *Samuelu, şi de profeţi ; Cari prin
credinţă aii biruita regate, aii lucraţii drep
tate, ' aii ceştigatu promisiunile, d aii astupat'!
gurele leilorii ; • Au stinsu puterea focului,
f au scăpata de ascuţitulu săbiei, » s'aii făcutu
tari din slăbiciune, aii foştii tari în resbele,
Aaii întorşii armatele neamiciloru în fugă;
•Femeele aii primiţii prin înviare pre morţii
lorii copt'î, şi uniîa i s'aii scângîuitii, neasceptândii scăparea, ca să dobendescă mai
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f Esod. ia. 21, a 1 Şam. 18. 1,
8 Ret. 6. 1«. i Fapt. n. »,

CAP. 11, 12.
36 bună, înviare ; Erii alţii aii avuţii ispitire
de batjocuri, bicîurî şi îiică şi * de lanţuri şi
37 de închisore; ' S'aii ucişii cu petre, s'aii tăiaţii
cu fcrestreulii ; aii foştii ispitiţi, au muritu
ucişi de sabia ; m aii cutrieratu n în cojoce şi
în piei de capro, fiindii în lipsii, năcăjiţi,
38 reîi trataţi ; [De cari lumea nu era vred
nică ;] rătăciudu în pustiiu şi în munţi şi
°în pescerî şi în crăpăturele pământului.
39
Aceştia toţi, deşi p cercaţi prin credinţă,
40 nu aii primiţii cele promise ; Dumnedeu
prevedeudii « ce-va mai bunii pentru noi, ca
aceia fără de noi r să nu se desevârşescă.
12 T\ItEPTU aceea şi noi avendu împreju| / rulii nostru atâta nuoru de marturî,
a să lepădămu totă sarcina şi pecatulu celu
ce lesne ne încunjură, şi 4 să facemii c cu râb2 dare cursulii, care stă înaintea nostră, Căutâudii la lisusii, autorulii şi împliuitorulii cre
dinţei; dcare, înloculii bucuriei co i se propu
nea, a rebdatu crucea, despreţuindii ruşinea,
şi '& şedutu d'a drepta tronului lui Dumnedeu.
3
'Dară gândiţi-ve la celii ce a rebdatu
astu-feliu de împotrivire din partea păcătoşiloru asupra sa, " ca să nu vă osteniţi,
4 descurăgîaţî fiindu în cugetele vâstre. Căci
h încă nu v'aţî împotrivită până la sânge,
luptâudu-vă asupra păcatului.
5 Şi aţi uitaţii mângăîărea, care vî vorbesce ca unorii fii : •' Fiîulu meii, nu despreţui certarea Domnului, nici nu perde cura6 gîulu, mustraţii fiindu de elfi. Căci -*pre
care îubesce Domnulu 'Iu certă, şi bate
7 pre toţii fiîulu, pre care-lii primesce. *De
suferiţi certare, Dumnedeu vă trăteză ca pre
uisce fii ; căci care fiiu este, pre care pă8 riutele uu-lu certă? firii de sunteţi fără
certare, * căreia toţi sunt părtaşi, atuucea
sunteţi bastardî, erii nu fii.
9
Pe lungă acesta amu avutu părinţi dupre corpii, cari ne-afi certatu, şi î-amu
respectată; au nu ne vomfi supune cu atata maî mulţii * Părintelui spiriteloru, şi să
t O trăimu? Căci aceia «e-aă certatu pentru
puţine dile dupre părerea loru ; eră acesta
spre folosulu nostru, n ca să participămii la
1 1 sânţirea lui. Eră totă cercetarea în timpulă
de faţă nu se pare a fi de bucuria, ci de
Apoc. S. 11.
k Fac. 39. 10.
—
Ier. 20. J. &
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l'l.
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85.
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loan 15. 10.
13. 18.
g Oal. 6. 9.
( Pa. 73. 14.
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Cap. 10. 31— n Num. 16. 22.
34.
fc 27. ÎS.
> Iov 5. 17.
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Prov. 3. 11.
Beci. 18. 7.
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laa. 42. 6. &
119. 75.
57. 16.
Prov. S. 12.
Zech. 11. 1.
Iac. 1. 12.
n L ev. li.. ti. .t
Apoc. 3. 19.
19. 2.
t D.'in. 8. 5.
1 Pot. 1. 15,
2 Şam. 7. 14.
16.

întristare ; erii mai pe urmă aduce ° frupte
pacifice ale dreptăţeî pentru cei ce s'au
deprinşii prin ea.
Stăruinţă in totă sânţenia întărită prin ferici
rile ţi responsabilităţile Aşcdiinifutuliii Noti.

Pentru aceea p rădicaţi manele cele slă- 12
bite şi genunchîele cele neputincîose ; « Şi 13
faceţi cărări drepte picîoreloră vostre ; ca
celu ce este şchiopii să nu se abată, r ci
mai bine să se vindece.
• Urmaţi pace cu toţi şi sâuţirea, ' fără 14
care nimenea nu va vede pre Domnulu ;
"Ferindu-vă, "ca nimenea să nu se lipsescă 15
de charulu lui Dumnedeu ; * ca nu rădăcină
de amărîcîune, odrăsliudii în susii, să ve
turbure, şi printr'aceea mulţi să se spurce.
y Ca să mifie cine-va desfrânaţii, şeii profanii, 16
ca Esafi, * care pentru o mâncare şî-a vânduţii
ântăiă-nascerea sa. Căci sciţi cumă- că după 17
aceea, " voindu să moscenescă bine-cuvântarea, b u'a foştii încuviinţata; că n'a aflaţii loca
de căinţă, măcarii că şi cu lacrimi o caută.
Căci nu v'aţî apropiată de c muntele ce 18
se putea pipăi, nici de foculîi ce ardea,
nici de nuoru, nici de ceţă, nici de viforii,
Nici de sunetulă trîmbiţeî, şi de vocea 19
cuvinteloru ; la suuetulu căreia cei ce o
audîau ds'au rugata, ca să nu li se mai
repetescă cuvânta. Căcî nu puteau suferi 20
ceea ce li se ordina ; '- că macara feră de
s'ară atinge de munte, cu petre se va omorî, seu cu săgeta se va săgeta. f Şi aşa 2 1
înfricoşata lucru era ceea ce se arăta, ca,
Moisi a diaii: M'amii spăimcntată şi mei
cutremură. Ci v'aţî apropiată » de muntele 22
Sionii, şi * de cetatea lui Dumnedeu celui
viii, de lerusalimulu celu cerescu, 'şi de
mii de ângeri ; De adunarea generale şi 23
beserica i celoru ântăiu-născuţî, * cari sunt
scrişî în ceriii, şi de Dumnezeii, l Judecătorulu tuturora, şi de spiritele drepţilorii
ce aii m ajunsii la desevârşire ; Şi de Iisusii, 24
" Medîlocitorulu aşedămentuluî noii, şi de
0 sângele stropireî, care vorbesce mal bine
p de câtu alu Iul Abelii.
Vedeţi, ca să nu ve lepădaţi de celu 25
ce vorbesce ! Căci '' de nu aii scăpaţii aceia
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p Iov 4. 3, 4.
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cari s'ati lepădată de celu ce vorbîa pe
pămentu, cu atâta mai multu noî mi vomă
scăpa, de ne întorcemu de la cela ce vorbesce din ceriu; rA cărui voce atunci a
cutremuraţii pămentulu ; eru acumu a promisu, dicendu : • încă odată voiu clăti nu
numai pămentulu, ci şi cerîulu. Eru ace
ea ce Şice i încă odată, însemneză ( schim
barea celoră ce se clătescii, ca a unoru
lucruri făcute ; ca să rămână cele ce nu se
clătescu. Drepţii aceea primindu o împă
răţia neclătită, să avemu charu, prin care
putemu servi lui Dumnedeu cu plăcere, cu
temere şi cu sfială; Căci "Dumnedeulu
nostru este focă mistuitorii.
FeKurite îndemnări, wrărt şi salutări.
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T UBIREA frăţescă să rămână intre voi.
JL b Nu uitaţi iubirea de străini ; căci prin

acesta " uniîa, nesciindu, au ospetatu ângerî.
d Aduceţi-vî aminte de ceî legaţi ca îm
preună legaţi, ţi de ceî strîmtoraţî, ca ceî
ce şi voi sunteţi în corpu.
Onorată fie căsătoria în tote, şi patulu
fără pată ; ' eru pre desfrânaţi şi pre adul
teri va judeca Dumnedeu.
Fără sgârceniă fie purtarea vostră, şi
! să fiţi îndestulaţi cu cele ce aveţi; căci elu
a disu : s Nu te voiii părăsi, nici te voiu lăsa ;
în câtu ne încurageză de a dice : * Domnulu 'mi este ajutorii, şi nu mă voiu teme
ce-mî va face omulu.
' Aduceţi-vî aminte de conducătorii vo
ştri, cari v'au vorbiţii cuventulu luî Dumne
deu, la alu căroru sfârşiţii alu vîeţeî privindu, ' să li urmaţi credinţa.
lisusu Christosu * acelaşi este erî şi asta- di şi în eternă. !Să nu vă lăsaţi a ve
învălui de învăţături felîurite şi străine ;
căci bine este, ca prin chară să se întărescă anima, m nu cu mâncări, din cari nu
s'au folosită ceî ce au petrecută într'însele.
71 Avemu altară, din care nu aă dreptă a
mânca ceî ce servescu cortului.
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m Rom. 14. 17.
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o Esod. 89. 14.
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Căci ° ale căroru dobitoce sângele de arcbiereii se vîră în întru în cele sânte pentru
păcate, ale acelora corpuri se ardă afară de
taberă. Pentru aceea şi lisusu, ca să sânţescă pre poporu cu sângele seu, f & sufe
riţii afară de portă. Deci să eşimu la d'însulu afară din taberă, purtându » defăima
rea lui. r Căci aicea nu avemu cetate stătătore, ci căutămu pre ceaviitore. 'Printr'insulu dară să aducemu ' sacrificiu de la
udă pururea lui Dumnedeu, adecă "fruptulu
buzelorii ce se mărturisescu numelui seu.
• Eru a face bine şi a împărţi să nu uîtaţi ; căci " de sacrificii ca acestea Dumne
deu are plăcere.
y Ascultaţi de conducătorii voştri, şi ve
supuneţi lorii ; căci * ei priveghîeză pentru
sufletele vostre, ca ceî ce au să dee semă,
ca să facă acesta cu bucuria, eru nu suspinându ; căci acesta nu vi arii fi de folosii.
0 Rugaţi-vă pentru noî ; căci ne încredemii că avemu * bună consciinţă, în tote
voindîi a vieţui cuviincîosu. Eru "cu atâta
mai multu ve rogu să faceţi acesta, ca să
fiii redaţii voiai mai curendu.
Eru d Dumnedeulu păceî, * care a sculată
din morţi pre domnulu nostru lisusu, pre
/Pâstorulu oiloru celu mare, «prin sângele
aşedâmentuluî eternii, * Să vă facă gata
spre totu lucrulu bunii, ca să faceţi voia
luî, ' lucrându în voi ceea ce este plăcută
înaintea luî, prin lisusu Christosu ; •> căruia
fie mărire în seculiî seculiloru. Aminu.
Şi rogu-vă, fraţiloru, primiţi cuventulu
îademnâreî; căci *pe scurţii v'amu scriau.
Sciţi că ' fratele Timoteiu m este liberatu ; de va veni curendu, ve voiu vede
împreună cu elu.
Salutaţi pre toţi " conducătorii voştri şi
pre toţi sânţii. Ve salută pre voi ceî din
Italia.
0 Charu fie cu voi toţi. Aminu.
Cătră Ebrel s'a scrisă din Italia ţi s'a
trămesu prin Timoteiu.
p loan 19. 17, x 2 Oor. 9. 11.
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I ACOIilJ
îndemnare la rebdare şi veselia in suferinţi, şi
Nu vă rătăciţi, fraţii mei iubiţi. "Totă 16 17
la adeverata primire a cuvântului lui Dumnezeu. darulii bunii şi toţii darulu desevârşită vi
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ACOBt, » servă ala lui Dumnezeii şi alu
domnului lisusă Cbristosă, " coloră dăoespre-dece seminţii dcari sunt imprâscîate, sa
se bucure.
Fraţiî mei, ' să aveţi totă-de-ună bucuria,
/cându câdeţi în felîurite ispite ; 'Sciindu
că cercarea credinţei vostre lucreză rebdare. firă rebdarea să fie deplină, ca să
fiţi desevârşiţî şi întregi, îu nimicii avândă
lipsă.
* Eru de este cine-va d'intre voi lipsiţii
de înţelepciune, ' să ceră de la Dumuedeu,
care dă tuturora cu liberalitate, şi nu înfrunteză ; şi l i se va da. * Dară să ceră în
credinţă, nimicii îndăoindu-se; căci celu ce
se înduoesce este asemenea cu valulu mit
rei, care de vânturi se aruncă şi se învăluesce. Acela omă să nu gândcscă că va
primi ce-va de la Domuulu. 'Bărbatulu înduoelnicu la sufletu este nestatornică în tote căile sale.
Laude-se fratele umiliţii în înălţimea
sa; Şi celu avuţii in umilirea sa; căci m ca
fiorea erbeî va trece. Căci sorele resare
cu arşiţă, şi usca erba, şi florea el cade,
şi frumuseţa ei se perde ; aşa şi avutulă
se va veşteji în căile sale.
"Fericită este bărbatulu, care rebdă is
pită ; căci cercându-se va primi " cununa
vieţei,* care a promis'o Dumuedeu celoru ce
lu îubescu.
Nimene ispitindu-se să nu dică: Mă ispitescu de la Dumnedeu; căci Dumnedeu
este neispitită de rele, şi nu ispitesce pre
nimenea ; Ci fie-care se ispitesce, fiindu
trasă şi amăgitii de a sa poftă. Apoi q pof
ta concependu, nasce pecatu; eră pecatulă
fâptuindu-se, r nasce morte.
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ne de susă, pogorîndu-se de la Părintele
luminelorii, ' la care nu este schimbare, nici
umbră de mutare. " Din a sa voia ne-a nascutii cu cuventulu adevărului, * ca să fimă
noi unu felia de x primiţiu alu făpturelorii sale.
Drepţii aceea, fraţii mei iubiţi, "să fie
toţii omulii grabnicii la audiţii, • târdiă la
vorbiţii, ° târdiu la mânia; Căci mânia omuluî nu lucreză dreptatea lui Dumnedeu.
Pentru aceea Hepedândă totă necurăţia
şi prisosinţa rcutăţeî, primiţi cu blândetă
cuventulu celu împlântaţii în voi, ' care pote
mântui sufletele vostre.
Dară d fiţi făcători ai cuvântului, eru nu
numai ascultători, amăgindii pre voi înşi
vă. Căci • de este cine-va ascultătorii alu cuvântului, şi nu făcătorii, acela este aseme
nea cu omulii, care 'şi caută l'ara sa iireşcă în oglindă ; Şi care eăutându-se pre
sine, s'a duşii, şi îndată a şi uitată cine
era. firii 'celu ce privesce în ' legea cea desevârşită a libertăţeî, şi rămâne într^însa,
acela nefiindu ascultătorii cu uitare, ci fâcetoru alu lucrului, 7l acesta va fi fericită în
lucrarea sa.
De se pare cuî-va intre voi a fi religiosă, şi * nu-şî înfreneză limba sa, ci-şî încelâ anima sa, religiunea acestuia este
deşertă. Religiune curată şi fără pată înaintea lui Dumnedeu şi Părintelui este acesta : J A cerceta pre cei orfani şi pre vă
duve în strîmtorarea lorii, * şi a se păzi pre
sine nepătată de cătră lume.

18
19
20
21

22
23

24
25

26
27

Credinţa Creştinului trebue să fe fără căutare
in /'«fă dupre legea îubiret.

mei, să nu aveţi credinţa domnului nostru lisusu Christosă " alu măFIRATlI
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2 rireî *cu făţăriă ; Căci de va întră în adunarea vostră vre-unu omu purtăndu ânelu
de aurii, cu vestmentu străluciţii ; şi va în3 tra şi vre-unii săracii cu haină prostă ; Şi
veţi căuta la celii ce portă vestrnentii stră
lucita, şi -î veţi dice : Tu, pofti mu, şedî
aicea ; şi săracului veţi dice : Tu stăî acolo,
4 seu şedî aicea la picîorele mele ; Aii nu
sunteţi părtinitori intre voi ? şi au nu ju
decaţi dupre macsime rele ?
5
Ascultaţi, fraţii mei iubiţi ! e Aii nu Dumnedeii a aleşii pre săracii luineî acesteia,
d bogaţi în credinţă şi moscenitorî ai împerătieî, e care a promis'o celoru ce-lii îubescu ?
6 firu /voi aţi despreţuitu pre celîi săracii.
Aii nu bogaţii ve asuprescii şi » ve tragu la
7 judecăţi ? Au nu ei defăima numele celii
8 bunii, dupre care sunteţi cliîămaţî ? De
împliniţi legea cea de căpiteniă dupre scrip
tura : * Săjuhes_ci pre apropjle teu_ ca în9 su-fâpreTTî^L^bîiie faceţi; firu'dlF~ve
fâgărîţufaceţî pecăfu7^ondemnându-ve de
lege ca nisce călcători de lege.
10 Căci orî-cine va păzi totă legea, şi va
greşi într'unii punctu, i s'a făcuţii tuturora
1 1 vinovată. Căci celii ce a disu : * Să nu sevârşescî adulteriii, a disu şi : Să nu ucidî.
Deci de nu sevârşescî adulteriii, dară ucidî, te-ai făcuţii călcătorii legeî.
12
Aşa să vorbiţi, şi aşa să faceţi, ca cei
ce voru să se judece prin l legea libertăţeî.
13 Căci ™va ave judecată fără milă celii ce nu
face milă ; şi "mila se laudă asupra jude
catei.
Credinţa cea fără fapte este fără folosd.
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"Ce folosii este, fraţii mei, de arii dice
cine-va, că are credinţă, eru fapte nu are?
Aii pote credinţa să-lu mentuîă? f De va fi
vre-unu frate seu soră golu şi în lipsă de
hrana cea de tote dilele, Şi »li va dice
cine-va d'intre voi : Mergeţi în pace, încăldiţi-ve şi săturaţi-ve ; dară voi nu lî-aţî da
cele de nevoia pentru corpii, care-î folosulii? Aşa şi credinţa, dacă nu are fapte,
este mortă de sine însă-şî. Va dice cine
va : Tu ai credinţă, eru eu amu fapte ;
aretă-mî credinţa ta fără faptele tale, T şi
eu 'ţî voiu arăta credinţa mea prin faptele
mele. Tu credî, că Dumnedeulu unulu
este, bine faci ; • şi demonii credu şi se cu
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tremură. Voîescî dară să înţelegi, O omuie deşerţii, că credinţa fără fapte este
mortă ?
Abraamu, părintele nostru, au nu s'a
îndreptaţii prin fapte, 'cându a adusu pre
Isaacii, fiîulu şeii, pe altarii ? Vedî u că eredinţa lucra d'impreună cu faptele lui, şi
prin fapte s'a desevârşitii credinţa ? Şi
s'a împlinită scriptura, care dice : Şi • a
credutu Abraamu lui Dumnedeu, şi i s'a soco
tiţii ca dreptate, şi x amicii alii lui Dumne
deu s'a chîămatu. Vedeţi dară, că prin
fapte se îudrepteză omulu, eru nu numai
prin credinţă. Asemenea încă » şi Rahaba,
meretricea, aii nu s'a îndreptată prin
fapte, priinindii pre cei trămeşl, şi scoţendu-î pe altă cale ? Căci precumu corpulu
fără spiritu este morţii, aşa şi credinţa
fără fapte mortă este.
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Respunsabilitatea înacfătoriloru ; pecatele limbeî '
condemnate, ţi stăpânirea de ea ordinată.

FRAŢII mei, " nu fiţi mulţi învăţători, b sciindii că vomu lua mai mare condemnare. Căci c în multe grosimii toţi. d De nu
greşesce cine-va în cuventu, ' acesta este
bărbaţii desevârşitii, ţi pote a-şî înfrena
şi totâ corpulu. fiece, /cailoru punemu
freuele în guri, ca să ni se supuîă : şi printr'1însele întorcemii toţii corpulu loru. fiece
şi corăbiele, deşi sunt atâtii de mari, şi se
împingu de vânturi iuţi, toţii se întorcu de
pre mică cârmă încotro voîesce cârmacîulu.
Aşa şi 'limba micii membru este, dară
h mulţii se laudă, fiece puţina focii, şi câtii
de mare materia arde l Şi ' limba este focii,
o lume a nedreptăţeî: aşa se află limba
intre membrele nostre, încâtii i spurcă totu
corpulu, şi aprinde cursulu fireî, şi este în
să-şî aprinsă de foculii gheenneî.
Căci
natura tuturora ferelorîi, si a păseriloru,
şi a teretoreloru, şi a pescilorii, se domolesce, şi s'a domolită de omeni, firii limba
nimene din omeni nu o pote domoli ; este
o neînfrenată răutate, * plină de otravă aducetore da morte. Cu d'însa bine-cuventămu pre Dumnedeu şi Părintele, şi cu
d'însa blăstemămii şi pre omeni, l cari sunt
făcuţi dupre imaginea lui Dumnedeu. Dintr'aceeaşî gură eso bine-cuventarea si blăstemulu. Fraţii meî, acestea nu trebue să
Lnc. S. 11.
./ 1 loan 3. 18.
r Cap. S. 13.
t Mat. 8. 89.
Mire. 1. 21.
& 5. 7.
Lnc. 4. 34.
Fapt. 18. 17.
& 19. 16.
t Fac. 22. 9, 12.
u Ebr. 11. ÎS.
» Fae. 15. 6.

Rom. 4. 8.
Gal. 3. 6.
x 2 Cran. 20. 7.
Isa. 41. 8.
y IOB. 2. 1.
Ebl. 11. 31.
_
Caputu S.
a Mat.'SS. 8, IO.
Rom. 2. 80,
ii.

3
2

3
4

5
6

7
8

9
10

1 Pet. 6. 3.
!, Lno. 6. 37.
e 1 Reg. 8. 46.
8 Cron. 6. 36.
Prov. 20. 9.
Eccl. 7. «0.
1 loan 1. 8.
d IV 34. l*.
Oap. 1. M.

g Prov. 12. 18.
ft 15. f.
ft P». 12. S. ft
73. 8, 9.
i Prov. 16. *7.
., Mat. 15. 11,
18, 19, W.
Mare. T. 15,

1 IV!. 1. 10.

k Pf. 140. S.
I Fac. 1. M. k
5. 1. * 'J. 6.

« Mat. 18. 37.
/ P». M. 9.

M, m.

CAP. 3, 4, 5.
11 fie aşa. Aii doră isvorulii printr'aceaşî gură
12 isvoreşce dulce şi amarii? Aii doră pote,
fraţii mei, sniochinulu să producă măsline ?
seu viţa de viiă smochine ? aşa nici unu
isvorii nu pote face apă sărată şi dulce.
13
"Cine este înţelepţii şi bine-sciitorii intre
voî ? să-şî arete din vîeţa cea bună n faptele
14 sale ° în blândeţa înţelepcîuneî. Dară de aveţî f zelu amară şi certă în ânimele vostre,
* nu ve lăudaţi, nici minţiţi împotriva ade15 veruluî. r Acesta nu este înţelepciunea, ce
se pogorî diu susii, ci este pămentescă,
1 6 simţuale, demonescă. Căci " unde este zelu
amarii şi certă, acolo este neronduelă şi
17 toţii lucru l ii reu. firii 'înţelepciunea cea
de susu ânteiu este curată, apoi pacifică,
blândă, lesne de convinsfi, plină de milă
şi de frupte bune, fără părtinire "şi fără
18 făgăriă. " firii fruptulu dreptăţeî se semenă
în pace de cătră ceî ce făcu pace.

f Nu vorbiţi de reii unulu pre altulu,
fraţilorii ; celu ce vorbesce de reii pre fra
tele sew, « şi judecă pre fratele seu, vorbe
sce de reu legea, şi judecă legea ; urii dacă
judeci legea, nu escî facetorii alii legeî, ci ju
decătorii. Unulu este legislatorului, rcare
pote mentui şi perde ; eru ' tu cine escî,
care judeci pre altulu ?
'Veniţi acumii ceî ce diceţî : Astă-dî şeii
mâne vornu merge într'acea cetate, şi vomu
şede acolo unii ana, şi vomu neguţători,
şi vornii ceştiga ; Cari nu sciţî ce se va
întâmpla mâne ; căci ce este vîeţa vostră ?
" Este aburii, care în puţinii se aretă, şi
după aceea pere. în locii de a dice voî :
• De va voi Domnulu şi vomu trăi, vomii
face acesta seu aceea. A cuinii ve lăudaţi
în trufia vostră ; * orî-ce asemene laudă este
rea. Drepţii aceea Acelui ce scie a face
bine, şi uu-lu face, 'î este pecatii.

Passiunî egoistice, vorbire de reii şi judecată
fără iubire, mustrate.
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unde vinii resbele şi sfedî intre voî?
au nu de aicea, din poftele vostre,
" cari se luptă în membrele vostre ? Voî
poftiţi, şi nu aveţi ; ucideţî şi pismuiţî, şi
nu puteţi dobendi ; ve sfădiţi şi faceţi re
sbele, şi nu aveţi, pentru că nu cereţî ;
* Voî cereţî, şi nu primiţi, c pentru că reii ce
reţî, ca să cheltuiţi în poftele vostre.
dAdulteriloru şi adulterelorii, aii nu sciţî,
că •' amicia lumei neamiciă este cătră Dum
nedeu ? Deci t orî-care va voi să fie amicii
lumeî, se face neamicu luî Dumnedeu. Aii
vi se pare, că scriptura în deşerţii vorbesce:
' Spiritulii celii ce locuesce în noî poftesce
spre pisină ? Dară maî mare charii dă. Pen
tru aceea dice : *Dumnedeu se opune celoru
mândri, şi dă charii celoru umiliţi. Supuneţi-ve drepţii aceea luî Dumnedeu. ' Opuneţive diaboluluî, şi va fugi de la voî. i Apropîaţi-ve de Dumnedeu, şi se va apropîa de voî.
*Curăţiţi- w manele, pecătoşiloru; şi '»» pu
rificaţi ânimele vostre, voî * ceî îndiioelnicî la
sufletu. " Fiţi suferindî, şi lăcrimaţi, şi plângeţî ; rîsulii vostru să se întorcă spre jale, şi
bucuria vostră în întristare. ° Umiliţi-ve înaintea luî Dumnedeu, şi elu ve va înălţa.
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Apăsători bogaţi condemna.fi.

VENIŢI ° acumii, bogaţiloru, plângeţi şi ve
tânguiţî de nenorocirile ce voru să
vină asupra vostră. Avuţia vostră a putreditu, şi * vestmintele vostre le-au mân
caţii inoliele. Aurulu şi argintulii vostru
au ruginită ; şi rugina lorii va fi mărturia
asupra vostră, şi va mânca corpurile vostre
ca foculii. e Aţi strînsu tesaurii la dilele
cele de pe urmă. Ecce, d plata lucrătoriloru
celoru ce aii secerata ţerânele vostre, pre
care aţi oprit'o, strigă ; şi " strigările secerătoriloru au intraţii în urechîele Domnu
lui Sabaotu. J Aţi trăiţii în desfetărî şi desfrânări pe pămentu ; v'aţî nutriţii ca în diiia
junghîăreî. »Aţî condemnatii yi aţi omorîtii
pre celu drepţii ; ţi elii nu s'a opuşii vouî.
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Mângâiate pentru Chreştinv in suferinfi,
ţi felîurite îndemnări,

Drepţii aceea, fraţii mei, fiţi îndelunga- 7
rebdătorî până la venirea Domnului, fiece
agricultorului asceptă fruptulu celu scumpii
alii pămentuluî, îndelungu-râbdându pentru
d'însulu, până ce va primi * ploîă timpuria
şi târdiă. Deci şi voî rebdaţî îndelunga ; 8
întăriţi-vî ânimele vostre; ' căci venirea Dom
nului 8*aapropiatu.
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l PETRU.

^Nu oftaţi unulu asupra altuia, fraţiloru,
ca să nu vă condemnaţî ; ecce judecătorulii * stă înaintea uşeloru. l Luaţi esemplu
de suferinţî şi de îndelungă-rebdare pre
profeţii cari au vorbiţii în numele Domnului. Ecce, m fericimu pre cei ce au rebdatu.
De "rebdarea luî lovu aţi audiţii, şi ° sfârşitulu Domnului aţi vedutu ; căci f Domnulu
este milostivii şi induraţii forte.
£ru mai 'nainte de tote, fraţii mei, « să
nu vă juraţi, nici pe ceriu, nici pe pămentu,
nici cu altu ore- care jurămentu ; ci fie alu
vostru da, da ; şi nu, nu, ca să nu cădeţi
în condemnare.
De sufere cine-va intre voî, să se roge.
De este cine-va veselii, r să psalmodieze.
De este cine-va bolnava intre voî, să ch'iăme presbiteriî besericeî ; şi să se roge pen
tru d'însulu, • ungendu-lu cu oleiii în nu

mele Domnului. Şi rugăciunea credinţei
va mentui pre celu bolnavii, şi Domnulu
'Iu va rădica ;' şi de va fi făcuţii păcate, i
se vorii ierta.
Mărturisiţi-vî unulu altuia păcatele, şi
vă rugaţi unulu pentru altulu, ca să vă
vindecaţi. " Mulţii pote rugăciunea cea ferbinte a dreptului. Ilie era omii " asemenea
pătimaşii ca noi, • şi s'a rugaţii ferbinte, ca
să nu ploue ; » şi nu a plouatu pe pămentu
trei ani şi şese luni. Şi ' eră-şî s'a rugaţii,
şi cerlulu a daţii ploîă, şi pămentulu a
produsu fruptulu seu.
Fraţiloru, °de se va rătăci cine-va intre
voî de la adeverii, şi-lu va întorce cine-va ;
Să sciă, că celu ce a întorşii pre păcătoşii
de la rătăcirea căîei sale, * va mentui sufletu
din morte, şi e va acoperi mulţime de pe
cate.
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Salutare şi introducere. Minunile rescumperăreî. Ca i cercarea credinţei vostre, cea cu mulţii

J TjETRU, apostolii alii luî lisusu Christosu,
J_ nemernicilorii celorii ° împrăscîaţî prin
Ponţii, Galatia, Cappadocia, Asia şi Biti2 nia; * Aleşi ' dupre presciinţaluîDumnedeu,
Părintele, d în sânţirea Spiritului, spre ascul
tarea şi • stropirea sângelui luî lisusu Chris
tosu : t Charii fie vouî, şi pacea să se îmmulţescă.
3
t Bine-cuventatu/e Dumnedeulu şi Părin
tele domnului nostru lisusu Christosu, care
* du pre mare mila sa * ne-a renăscuţii spre
speranţă via, J prin înviarea luî lisusu Chris4 tosu din morţi, Spre moscenire nestricăcîosă şi nepătată * şi neveştejită, l păstrată
5 în ceriurî pentru voî ; * Cari sunteţi păziţi
cu puterea luî Dumnedeu prin credinţă spre
mentuire, gata a se descoperi în timpulu
6 de pe urmă ; " în care vă bucuraţi, deşi
acumu ° pentru puţinii timpii, dacă trebue
să fie, f sunteţi amăriţî prin felîurite ispite ;
} Cap. 4. 11.
k Mat 24. 33.
l Cor. 4. 5.
I Mat 6. 12.
Ebr. 11. 35,
etc.
m Pi. 94. 12.
Mat. 6. 10, 11.
& 10. 22.
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i 2. 10.
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K. 18.
( Isa. 33 24.
Mal. H. 2.
u Fac. 20. 17.
Num. 11. 3.
Dent.9.18-20.
Iot. 10. 12.
1 Şam. 12. 18.
1 Keg. 13. «.
S Reg. 4. 33.
& l» 15, 20.
& 20. 9, 4, etc.
Pa. 10. 17. &
34. 16. k 145.
18.
Prov. 15. 89. |

& as. 9.
1 PETRU.
loan 9. 31.
1 loan 3. 22.
Gzputâ /.
v Fapt. 14. 15.
m l Reg. 17. 1. a loan 7. 35.
Fapt. ». 5, 9,
y Lnc. 4. 85.
10.
i 1 Reg. 18. 49,
Iac. 1. 1.
45.
b Efei. 1. 4.
a Mat. 18. 15.
6 K. im. 11. 14.
Cap. 3. 9.
1 Cor. ». 22. c Kom. 8. 29. fe
11. 2.
1 T) m. 4. 16.
c Prov. 10 12. d 2 Toi 2. 13.
e Ebr. 10. 23. &
1 Pet. 4. 8.
1 2. 34.
/Rom. 1. 7.
ii Pet. 1. 2.

mai preţiosă de câtu a aurului celui peritoru
şi care T se cercă prin focu, • să se afle spre
laudă şi onore şi mărire în arătarea lui
lisusu Christosu ; ' Pre care nevădendu-lu,
'Iu iubiţi; "în care înse credendu, deşi acuinii nvi-lu vedeţi, vă bucuraţi cu bucuria
nespusă şi măreţă ; Dobendindii • scopulu
credinţei vostre, mântuirea sufletelorii vostre.
' Pentru care mentuire au căutata şi au
cercetaţii profeţii, cari au profeţită despre
charulu ce vî era hotărîtă ; Cercetându
în care şi în ce feliii de timpii li arăta
y Spiritulu luî Christosu celii dintr'înşiî, mai
'nainte vestindii ' suferinţele luî Christosu şi
mărirea de pe urmă; ° Cărora s'a descoperitu, că 6 nu lorii însu-şî, ci nouî serviaii
în acestea, cari acumu se vestescu vouî,
prin cei ce v'au predicata evangelia prn
c Spiritulu Sânţii trămesu din ceriu ; * spre
care dorescu ângeriî să privescă.
Iuda 2.
1 t dor. 1. 3.
Efei. 1. 3.
h Tit 3. 6.
i loan 3. •'', 5.
Iac. 1. 18.
j 1 Oor. 15. 20.
1 Tea. 4. 14.
Cap. 3. 81.
k Oap. 5. 4.
t Ool. 1. 5.
2 TIm. 4. 8.
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39. & 17. 11,
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hi 1 i 1.
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2 Cor. «. 10.
Cap. 4. 13.
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Cap. 5. 10.
p Iac. 1. 2.
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Cap. 4. 19.
r T.ov 23. 10.
Pi. ii',. 10.
Prov, 17. S.
Isa. 48. 10.
Zoch. 13. 9.
1 Cor. 3. 13.
< Rom. 3. 7, 10.
1 Cor. 4. 5.
1 Tos. 1. 7—

11.
( 1 loan 4. 20.
u loan 20. 29.
2 Cor. 5. 7.
Ebr 11.1,27.
v Rom t. 23.
x Fac. 49. 10.
Dan. 2. 44.
Hag 2. 7.
Zech. 6. 11.
Mat. 13. 17.
Luc. 10. 21.
1 Pet. 1. 19 —
li.
B Cap. 3. 19.
3 Pet. 1. 21.
< Ps. 22. «.
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Dan. 8. ÎS. *
15. 5, e.
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îndemnări la o vieţa corespunfâtore la bine-cvven- petră via, e nesocotită într'adeveru de omeni,
tările stăreî Chreştine.
dară alesă la Dumnedeu ţi preţiosă ; f Şi1

13

Pentru aceea " încingendii copsele cuge
tului vostru, /fiţi trezi, şi asceptaţîcu spe
ranţă deplină charulu, care vi se aduce » în
14 arătarea luî lisusu Christosu; Ca fiii as
cultători * nepotrivindu-ve cu poftele cele de
15 mai 'nainte 'ale necunoscinţei vostre; ^ Ci
precumu celu ce v'a chiămatu este sântu,
16 aşa şi voi fiţî sânţi în totă petrecerea. Căci
scriau este : * Fiţî sânţi, că eu sunt sântu.
17
Şi dacă invocaţi pre Părintele, ' care ju
decă fără părtinire dupre lucrulii fie-căruîa,
m să petreceţî timpulu n înstrăinăreî vostre cu
18 frică; Sciindu, ° că nu cu cele stricătore,
precumu argintii şi aurii, v'aţî rescumperatu
de petrecerea vostră deşertă p tradiţionale ;
19 Ci "cu scumpulu sânge alu luî Christosu, T ca
alu unui mîelu nevinovata şi nepătaţii:
20 • Care era hotărîtu mai 'nainte de întemeie
rea lumeî, dară s'a arătaţii 'în anii cei de
21 pe urmă pentru voi; Cari printr'însulu aţi
credutu în Dumnedeu, " care l'a înviaţii din
morţi, şi " î-a datu mărire; ca credinţa şi
speranţa vostră să fie în Dumnedeu.
22
x Deci curăţindu sufletele vostre cu ascul
tarea adevărului prin Spiritu, spre nefăţar
nică y iubire de fraţi, din animă curată iu23 biţi-ve unulu pre altulu ferbinte ; * Fiindii
renăscuţi, nu din semînţâ stricăcîosă, ci
din nestricăcîosă, « prin cuventulu luî Dum
nedeu celii viu, care române în eternii.
24 Căci * totu corpulu este ca erba, şi totă mă
rirea omului ca florea erbeî ; firba se u25 sucii, şi florea eî cade; 'firii cuventulu
Domnului remâne în eternii. d Şi acesta este
cuventulu cela ce vi s'a predicata.
ECl " lepedându totă răutatea şi totă vi
clenia, şi făc.aria, şi pismele, şi totă vor2 birea de reu, * Ca nisce prunci de curendu
născuţi, doriţi c laptele celu cuventătoru ţi
fără de vicleşugu, ca să cresceţî prin elu;
3 Dacă într'adeveru aţi dgu8tatu, că Domnulu
este buna.
4
Cătră care apropiându-ve, ca catra o
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voi înşi-ve ca nisce petre vii, vă zidiţi ' casă
spirituală, * preuţiă sântă, ca să aduceţi * sa
crificii spirituale, i plăcute luî Dumnedeu prin
lisusu Christosu. Pentru acesta se şi cuprinde în scripturi : l ficcă, punu în Sionu
petră ânghîulară, alesă, preţiosă ; şi celu
ce va crede în ea nu se va ruşina. A
vostră este onorea celoru ce credeţi ; eru
celoru necredincioşi, ' petra ce au nesocotit'o zidarii, acesta s'a fâcutu petră ânghîu
lară ; m Şi petră de potecnire şi petră de
struncinare " celoru ce se potecnescu de cuventu, fiindu neascultători ; ° spre care sunt
şi hotărîţi. firu voi sunteţi f nemu alesu,
'preuţiă împerătescă, ""naţiune sântă, 'poporu
ceştigatu, ca să predicaţi bunătăţile celui ce
v'a chîâmatu din ' întunerecu la minunata sa
lumină; " Cari odinioră nu eraţi poporu, eru
acumu sunteţi poporulu lui Dumnedeu ; cari
eraţi nemiluiţi, eru acumu sunteţi miluiţi.
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Dctoru sociali ordinate.

lubiţiloru, ve îndemnu 'ca pre nisce înstrăinaţi şi nemernici x să ve feriţi de poftele
cele trupeşei, * cari se luptă contra sufletu
lui ; * Avendu petrecerea vostră bună intre
Ginţi ; ca tiindu voi vorbiţi de reu na nisce
făcători de rele, " eî, vădendu faptele vostre
cele bune, să mărescă pre Dumnedeu * în
diua cercetăreî.
Deci c supuneţi-ve la totă ordinea om/nescă pentru Domnulu ; ori împăratului,
ca celui mai po susu ; Ori guvernatorilorii, ca celoru trămeşi de elu, d spre pe
depsirea fâcătoriloru de rele şi e spre lauda
fâcetoriloru de bine. Căci aşa este voia
luî Dumnedeu, ca 'cu facerea de bine să
amuţiţi ne cunoştinţa omeniloru celoru fără
de mi ute ; * Ca cei liberi, eru nu ca cumu
aţi ave libertatea ca iinu acoperimeutu
răutăţeî, ci ca h servii luî Dumnezeu.
'.Respectaţi pre toţi; J! iubiţi frăţia; *temede Dumnedeu ; onoraţi pre împeratulu.
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' Serviloră, supuneţi-ve stepâniloru voştri
cu totă frica, nu numai celoru bum şi blânzi,
ci şi celoru aspri. Căci acesta este R oharu,
de rebdă cine-va tristeţă pentru consciinţa
catră Dumnedeă, suferinda cu nedreptate.
Căci * ce laudă este, dacă greşindă şi pedepsindu-vă, veţi rebda? înse, dacă bine-făcfindă si suferindă, veţi rebda, acesta este
bine-primită înaintea lui Dumnedeu. "Spre
acesta v'aţî chîămată ; căci şi p Christosu a
suferita pentru noî, « lăsându-ni esemplu, ca
să urmaţi urmeloră luî ; T Care nu a făcută
pecatu, nici s'a aflaţii vicleşugă în gura
lui; 'Care batjocuritu fiindii, nu a batjocuritu ; suferindu, nu a ameninţata ; ci * se
supunea celui ce judecă drepţii; " Care însu-şî a rădicaţii păcatele nostre cu corpulu
seu pe lemnii ; " ca noî desfăcendu-ne de pă
cate, să trăimii în dreptate ; x cu a cărui rana v'aţî vindecaţii. Căci » eraţi ca nisce oi
rătăcite ; dară v'aţî întorşii acuma ' la Păstorulă şi Episcopulă sufleteloru vostre.
A SEMENEA, ° femeelorii, supuneţi-vă bărJ\_ baţilorii voştri; ca, dacă uniîa nu as
cultă cuventulă, 6fâră de cuventă c să se dobândescă prin petrecerea femeeloră ; ''Vedendu petrecerea vostră cea curată, unită
cu frică. • A cărora podobă să fie nu îm
pletirea din afară a părului, şi întrebuin
ţarea lucruriloru de aurii, seu îmbrăcarea
vestminteloră ; Ci / omulă cela ascunşii ala
ânimeî, care stă în nestricarea spiritului
blândă şi linii; acesta este înaintea luî
Dumnedeu de mulţii preta. Căci aşa odinioră şi sântele femei, cari sperau în Dumne
deu, se împodobîaă, supuindu-se bărbaţilorii
lorii ; Precumă Sara asculta pre Abraamă,
»chîămându-lă domnii; căreia sunteţi fiice,
dacă faceţi bine, şi nu vg temeţi de nimicii.
* Asemenea, bărbaţiloru, locuiţi împreună
cu d1însele cu chibsuinţă, dândă onore femeeî, 'ca unui vasumai slabii şi commoscenitoreî a charului vîeţeî ; i ca să nu se împedece rugăciunile vostre.
în sfârşiţii, * toţi să fiţi cu unu cugeta,
milostivi, l iubitori de fraţi, n îndurători, umiliţî ; " Neresplătindii rea pentru rea, şeii
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batjocură pentru batjocură, ci din contra,
bine-cuventândă; sciindu că spre acesta sun
teţi chîămaţî, ° ca să mosceniţî bine-cuventarea. Căci* celu ce voîesce să îubescă vîeţă 10
şi să vedă dile bune, « să-şi oprescâ limba
sa de la reu, şi buzele sale să nu vorbescă
viclenia ; Să se T abată de la reu, şi să facă 1 1
bine; * să caute pacea, şi să o urmeze. Căci 12
ochii Domnului sunt spre cei drepţi, ' şi urechîele luî spre rugăciunea loră; eră faţa
Domnului este împotriva celoru ce făcu rele.
îndemnări la rebdare după esemplulu luî Christosă şi la o purtare potrivita credinţei Chreştine.

" Şi cine este celu ce vi va face reu, de 13
veţi fi următori binelui ? " Ci de veţi su- 14
feri pentru dreptate, fericiţi vetl fi; şi * să nu
vă temeţi de d'înşiî, nici să nu vă turburaţi;
Ci să sânţiţî pre Domnulu Dumnedeu în â- 15
nimele vostre, şi v să fiţi gata pururea a da
respunsă la celu ce vî cere cuventu despre
speranţa vostră, cu blândeţă şi cu frică;
'Avendă consciinţa bună, ° ca, cândă voru 16
vorbi de voi ca de nisce făcători de rele,
să se ruşineze cei ce hulescu petrecerea
vostră cea bună în Christosu. Căci mal 17
bine este, dacă voîesce Dumnedeu, ca să
suferiţi făcendă bine, eră nu fâcendă reu.
Căci şi Christosu * odată a suferiţii pen- 18
tru păcate, celu dreptu pentru cel nedrepţi,
ca să ne aducă la Dumnedeu, '•' omorî udu- se
d cu corpulu, dară • înviându cu spiritulu. în 19
care s'a şi dusă, şi f a predicată spiriteloră
» din închisore ; Celoru ce fuseseră neas- 20
cultători odiniorâ, h asceptându îndelungărebdarea luî Dumnedeu în dilele luî Noe,
pre-cându se făcea ' arca, j în care puţine, adecă optu sunete, s'au mentuitu prin apă;
* A cărei antitipu, botezulu, şi acumu ne 21
mentue, (nu lepădarea ' necurăţireî corpului,
m ci respunsulii unei bune consciinţe cătră
Dumneţleă,) " prin înviarea luî lisusu Chris
tosu ; Care ° şede d'a dropta luî Dumne- 22
deu, după ce s'a suită la ceriu, f supuindu-ise ângeriî şi stăpânirile şi puterile.
DECl fundă că " Christosă a suferită pen- 4
tru noi în corpă, înarmaţi-ve şi voi cu
Col. S. 12.
n I'rov. 17. 13. «
& 20. 82.
Mat. 5. 39.
u
Jioni. 12. 14,
17.
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p Rom. 8. 38.
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CAP. 4, 5.

acelaşi cugeta ; căci ' celii ce a suferiţii în
2 corpii a încetată de pecatu : ' Ca să nu maî
d trăescă rămăşiţa timpului seu în corpii dupre poftele omeneştii, « ci dupre voia lui
3 Dumnedeu. 'Căci destulă ni este, că în
timpulu celii trecuţii ala vîeţeî » amu împli
niţii voia păgânilorii, âmblândii în desfrenărî,
în pofte, în beţii, în ospeţe, în băuturi şi
4 cele urîte ale idololatrieî ; Pentru care se
minuneză, că nu alergaţi cu d'înşu la ace
laşi escesii de desfrenare, * defaîmându-re.
5 Cari vorii da semă la celu ce este gata i să
6 judece pre cei vii şi pre ceî morţî. Căci
?i spre acesta ; s'a predicată evangelia morilorii, ca să se judece dupre omu în corpii,
dară să vieze dupre Dunmedeu în spiritu.
7
Eru * sfârşitulu tuturora s'a apropiaţii ;
deci l fiţi trezi, şi priveghiaţî spre rugăciune.
* Dară maî 'naînte de tote, aveţi iubire
8
ferbinte intre voî; căci "iubirea acopere mul9 ţime de păcate. ° Fiţi iubitori de străini in
tre voî f fără murmuru.
* Fie-care precumii a primita darulu, să-lu
10
întrebuinţaţi unulu pentru altulu, r ca nisce
buni îngrijitori ai ' charuluî celii de multe
11 feliuri alu lui Dumnedeu. 'De vorbesce cine-va, să vorbe'scă ca cuvintele lui Dumne
deu ; " de servesce cine-va, să servescă ca din
puterea, care o dă Dumnedeu ; ca • în tote
să se mărescă Dumnedeu prin lisusii Chris
tosu, "căruia fie mărirea şi domnia în seculiî seculilorii. Aminu.
12
13
14

15

străine; Eru de sufere ca unu Chreştinu,
să nu se ruşineze ; ' ci maî bine să mărescă
pre Dunmedeu în acesta privinţă.
Căci
timpulu a venită, h ca să se începă judecata
de la casa lui Dumnedeu ; eru ' dacă începe
maî ântăiu de la noi, i care va fi sfârşitulu
celoru ce nu ascultă de evangelia lui Dumnedeă? *Şi dacă dreptulu abie se mentue,
celu împiosu şi păcătoşii unde se va urata?
Pentru aceea şi ceî ce suferii dupre voia
lui Dumnedeu, l să-şî încredinţeze sufletele
loru luî, ca unui Creatorii credincioşii, în
facerea de bine.
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Detoriele presbiteriloril besericet ţi ale teneriloră.
îndemnare la trezia şi la priveghiare. Rugămencelu din urmă ţi salutări.

PRE presbiteriî ceî d'intre voî 'î îndemnă,
ca celu ce sunt împreună a presbiteru,
şi * mărturii alu suferinţeloru luî Christosu,
şi c părtaşă alu mărireî celeî ce va să se des
coperă ; d Păstoriţi turma luî Dumnedeu cea
d'intre voî, priveghiându ai,upră-î, enu cu
silă, ci de voia, 'nu din înteresu refl, ci cu
grăbire; Nici aşa ca cumu » aţi domina
preste * parocbiî, ci ' fâcendu-vă esemple tur
mei. Apoi cândă se va arăta j Păstorulu
celu mare, veţi primi * cununa mărireî l cea
neveştejită.
Asemenea ceî maî tenerî, supuneţi-ve celoru maî bătrâni. m Toţi să vă supuneţi uI nulă altuîa, şi îmbrăcaţi-ve cu umilinţă ;
' căci " Dumnedeă se opune celoru mândri, şi
Imbărbăţirl suptă persecuţiune.
0 dă cbaru celoru umiliţi. Dreptu aceea P ulubiţiloru, nu vă miraţi de » aprinderea miliţi-ve supţii mâna cea tare a lui Dum
spre ispită ce vi se întâmplă, ca de o întem- nedeu, ca să vă înalţe la timpii; « Totă grija
plare străină; * Ci wiat bine bucuraţi-ve, iiindu- vostră aruncaţ'o spre d'însulu ; căci elu se
că "sunteţi părtaşi la suferinţele lui Christosu; îngrijesce pentru voî.
rFiţî trezi, priveghiaţî; căci 'împotrivite* ca şi în arătarea mărireî lui să vă veseliţi
cu bucuria mare. c De sunteţi defăimaţi pen rulii vostru, diabolulu, ca unu leii răcnindii
tru numele lui Christosu, fericiţi sunteţi ; căci âmblă, căutându pre cine să înghită; 'Căspiritulu mărirei şi alu lui Dumnedeu repausă ruîa opuneţi-vS, tari fiindii în credinţă, " scipreste voi ; '' din partea lorii se hulesce, dară indu că aceleaşi suferiuţî întimpiuă şi ceîdin partea \6stra se măresce. Kru ' nimenea 1-altî fraţi ai voştri din lume.
Eru Dunmedeulii a totu charulii, " care
din voî să nu suferă ca ucigaşii, şeii fură,
şeii făcetoră de rele, 'şeii păzitoru de cele ne-a chîămatu la mărirea sa cea eternă
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2 PETRU.

prin Christosu lisusu, acela pre TOI, după
ce aţi suferiţii "puţinii, > să ve îndrepteze, zsă
ve întărescă, să ve facă puternici, să ve în1 1 temeîeze. • Aceluia fie mărirea şi domnia în
seculii seculiloru. Aminu.
12
*Prin Silvanii, unu frate credincioşii, pre
cumu socotescu, amu c scrisii vouî puţine, îndemnându-ve şi adeverindu, d că acesta este

adeveratulu charu alu luî Dumnedeu în
care staţi.
Ve salută pre voi beserica din Babilonu 13
cea împreună alesă; şi ' Marcu, filulu meu.
/ Salutaţi-ve unulu pre altulu cu sărutarea 14
îubireî.
«Pace fie vouî tuturoru colorii în Chris
tosu lisusu. Aminu.

EPISTOLA GENERALE
A DCOA A LUI

PETRU.
Adresă şi salutare, îndemnări la cultivarea tutu
rora virtuţilorft Chreştine.

J OlMONtJ l'etru, servii şi apostolii alii luî
>J lisusu Christosu, celoru ce aii dobân
diţii ° asemenea credinţă cu a nostră, întru
dreptatea Dumnezeului nostru şi a Mentui2 torului lisusu Christosu: * Charii fie vouî,
şi pace să se îmmulţescă prin cunoştinţa
luî Dumnedeu şi a domnului nostru lisusu
Christosu.
3
Precumu dumuedeesca patere a luî nî-a
dăruiţii tote cele ce sunt spre vieţă şi spre
pietate, cprin cunoscinţa celuî d ce ne-a chîă4 matu dupre mărire şi virtute; 'Prin cari ni
s'au dăruiţii mari şi scumpe făgăduinţi; ca
prin acestea să ve faceţi 'părtaşi dumnedeesceî naturi, "fugindu de corupţiunea cea
5 din lume prin poftă. Şi pentru acesta *întrebuinţindâ totă silinţa, adăugiţi la cre
dinţa vostră virtutea, eru la virtute ' cuno6 scinţa; Eru la cunosciuţă, înfrenarea; eru
7 la infrenare, rebdarea ; firii la rebdare, pie
tatea; eru la pietate, iubirea frâţescă; eru
8 •* la iubirea frăţescă, dragostea. Căci acestea
fiindu întru voi şi abundându, ve voriiface
a nu fi nici leneşi, * nici nefruptiferî în cu
noscinţa domnului nostru lisusu Christosu.
9 Căci celii ce nu are acestea, * este orbu şi
scurţii la vedere, şi uită m curăţirea pecate10 lorii sale celoru de demultu. Pentru aceea,
fraţiloru, mal mulţii siliţi-ve " să faceţi sigură
chîămarea şi alegerea vostră; căci acestea
făcendu, nu ° ve veţi potecni nici odată ;
1 1 Căcî astu-feliu se va da vouî deplină în25.
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1 Pet. S. 9 k fc loan 15. 2.
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» Fot. 1. 1».
1 1 loan 2. 9,
Efai. 4. 6.
• Fapt. ia. M,
11.
/ 2 Cor. *. 18.

trare în eterna împerăţiă a domnului şi
mântuitorului nostru lisusu Christosu.
Pentru aceea p nu voiu leveni a vî aduce
aminte pururea de acestea, « măcaru că sciţi
şi sunteţi întăriţi într'acestii adeverii. Dară
mi se pare a â cu dreptulu, rpână cândii
sunt într'acestii cortu, • a ve descepta cu aducerea-aminte ; ' Sciindu că preste putinii
voiu depune acesta cortu alu meu, precumu
şi * domnulu nostru lisusu Christosu mî-a aretatu. firu mc voiu sili, ca, după trecerea
mea din vieţă, să puteţi totii-de-uua a vi
aduce aminte de acestea.
Căcî noi, neurmându " fabuleloru maestrite, v'arnu făcuţii cunoscuţii puterea şi
venirea domnului nostru lisusu Christosu,
ci • marturî vedetorî fiindu ai majestaţeî aceatuîa. Câcî a primiţii de la Dumnedeu
Părintele onore şi mărire, venindu cătră
d'însulu o asemene voce de la mărirea cea
mâreţă : » Acesta este Kiîulu meii celu îubitu,
în care ama bine-voitu. Şi acesta voce noi
amii audit'o din ceriu pogorîndu-se, fiindu
cu d'însulu în "muntele celii sântu.
Şi acumii maî sigurii ni este cuvântului celu
profeţescu, la care bine faceţi luându aminte,
ca la "o lumină ce strălucesce în locu întunecosu, până ce diua va lumina, şi * luceferulu
va resări întru ânimele vostre ; Sciindii acesta
maî ânteiii, că e ori-ce profeţia a scriptureî
nu este de deslegare particulară ; Căcî d nu
prin voia omenilorii s'a făcuţii cându-vaprot'eţiâ; 'ci purtaţi de Spintulu Sâutu, au vor
biţii omenii cei sânţi ai luî Dumnedeu.
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CAP. 2, 3.
Prefacere despre venirea de invefătorî minctunoşî.
Caraclcrulu şi pedepsa lorii.

2 r\ÂRĂ ° au foştii şi profeţi mincîunoşî in
\J poporu, precumu 6 şi intre voi voru fi
învăţători mincîunoşî, cari pe ascunşii vorii
introduce eresuri stricăcîose, e lepădându-se
de Domnuludce î-a rescumpăratu, «si adu2 cendu-şî lorii grabnică perdare. Şi după
desfrenările lorii voru urma mulţi; din causa cărora se va defăima calea adevărului.
3 Şi ' din sgărceniă cu cuvinte închipuite vă
voru 'precupi pre voî; *a căroru judecată,
încă de demultu hotărîtă, nu întârdiă, nicî
perderea lorii nu dormiteză.
4
Căci dacă Dumnedeu •' pre ângeriî^cari
aii păcătuiţii, nu î-a cruţaţii, ci cu lanţu
rile întunereculuî legăndu-î, * t-a aruncaţii în
tartarii, si î-a datu spre a se păzi la jude5 cată; Şi lumea cea vechia nu a cruţat'o,
ci pre ' Noe alii optulea, ""predicatorii alii
dreptăţeî, l'a păzitii, * aducendii deluviu asu6 pra lumeî împioşiloru ; Şi " cetăţile Sodomeî şi ale Gomorreî prefâcendu-le în cenuşă,
le-& condemnatu spre perdare, «fâcendu-fe
esemple celoru ce voru să petrecă în îm7 pietate; » Şi pre drcptulu Lotu, ce era chi
nuiţii de petrecerea cea desfrânată a celorii
8 viţioşî l'a scăpaţii; (Căci dreptulu acela
locuindii intre d'înşiî, r şi vădendu şi audindu
de faptele loru cele fâră-de-lege, 'ţî muncîa,
sufletulii şeii celu drepţii din di în di) ;
D ' Scie Domnulii a scăpa de ispită pre cei
pioşî/ erii pre ceî nedrepţi a-î păzi la diua
judecatei, spre a se pedepsi:
10
Cu atâta maî mulţii nu va cruţa 'pre ceî
ce âmblă trupesce în pofte necurate, şi despreţuescu domnia; " îndrăzniţi, aroganţii /Undii,
nu se cutremură a vorbi reii de autorităţi.
1 1 Precându " ângeriî, cari au maî mare putere
şi tăria, nu aducii peră hulitore asupra loru
12 înaintea Domnului, firii aceştia "ca nisce
dobitoce fără de minte şi sensuale, născute
spre cotropire şi stricăciune, vorbescu de
reii de cele ce nu îuţelegii; şi în strică13 cîunea lorii se voru perde; »Şi voru primi
plata nedreptate! ; plăcerea socotindii 'des
fătarea cea de tote dilele ; "pătaţi şi viţioşî
fiindu, se desfăteză cu încelăciunile loru, *o14 spetându se cu voî; Ochî avendu plini de
adulteriii, şi neputendu înceta de la peCaptau a.
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catfi; ademenindu sufletele cele nestator
nice, e avendu animă deprinsă în sgârceniă,
fii aî blăstemuluî ; Cari aii lăsaţii calea cea
dreptă, şi aii rătăcita, urmându pe calea
lui dBalaamii alii lui Bosoru, care a iubiţii
plata nedreptăţeî ; Dară s'a mustraţii pentru fără- de-legea lui; asinulu celii muţii,
vorbindu cu voce omenescă, a opriţii nebu
nia profetului.
'Aceştia sunt isvore fără de apă, miori
cari se portă de viforii, cărora se păstreză
negrulii întunereculuî în eternii. Căci 'vorbindii cuvinte îngâmfate ale deşertăcîuneî,
odemencscii prin pofte trupeşei şi prin multe
desfătări pre ceî ce t d'abie au scăpaţii de
ceî ce trăescii în rătăcire. Făgăduindu-li
* libertatea, ei însu-şî sunt ' sclavi aî stricăcîuneî; căci de care este învinşii cine-va,
de acela s'a şi aserviţii. Că ' dacă după ce
* aii scăpaţii de la necurăţenia lumeî * prin
cunoscinţa domnului şi mântuitorului lisusii Christosii, în acelea eră-şî încurcându-se se învingă, li s'aii făcuţii cele de pe
urmă maî rele decâtii cele d'ântăiii. Căci
m maî bine era lorii a nu fi cunoscuţii calea
dreptăţeî, decâtii, după ce au cunoscnt'o,
a se întorce înapoi de la sântulii ordinii ce
li s'a daţii. Daru li s'a potrivita adeverulii
dicereî : n Cânele s'a întorşii la vărsarea sa,
şi porculu scăldata la tăvălitură în tină.

15
16

17
18

19
20

21

22

Batjocuritorfl ce vorii veni în dilele de pe urmă.
Despre a dUoa venire a lut lisusH Christosu; si
despre reinoirea tuturora lucruriloru; îndemnă
rile cele din urmă.

ACfiSTA a duoa epistolă, îubiţiloru, vî
scriu acumu; în care ° desceptii mintea
vostră cea curată cu aducerea aminte ; Ca
să vî a luceţî aminte de cuvintele cele maî
'nainte vorbite de sânţii profeţi, * şi de ordinulii nostru, cari suntemu apostoli aî Dom
nului şi Mântuitorului; ' Acesta maî 'uainte
sciindu, că voru veni în dilele cele de pe
urmă batjocuritorî, d âmblândii dupre pof
tele lorii, Şi dicendu : c Unde este promisiunea venireî lui? căci de cândii părinţii aii
adormita, tote românii aşa precumu au fostă
din începutulii facereî.
Căci ei nu voîescu a sci acesta, că /prin
cuventulu lai Dumnedeu cerîurile aii foştii
de demultu, şi pămentulâ s'a ' aşedatîi din
y Fillp. S. 19.
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G apă şi prin apă; * Prin caroa lumea cea do
atunci cu apă înnecându-se, s'a perdutu.
7 firii •' cerîurile şi pămentulu de acumu printr'acelaşî cuventu sunt păstrate, păzindu-ss
pentru •>' focii în diua judecatei şi aperdereî
omeniloru celorii împioşî.
8
Dară, îubiţiloru, despre acesta să nu
fiţi în necunoscinţă, că înaintea Domnului
o di este ca o mie de anî, şi * o mie de ani
9 ca o di. ' Nu va intârdîa Domnulu făgădu
inţa sa, precumu uuiîa socotii că îutârdiă;
ci mrăbdă îndelungi pentru noî, "nevrendu a
se perde cine-va, ci ° ca toţi să vină la po10 căinţă. Şi p va veni diua Domnului ca unu
furii noptea, în care q cerîurile voru trece
cu sunetu mare, şi elementele se voru topi
ardendu, şi pămentulu şi lucrurile cele de
pe d'însulu voru arde.
11
Deci dacă tote acestea se vorii desfiinţa,
ce feliu trebue să fiţi voî r în sântă petre12 cere şi pietate, * Asceptândii şi grăbindu-ve
spre venirea dileî lui Dumnedeu, în care
cerîurile ardendu 'se vorii desfiinţa, şi ele13 mentele "se vorii topiardfindu? Dară noî,

dupre promisiunea lut, ascoptîlniu "cerîurî
noue şi pămentu noii, în care locuesce drep
tatea.
Pentru aceea, îubiţiloru, acestea asceptându, siliţi-ve, " ca să vă afl-iţî înaintea lui
în pace, nepătaţi şi fără de prihană; Şi
să socotiţi că »îndelungăTrebdarea Domnu
lui nostru este mentuire ; precumu fi îubitulii nostru frate Pavela, dupre înţelepciu
nea dată luî, v'a scrisa. Precumu şi în tote epistolele sale, z vorbindu de acestea ; în
cari sunt unele greii de înţeleşii, pre cari
cei necuuoscetorî şi nestatornici le strică,
ca şi pre cele-1-alte scripturi, spre a loru
perdare.
Deci voî, îubiţiloru, a acestea mai 'nainte
sciindu, * păziţi-ve, ca nu şi voî, ademeniţi
fiindu cu rătăcirea celoru reî, să cădeţi de
la statornicia vostră. c Ci să cresceţi în
cbarulu şi îu cuuoscinţa domnului şi mentuitoruluî nostru, lisusu Christosîi. d Aces
tuia fie mărirea şi acumu şi in eternii.
Aminu.
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EPISTOLA GENERALE
ÂNTfilĂ A LUI

I O A UT tT.
împărtăşire cu DumneQeft—natura şi lu
crările ei.

\ /""1EEA " ce era din începută, ce arnii au\_^ ditu, ce amu vedutu cu ochii noştri,
*ce amu priviţii, şi c manele nostre aunipă2 itu, în privirea cuvântului vieţeî ; (Căci d vîeţa ' s'a arătaţii, şi o-amii vedutu, f şi mărturisimii, ' şi vestimu vouî vîeţa cea eternă,
* care era la Părintele, şi s'a arătaţii nouî ;)
3 ' Ceea ce amii vădutii şi amii audiţii vestimu
vouî, ca şi voî să aveţi împărtăşire cu noî ;
şi Jjîmpărtăşirea nostră este cu Părintele şi
4 cu Fiîulu seu lisusu Christosii. Şi acestea
scriemii voiiî, * ca bucuria vostră să fie de
plină.
5
* Şi acesta estevestirea care amii audiţii
de la d'însulu şi spunemii voiiî, că m Dum
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nedeu este lumina, şi într'însulu nu este
nici o întunecime. B De vomu dice, că avernu împărtăşire cu d'însulu, şi âmblămu
în întunerecu, ininţiniii, şi nu facemu adeverulu ; Eru de vomu âmbla în lumină,
precumu elfi este în lumină, avemu împăr
tăşire uniîa cu alţii, şi ° sângele luî lisusu
Christosu, Fiîulu seu, ne curâţesce de toţii
pecatulu.
p De vomu dice, că nu avetnii pecatu, ne
încelămii pre noî îuşe-ne, * şi adeverulu nu
este în noî. T De vomii mărturisi pecacate nostre, elii este credincioşii şi drepţii,
să ni ierte păcatele, şi * să ne curâţescă de
totă nedreptatea. De vomu dice, că nu amii
păcătuiţii, 'Iu facemu mincîunosu, şi cuventulii luî nu este în not.
Apoc. 1. 6.
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a loan 1. 1.
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mei, acestea vî scriu, ca să. nu pecătuiţî. Şi de pecătuesce cine-va, " nvemu medilocitorii cătră Părintele, pre lisusu Christosu celii drepţii ; Şi 6 acesta este
împăcarea pentru păcatele nostre, şi nu
numai pentru ale nostre, ci c şi pentru ale
totă lumea.
Şi pentru acesta scimu, că l'amu cunoscutii, de vomu păzi disele luî. d Celu ce
dice : L'amu cunoscuta, şi disele luî nu le
pazesce, « este mincîunosu, şi adevărulu nu
este într'însulu. firii 'celii ce pazesce cuventulii luî, într'adeveru " într'însulu este
iubirea luî Dumnedeu deplină; ft prin acesta
cunoscemu, că suntemu într'însulu. ' Cel»
ce dice, că rămâne într'insulu, i dătoresce
să âmble aşa, precumu elu a âmblatu.
Fraţiloru, * nu vî scriu ordinii noii, ci
ordinii vecinii, ' care a foştii la voi din începutii. Acestii ordinii vechiu este cuventulu, care aţî audiţii din începutu.
Eră-şî, • ordinii nou scriu vouî, care este
adevăraţii într'însulu şi în voî ; " pentru-că
întunereculu trece, şi ° lumina cea adevărată
acuma resare. * Celu ce dice, că este în
lumină şi urăsce pre fratele şeii, este în
îutunerecu până acumu. * Celii ce îubesce
pre fratele şeii rămâne în lumină, şi r într'însulu nu este smintire. firii celii ce
urăsce pre fratele şeii este îu întunerecu, şi
'âmblă în întunerecu, şi nu scie încotro merge,
pentru că întunereculu a orbiţii ochiî luî.
îndemnări, îmlărbălăţiri şl deşteptări.

12
Scriii vouî, fraţiloru, pentru că se iertă
13 * păcatele vostre pentru numele luî. Scriu
vouî, părinţiloru, pentru că aţî cunoscuţii
pre celii " ce este din începutu. Scriu vouî,
teneriloru, pentru că aţî învinşii pre celii
viclenii.
Scriii vouî, copiiloru, pentru că aţî cu
14
noscuţii pre Părintele. Amu scrisii vouî,
Părinţiloru, pentru că aţî cunoscuta pre celii
ce este din începutu. Amu scrisii vouî, tenărilorii, pentru că " sunteţi târî, şi cuventulu
luî Dumnedeu rămâne în voî, şi aţî învinşii
pre celii viclenii.
Nu îubiţî lumea, nici cele din lume. » De
15
îubesce cine-va lumea, iubirea Părintelui nu
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este îutr'însulu. Căcî toţii ce este în Iunie,
adecă pofta trupului, ' si pofta ocbiloru, şi
trufia vîeţeî, nu este de la Părintele, ci
este din lume. Şi "lumea trece cu pofta
eî ; eru celii ce face voia luî Dumnedeu remâne în eternii.
6 Copiiloru, c este ora cea de pe urmă; şi
precumu aţî audiţii că •* antichristu vine, « şi
acumu mulţi s'aii făcuţii antichriştî ; dintr'acesta cunoscemu, f că este ora cea de pe
urmă. • D'intre noi au eşitii, dară nu erau
d'intre noi ; căci * de arii fi foştii d'intre noi,
arii fi rama su cu noî ; dară aii eşitii, ' ca să
se arete, că nu sunt toţi d'intre noi. Dară •'voî
aveţi ungere * de la celii Sânţii, şi ' sciţi tote.
Nu amii scrisii vouî, ca cumu nu aţî sci
adeverulu, ci ca cumu Taţi sci, şi cumu
că nicî o minciună nu este din adevării.
771 Cine este mincîunosulu, decâtii numai celii
ce tăgăduesce că lisusu este Christosu? Acesta este antichristu, care tăgăduesce pre
Părintele şi pre Fiîulu. "Totu cela ce tagăduesce pre Fiîulu nu are nicî pre Părin
tele, eru ° celii ce mărtunsesce pre Filulă are
ţi pre Părintele.
Deci aceea să rămână în voî p ce aţî
audiţii de la începutu. Dacă aceea ce aţî
aurita de la începutu va rămâne în voî, * veţi
rămâne şi voî în Fiîulu şi în Părintele.
r Şi acesta este promisiune^, care elu nî-a
făcuţii, vîeţa eternă.
Acestea amii scrisii voiiî * în privirea celoru ce vă încelă. firii ' ungerea, care aţî
luaţii de la d'însulu, rămâne în voî, şi " nu
aveţi trebuinţă, ca să ve înveţe cine-va; ci
precumu aceeaşi ungere • ve înveţă despre
tote şi este adevărată, şi nu este rnincîunosă, şi precumu v'aţî învăţaţii, să rămâ
neţi într' aceea.
Şi acumu, fiii met, rămâneţi într'însulu;
ca * cândti se va arăta, să avemii încredere,
şi y să nu ne ruşiniiinii înaintea luî la ve
nirea luî.
* De sciţi că este drepţii, cunosceţî că
" toţii celu ce face dreptate s'a născuţii de
la d'însulu.
VEDEŢI co feliii de iubire nî-a arătaţii
Părintele, " ca să ne numimii fii ai luî
Dumnedeu ; pentru acesta lumea nu ne cue Ml.r t. t.
n loan 15 23.
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nosce pre noî ; b căci nu l'a cunoscuţii pre
d'însulu. lubiţiloru, « acumu suntemu fiî aî
lui Dumnezeu, şi d încă nu s'a arătaţii ce
vomii fi ; dară scimu că, cândii se va arăta,
e vomu fi asemenea luî ; căci ' 'Iu vomu vede
precumu este. » Şi toţii celu ce are acesta
speranţă într'îasulu, se curăţesce, precurmi
şi elu este curaţii.
Toţii celu ce sevârşesce pecatu, calcă
şi legea ; căci * păcatulii este călcare de lege.
Şi sciţi, 'că elu s'a aretatu ' să rădice păca
tele nostre ; şi * într'însulii nu este pecatu.
Toţii celu ce rămâne într'însulii, nu pecătuesce ; ' toţii celu ce pecătuesce, nu l'a vedutii, nici nu l'a cunoscuţii.
Fiii meî, "nimenea să nu vă încele; " celii
ce face dreptate este drepţii, precumii şi
elu este drepţii. ° Celii ce sevârşesce pe
catu este de la diabolulu ; căci diabolulu
pecătuesce din începutu. Spre acesta s'a
aretatu Fiiulu luî Dumnedeu, p ca să desfiinţe/e lucrurile diabolului. «Totu celu nă
scuţii de la Dumnedeu nu sevârşesce pe
catu ; căci r semînţa luî române intr'însuîii ;
i nu pote păcătui, pentru că s'a născuţii
'.e la Dumnedeu.
într'acesta sunt arătaţi fiii luî Dumne
deu şi fiii diabolului : * totu celii ce nu face
dreptate nu este de la Dumnedeu, precumu
'nicî celu ce nu îubesce pre fratele seu.
Iubirea frăţescă este esscnfială la characterulii
chreştină; dovciţelc şi fruptele e».
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Căci "acesta este vestirea care aţî au
diţii din începută : " ca să îubiinu unulii pre
altulii ; Nu precumu * Câinii, care era de
la viclenulu şi a ucişii pre fratele seu. Şi
pentru ce l'a ucişii ? Pentru că lucrurile
luî erau rele, eru ale frateluî seu drepte.
Nu ve miraţî, frafii meî, de »ve uresce lumea. z Noî sciinii, că amii trecuţii din morte
la vîeţă, pentru că îubimii pre fraţi. a Celu
ce nu îubesce pre fratele, remâne în morte.
* Toţii celii ce uresce pre fratele seu este
ucidetoru de omeni, şi sciţi că " toţii ucidătorulu nu are vîeţa eternă remâindii îutrînsulu.
d într'acesta amu cunoscuţii iubirea, că
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elii şî-a pusii vîeţa sa pentru noî ; şi noî
trebue să ni punemii vîeţa nostră pentru
fraţî. firii • celu ce are bogăţia lumeî acesteîa, şi vede pre fratele seu în lipsă,
şi-şî închide anima sa despre d'însulu, ^cumii
remâne iubirea luî Dumnedeu într'insulu ?
Fiii meî, g să nu îubiinu cu cuventulu nicî
cu limba, ci cu fapta şi cu adeverulii.
Şi prin acesta cunoscemu, * că suntemu
din adeverii, şi ni vomu asigura âuimele
nostre : ' De ne condemnă anima nostră,
mai mare este Dumnedeu decâtu anima
nostră, şi scie tote. * Iubiţii mei, de nu ne
condemnă anima nostră, * atunci avemu în
credere cătră Dumnezeu: Şi lorî-cevomu
cere, vomu lua de la d' in sul ii, pentru că
păzimu disele luî, n şi facemii cele plăcute
înaintea luî. " Şi acesta este disa luî, ca
să credemii ÎQ numele Fiîuluî seu lisusu
Christosu, şi ° să îubimii unulii pre altulu,
f precumu nî-a daţii ordina. Şi « celii ce pazesce ordinalii luî r remâne într'insulu, şi acela în elu. * Şi într'acesta cunoscemu că
remâne în noî, prin Spiritulu care ni l'a daţii.
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Trebue a cerca spiritele, şi a luli pre Dumnefcit
şi pre aprâpele.

IUBlŢILORtJ, « să, nu credeţi la toţii spiritulii, ci 6 să cercaţi spiritele, de sunt de
la Dumnedeu; pentru că " mulţi profeţi mincîuiioşî aii eşitii în lume. Prin acesta să
cunosceţî Spiritulu luî Dumnedeu : d Totu spi
ritulu, care mărturisesce pre lisusu Chris
tosu, că a veniţii în corpii, este de la Dum
nedeu ; Şi ' totu spiritulu, care nu mărturisesce pre lisusu Cliristosii, că a venita
în- corpii, nu este de la Oamuedeu ; şi acela este spiritulu luî autichristu, de care
aţî audiţii că va veni, f şi care acumu este
deja în lume.
"Voî sunteţi de la Duinnedeii, fiii meî,
şi aţî învinşii pre aceia ; pentru că mai
mare este celii ce este în voi, decâtu * celu
ce este îu lume. ' Aceia sunt din lume ;
pentru aceea vorbescii din lume, şi i lumea
'î ascultă. Noî suntemu de la Dumnedeu ;
* celu ce cunosce pre Dumnedeu ne ascultă ;
21, 24.
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celii ce na este de la Dumnedeu nu ne
ascultă ; prin acesta cunoscemu ' spiritulu
adevărului şi spiritulu rătăcireî.
mlubiţiloru, să ne îubimu unulu pre altulu ; căci iubirea este de la Duinuedeu ;
şi toţii celu ce îubesce este născuţii de la
Dumnedeu şi cunosce pre Dumnedeu ; Celu
ce nu îubesce " nu a cunoscuta pre Dum
nedeu ; căci ° Dumnedeu este iubirea.
P într'acesta s'a arătaţii iubirea lui Dum
nedeu câtră noi, că Dumnedeu a trămesu
pre Fiîulu seu celu uuulu-născutu în lume,
» ca să trăimu printr'însulu. într'acesta este
iubirea, r nu că noi amu îubitu pre Dumne
deu, ci că elu ne-a iubita pre noi, şi a
trămesu pre Fiîulu şeii • a fi împăcare pen
tru păcatele nostre. lubiţilorii, ' dacă Dum
nedeu ne-a îubitu pre noî, şi noi trebue
să îubimu unulii pre altuia. " Nimenea nici
odată nu a vedutu pre Dumnedeu. De îu
bimu unulu pre altulu, Dumnedeu rămâne
în noî, şi * iubirea lui este deplină în noî.
«Prin acesta cunoscemu că remânemii
îutr'însulu şi elu în noî : că nî-a datu din Spirituluseu. Şi *noî amu vădutu, şi mărturisimii,
că 'Părintele a trămesu pre Fiîulu a fi Mentuitorulu lumeî. " Celu ce mărturisesce,
că lisusii este Fiîulu lui Dumnedeu, într'acela rămâne Dumnedeu, şi acela în Dum
nedeu.
Şi noî amu cunoscuţii şi amii credutu
iubirea, care are Dumnedeu cătră noî. * Dum
nedeu este iubirea ; şi ' celîi ce rămâne în
iubire rămâne în Dumnedeu, şi Dumnedeu
într'însulu. într'acesta s'a deplinit iubi
rea cu noî, d ca să avemu îndrăsnelă în diua
judecatei ; * pentru că precumu elu este, aşa
şi noî suntemu într'acesta lume. Frică nu
este în iubire, ci iubirea cea deplină scote
afară frica ; căci frica are chinuire. Celii
ce se teme ^nu este deplinii în iubire. Noî
'Iu îubimu, pentru că elu ântăiii ne a îubitu pre noî.
' De dice cine-va, că îubesce pre Dum
nedeu, eru pre fratele şeii urăsce, mincîunosu este ; căci celu ce nu îubesce pre
fratele seu, pre care l'a vedutu, cumu pote
iubi pre Dumnedeu, A pre care nu l'a vădutu ?
Şi 'acestu ordinii avemu de la d'însulu, ca
celu ce îubesce pre Dumnedeu, să îubescă
şi pre fratele seu.
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39.
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TOTO cela ce ° crede că b lisusii este Cliristosu, este «născuţii de la Dumnedeu;
d şi totu celii ce îubesce pre celii ce /'a nă
scuţii, îubesce şi pre celu născuţii dintr'însulu.
Prin acesta cunoscemu că îubimu pre
fiii lui Dumnedeu, cându îubimu pre Dum
nedeu, şi păzimu disele lui.
"Căci acesta este iubirea lui Dumnedeu:
ca să păzimu disele lui ; şi f disele lui nu
sunt grele. Căci * toţii celii născuta de la
Dumnedeu învinge lumea ; şi acesta biru
inţă ce a învinşii lumea, este credinţa nostrs.
Cine este celii ce învinge lumea, de câtu
numai * celu ce crede, că lisusu este Fiîulu
lui Dumnedeu ?
Acesta este celii ce a veniţii ''prin apă
şi prin sânge, lisusu Christosu ; nu numai
prin apă, ci prin apă şi sânge, i Şi Spiri
tulu este celu ce mărturisesce ; căci Spi
ritulu este adevărulu. Căci trei sunt cari
mărturisescu în ceriu : Pariatele, *Cuventulu
şi Sântulu Spiritu ; ' şi acestî trei sunt una.
Şi trei sunt cari mărturisescu pe pământii:
Spiritulu şi apa şi sângele ; şi acestî trei
într'una sunt.
De primimii m mărturia omeniiorii, mărturia lui Dumnedeu mai mare este ; " căci
acesta este mărturia lui Dumnedeu, ce a
făcuţii despre Fiîulu seu. Celu ce crede
în Fiîulu lui Dumnedeu ° are mărturia, în
sine ; celu ce nu crede lui Dumnedeu p l'a
făcuţii mincîunosu, pentru că nu a credutu
mărturia, care a făcuţii Dumnedeu despre
Fiîulu seu. «Şi acesta este mărturia: că
Dumnedeu nî-a datu vîeţa eternă ; r şi acestă vieţă este în Fiiulu şeii. * Celii ce
are pre Fiîulu, are vîeţa ; eru celu ce nu
are pre Fiîulu lui Dumnedeu, nu are vîeţa.
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Sfârşitulă — redinţ ă in rugăciune ; deosebire
intre fiii Iul Dumnezeii şi cei rei.

' Acestea amu scrisii vofiî celoru ce ere- 13
deţî in numele Fiîuluî lui Dumnedeu ; " ca
să sciţi că aveţi vîeţa eternă, şi ca să cre
deţi în numele Fiîuluî lui Dumnedeu.
Şi acesta este încrederea, care avemu 14
într'însulu: că " de ceremu ce-va dupre voia
lui, ne aude. Şi dacă scimu că ne aude 15
în ori- ce vomu cere, scimu că avemu cele
ce amu ceruţii de la d'însulu.
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De vede cine-va pre fratele şeii sevârşindu pecatu, ce nu este spre morte, să c eră,
* şi-i va da vîeţă pentru cei ce nu pecătuescu
t pre morte. »Este pecatu spre morte ; 'nu
17 dicu, ca să se roge pentru acela. « Totă ne
dreptatea este pecatu, şi este pecatu nu
spre morte.
18
Scimu că * toţii celu născuţii de la Dum
nedeu nu păcătuesce ; ci celu născuţii de
la Dumnedeu «sepăzesce, şi celu reu nu se

atinge de elu. Scimu că suntcmu de la 19
Dumnedeu, şi d tută lumea jace în răutate.
Şi scimu că Fiîulu luî Dumnedeu a veniţii, 20
şi e nî-a daţii pricepere, / ca să cunoscemu
pre celu adevăraţii, şi sunteruu în celu atlevorutu, în lisusu Christosu, Fiîulu Iu!.
'Acesta este Dumnedeulu celu adevărata *şi
vîeţa eternă.
Fiii meî, ''păziţi-ve de idoli. Amina.
21
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Iubirea luî Dumnezeii este a fine ordinele lui. * cari nu marturiscscu că lisusu Christosu a
Trebue să fugim» de amăgitori şi de omeni ret. venita în corpii. ' Acesta este amăgitorii şi

1 rjfiTRANULtl cătră alesă doinnă şi coJ > piiî eî, ° pre cari eu îubescii într' ade
verii; şi nu numai eu, ci şi toţi cei ce aii
2 cunoscută * adevărulii; Pentru adeverulu,
care rămâne în voî, şi va fi cu noi puru3 rea; " Fie cu voî charu, milă ţi pace de la
Dumnedeu, Părintele, şi de la domnulu li
susu Christosu, Fiîulu Părintelui, dîntr'adeverii si în iubire.
4
M'amu bucuratu forte, că amii aflaţii
despre fiii tel că • âmblă într'adeverii, precumii amu primiţii ordinii de la Părintele.
5
Şi acumu rogu-te, doinnă, f nu ca cumii
aşi scrie ţie ordinii nou, ci care avemii din
începutii : » ca să ne îubimu umilii pre altuia.
6 Şi * acesta este iubirea, ca să âmbliîmu dupre ordinulu luî. Acesta este ordinulii : Ca,
' precumu aţi audiţii din începutii, să âmblaţl într'însulu.
7
Căci l mulţi amăgitori aii intraţii în lume,
t IOT 41. 8.
Iac. 5. 14, 15.
y Hat. a. 81,
3».
Marc. S. 29.
Lnc li. 11).
Bbr 6. 4, 6.
& 10 86.
M Ier. 7. 16. &
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antichristii.
m Păziţi-ve pre voî înşi-vă, " ca să nu perdemii cele ce amii lucrata, ci ca să priinimii plată deplină.
0 Toţii celii ce calcă ordinulu, şi nu remâne în învăţătura lui Christosu, nu are pre
Dumnedeu. Celu ce rămâne în învăţătura
luî Christosu, acela are şi pre Părintele şi
pre Fiîulu.
De vine cine-va la voî, şi nu aduce acesta învăţătură, să nu-lu primiţi în casă,
f nici să-lii salutaţi ; Căci celu ce-lu salută,
se face părtaşi fapteloru luî culorii rele.
« Multe avendu a vî scrie, nu amu voiţii
cu hârtia şi negrelii; dară sperii a veni la
voî, şi a vorbi gură cătră gură, r ca bucuria
nostră să fie deplină.
'Te salută pre tine fiiîsuroreî tale celei alese. Aminti.
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Mila lui Gaia, mândria lui Diotrefestt şi zelulft
Amu scrisa besericeî; dară Diotrefesu
lui Dimitria.
celu ce îubesce să iie lorii căpiteniă, nu

1 TJETRÂNULU cătră Gaiu celu iubiţii, ° pre
fj care eu îubescu într'adeveru.
2
Iubitule, dorescu ca să sporesc! şi să
fiî sânetosu în totă privinţa, precumu spo3 reşce sufletulu teu. Căci m'amu bucuraţi!
forte, după ce au veniţii fraţii, şi au mărturisitu de credinţa ta, cumu-că * tu âmblî
4 într'adeveru. Mai mare bucuria nu amii
decâtu aceea, cându audu că "fiii mei âmblă
întru adeverii.
5
Iubitule, cu credinţă facî orî-ce lucrezi
6 cătră fraţi şi cătră cei străini; Cari aii
mărturisită de iubirea ta înaintea besericeî ;
pre cari, de-î vei conduce, şi-î vei ajuta în
călătoria într'unu chipu vrednica de Dum7 nedeu, bine veî face. Căci pentru numele
lui au eşitii, dneluândii nimicii de la Ginţi.
8 Noî deci trebue să primimii pre uniîa ca
aceştia, ca să fi in ii conlucrători aî ade
vărului.

ne primesce. Pentru acesta de voiii veni,
'î voiii aminti faptele cari le face, elevetindu-ne cu cuvinte rele ; şi neîndestulânduse cu acestea, nu primesce pre fraţî, şi pre
ceî ce voru să-l prime'scă 'î opresce, şi-t
scote din beserică. Iubitule, "nu urma reuluî, ci binelui. /Celii ce face bine de la
Dumnedeii este : celu ce face reu nu a vedutu pre Dumnedeu.
Dimitriu » este dovediţii de toţi şi de însu-şî adeverulu ; dară şi noi mărturisimii
de dInsulă ; * şi sciţi că mărturia nostră este
adeverată.
•'Multe aveamu a scrie, dară nu voiescu
cu negrelă şi condeiu a-ţî scrie ; Căcî
sperii, că curendu te voiii vede, şi că vomu
vorbi gură cătră gură. Pace fie ţie. Te sa
lută pre tine amicii.
Salută pre amici pe nume. Aminu.
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IUDA.
îndemnare la statornicia şi la sinceritate în cre
dinţă contra invefătoriloră mincuinoşi.

1 "IUDA, servii alii luî lisusii Christosii, şi
J ° fratele luî lacobii, 6celoru chiămaţî, cari
sunt sânţiţî în Dumnedeu Părintele, şi e păs2 traţî de lisusu Christosu : Milă fie voiiî şi
dpace, şi iubirea să se îmmulţescă.
3
lubiţilorii, punendu totă silinţa a vî scrie
de • mântuirea cea comune, amu găsiţii de
trebuinţă a vî scrie, îndemnându-t-e, f ca să
4 ve luptaţi pentru credinţa ceeace odată s'a
datu sânţiloru. 'Căcî s'aufurişatu ore-cari
omeni, * cari de mai 'nainte erau hotărîţî spre
d 1 Cor. 9. 19, h loan 91 81.
15.
i i loan 18.
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acesta condemnare, împioşî, cari ' scbimbă
i charulu Dumnedeuluî nostru în desfrenare,
şi Hăgăduescii pre singuru stepânulu Dum
nedeu, şi domnulii nostru, lisusu Christosii.
Deci voiu să vî aducu aminte de aceea 5
ce odată aţi sciutii: cumii că 'Domnulii,
după ce a scăpaţii pre poporu din pămentulu Egiptului, mai pe urma m a perdutu pre
ceî ce nu aii credutu. Şi " pre ângeriî, cari 6
nu şî-nii păzitu starea loru cea d'âuteiu,
ci şî-au lăsaţii locaşulu lorii, °'î are păstraţi
în eterne lanţuri supţii întunerecu, p spre ju
decata dileî celei marî. Precumu « Sodoma 7
• Tlt 1. 4.
/ Filip. 1. »7.
1 Tlm. 1, 18.
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şi Gomorra şi cetăţile cele d'imprejurulu
lorii, cari asemenea acelora au făcuţii desfrenare, şi au âmblatu după carne străină,
sunt aduse de esemplu, suferinda pedepsa
focului celui eternii.
r Asemenea şi aceştia visându, 'şî spurcă
corpulu, despreţuescu domnia, şi * defăima
demnităţile. firii 'Mihaelu, archiângerulu,
cându, certâudu-se cu diabolulu, disputa
despre corpulu lui Moisi, " necutădându să
hulescă, a disu: "Certe-te Domnului * firii
aceştia hulescu ceea ce nu înţelegu : şi ceea
ce sciii dupre natură, ca nisce dobitoce fără
de minte, într'acelea se stricu. Vai lorii !
căci au âmblatu iu calea »luî Câinii, şi aii
'alergatu voioşi în rătăcirea lui Balaamu
pentru plată, şi s'au perdutu "cu contradicerea lui Core.
b Aceştia sunt pete în "ospeţele vostre de
îubire, mâncândii cu voi, şi păscendu-se
fără de frică; dnuorî sunt fără de apă, epurtându-se de veuturî ; arbori tomnatici şi
fără fruptii, de duoe orî mort! şi /desrădecinaţi; » Valuri furioso de mare, *spumegându-şî ruşinea lorii; stele rată citore, ''că
rora se păstreză negura întunereculuî în
eterna.
Dară şi Enocu, 'celu alu şeptelea de la
Adamu, a profeţitii de aceştia, dicendu :
fiece, * vine Domnulu cu decele de mii de
sânţi aî seî, Să facă judecată asupra tu-

turoru omeniloi-u, şi să mustre pre toţî împioşiî intre d'înşiî de tote faptele loru cele
împiose, cari le-aii sevârşitu, şi de tote ' cu
vintele lorii cele aspre, cari le-aii vorbiţii asu
pra luî pecătoşiî ceî împioşi. Aceştia sunt
cârtitori, nemulţumiţi, âmblându dupre pof
tele loru ; şi m gura loru vorbesce cuvinte tru
faşe, "mirându-se de persone pentru folosulii lom.
"firu voi, îubitiloru, aduceţi-vî aminte de
cuvintele, cari s au disu mai 'nainte de apostoliî domnului nostru, lisusu Christosu;
Gumu v'au disu, că în timpulu de pe urmă
Pvoru fi batjocuritori, cari voru âmbla dupre
poftele loru cele împiose. Aceştia sunt q cari
se deosebescii, rsimţualî, neavendu Spiritu.
firii voi, îubitiloru, ' edificându-ve în eredinţa vostră cen mai sântă, şi 'rugându-ve
în Spiritu Sânţii, Păziţi-ve pre voi în iubirea luî Dumnedeu, "asceptându mila dom
nului nostru lisusu Christosu, spre vîeţa
cea eternă. Şi cu uniîa compătimiţi, făcendii osebire; Eru pre alţii "mântuiţi cu
frică, zrăpindu-î din focii; urîndu şi tfvestmentulu celu întinata de corpii.
' firu celui ce pote sa ve păzescă neclătiţî, şi "să ve pună înaintea mărireî sale
fără prihană cu bucuria, * Unuia înţeleptuluî Dumnedeu, Mentuiţorulu nostru, fie mă
rire şi majestate, domnia şi putere şi acumii
şi în toţi seculiî. Aminu.
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Introducere, salutare şi cântecH de lăudare.
ESCOPERIREA lui lisusu Christogii, «care Dumnedeu î-a dat'o, ca să arete ser
vitorii seî cele ce 6trebue să se întemple în
curendu, şi pre sare a spus'o şi c a trămesii
prin ângerulii seu cătră servulii seu loanu;
2 d Care a mărturisitii cuventulu luî Dumnedeu,
şi mărturia Iul lisusii Christosu, şi • câte a
vedutîi.
3
' Fericita este celu ce cetesce, şi ceî ce
r 2 Tet. 9. 10.
, Esod. 18. 18.

ete.

b a Pet. a. n.

t Dan. 10. 13. c 1 Cor 11. SI.
& K. 1.
d Prov. 2$. U.
Apoc. li. 7.
S Pet. a. 17.
u s r -i. t. u. e KM ... 4. 14.
a Zecb. 3. S.
/ Mat 15. 13.
x i Fet. i. 12. ."/ îs». 57. IO.
l/ Fac. 4. 6.
h Plllp. 3. 19.
1 loan 3. ÎS. i » Pet. a. 17.
< Num. 12. 7, j Fac. 5. 8.1
k Dent. S3. 2.
ai.
Dan. 7. 10.
t Pet. 1. 16,
a Horn. 16. 1,
Zecu. 14. 6.

Hat. 25. 31
4. 3.
2 Te«. 1. 7.
a Pet. 2. 1. k
Apoc. 1. 7.
3. 3.
q Prov. 18 1.
( 1 Şam » S
K««e. H 7.
Pt. 31. 18. &
94. 4.
Oioa 4. 14. b
Mii S. 13.
9 10.
m 2 Pet. 2. 18.
Ebr. 10. 25.
n Prov J8. 21. r 1 Cor. 2. 14.
Iac. a. 1, 9.
Iac. 3. 15.
o 2 Pot. 3. 2.
i Coi. a. 7.
p I Tlm. 4. s.
1 Tlm. 1. 4.
a Tlm.«.l. fc 1 Rum. 8. 26.

audu cuvintele acestei profeţii, şi păzescu
cele scrise într'însa; căci 'timpulu este &prope.
loanu celorii şepte beserici cari sunt în
Asia : Charu fie voiiî şi pace de la celu * ce
este şi celii 'ce era şi celu ce vine. ^ şi de la
cele şepte spirite cari sunt înaintea tronu
lui seu; Şi" de la lisusu Christosu, *marturulu celu credincioşii, şi 'celu ânteiu-născutu
din morţi, şi "domnulu regilorii pământului:
Efei. 6. 18.
6 Rom. 16. 27.
u Tit 2. 13.
1 Tlm. 1. 17.
2 Pet 3. 12.
te 2. 3.
• Rom. U. 14.
1 Tlm. 4. 16.
* Araog 4. 11. APOCALlPSâ.
Zoch. 3. 2.
CapulS 1.
1 Cor. 3. 15.
g Zcch 3. 4, 5. a loan 3. 32 t
A poc. 3. I
8. 26 & 12. 49.
« Bom 16. 25. 6 Ven 3.
Efea. S. 20.
Cap 4. 1.
a Col. I. 22.
c Cap. aa. 16.

i
d 1 Cor. 1. 6.
Veri. 9.
i
Cap. 6. 9. t
12 17.
e 1 luni 1. 1.
/ Luc. 11. 28.
k

Cap. aa. 7.
g Rom. 13. 11
Iac. 5. 8.
1 ivi. 4. 7.
Cap. H. 10.
* Eiod. 3. 11.
Veri. 8.

lom 1. 1.
Zech. 3. ». *
4. 10.
Oap. 3. l. fe
4. 5. fc 5. 6
loan 8. 14.
1 Tim. 6- 13.
Cap. 3. n.
( 1 Cor. 15. M.
Col. 1. 18.
• Rfei. 1. W.
C*p. 17.14,*
1». K.
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CAP. l, 2.
Celuia "ce ne-a iubiţii, şi °ne-a spălaţii
6 de păcatele nostre cu sângele şeii, Şi ne-a
f făcuţii regi şi preuţî luî Dumnedeu şi Pă
rintelui, 'aceluia fie mărire şi domnia în seculiî seculilorii. Aminu.
7
rEcce, vine cu nuoriî, şi-lii va vede toţii
ochîulu, şi *ceî ce l'aii împunsu; şi vorii
plânge la faţa luî tote seminţiele pămentuluî. Da, Aminu.
8
'Eu sunt Alfa şi Omega, începutulu şi
sfârşitulu, dice Domnulu, cela " ce este şi celu
ce era şi celu ce vine, Atotu-puterniculu.
Visiune simbolică a Zwî Christosti.
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Eu loanu, celii ce sunt şi fratele vostru,
şi • părtaşii în strîmtorarea şi x în împărăţia
şi în statornicia luî lisusu Christosu, eramu
în insula ce se chiamă Patmosu, » pentru cuventulu luî Dumnedeu şi pentru mărturisirea
luî lisusu Christosu; "Eramii în Spiritu în
°diua Duminiceî, şi flmu audiţii după mine
Jvoce tare, ca de trîmbiţă, piceudu: cEu
sunt Alfa şi Omega, d celii d'âutăiii şi celu de
pe urmă, şi: Ce vedî, scrie în carte, şi o
trămete celoru şepte besericî din Asia: la
Efesu, la Smirna, la Pergamu, la Tiatira, la
Sardesu, la Filadelfia şi la Laodicea.
Şi m'amii întorşii să vădii de unde vine
vocea care vorbîa cu mine. Şi mtorceiidume, • amu vădutu şepte sfecînice de auru ;
'Şi în mediloculu celoru şepte sfecînice pre
i unulu asemenea Fiîuluî omuluî, h îmbrăcata
cu vestmentu lungii, şi ' îucinsu la medîlocu
cu breii de aurii; Capulu şi i părulii luî erau albe, ca lâna cea albă, ca zepada; şi
* ochii luî ca para focului; 'Şi picîorele luî
asemenea cu aramă fină, arsă în cuptoru,
şi m vocea luî ca sunetu de ape multe.
"Şi avea în mâna sa cea dreptă şepte
stele ; şi ° din gura luî eşia sabia ascuţită
cu duoe tăişuri; ? şi faţa luî era ca sorele,
c fin 1 1 ii lumineză în puterea sa.
Şi i vedendu-lu, amii cădutu la picîorele
lui, ca unu morţii. Dară r puindu-şî mâna
sa cea dreptă presto mine, mî-a disii: Nu
te teme ; « eu sunt celii d'ântăiu şi celu de
pe urmă; Şi ' celu ce sunt viu, şi amii foştii
morţii ; şi ecce, "trăescu în secuii! seculilorii ;

n Io»n 13. 34.
* 16. 9.
Gal S. W.
o K.l.r. 9. 14.
1 Ionii t. T.

p 1 Pet. 1. 5, 9.
Cap. 5. 10. t
20. 6.
q 1 Tim. 6. 16.
Kbr. 13. fi.
1 Pet 4. 11.
Ic S. 11.
r Dan. 7. 13.
Mat. S4. 30. &
M. 64.
Fapt. 1. 11.
< Zech. li. 10.
Iu an 19. 37.

t Isa. 41. 4. k
44. 8. ft 48. 12.
Vers. 11. 17.
Cap. a. g. &
81.6. i S 2. 13.
u Vers. 4.
Cap. 4. 8. &
1). 17. fee. 5.
o Fllip. 1. 7. fc
t. 14.
* Tlm. 1. 18.
x Rom. 8. 17.
1 Tlm. 1. 12.
y Veri. a.
Cap. 6. 9.
« Fapt 10. 10.
S Cor. ÎS. 1.

17. 3. & ii. 10. / Dan. 7. 9.
a loan 20. 26. k Dan. 10. 6.
Fapt. zn. 7.
Cap. ». 18. ft
19. li.
1 Cor. 16. 2.
b Cap. 4. 1. & ( Ezee. 1. 7.
Dan. 10. 8.
10. 8.
.• Veri. 8.
Cap. i. 18.
d Veri. 17.
m Ezec. 43. ».
e Esod. K. 37.
Din. 10. 6.
Zech. 4. f.
Cap. 14. ». t
Vers. W.
19. 6.
/ Oap. *. 1.
n Vers. SO.
n Ezec. 1. U.
Oap. î. 1. fc
Dan. 7. 13. &
3,1.
10. 16.
o Isa. 49. i.
Cap. 14. 14.
Efes. 6. 17.
h Dan. 10. 5.
Ebr. 4. ÎS.
Oap. 4. ». fc i Ckp. îs. 6.
Cap. i. U, Hi.

Aminu, şi " amii cheîele infernului şi ale
morţeî. Scrie x cele ceai vedutii şi » cele ce 19
sunt * şi cele ce vorii să fie după acestea ;
Misterîulii ° celoru şepte stele, cari le-aî ve- 20
dutii în dreptă mea, * şi cele şepte sfecînice
de auru. Cele şepte stele sunt ' ângeriî ce
loru şepte besericî ; şi d cele şepte sfecînice,
cari le-aî vădutu, sunt cele şepte besericî.
Epistolă la cele şepte beserică ale Asiei.

A NGERULUl besericeî Efesuluî să-î scriî:
J\_ Acestea dice a celii ce ţine cele şepte
stele în dreptă sa, * care âmblă în medilo
culu celoru şepte sfecînice de aurii:
c Sciî faptele tale şi ostenela ta şi rebdarea ta, şi cumu că nu poţi suferi pre cei
reî ; şi d aî cercată pre cei « ce dicu că sunt
apostoli, şi nu sunt; şi î-aî aflaţii mincîuiioşî; Şi aî suferiţii, şi aî rebdare, şi pentru numele meii te-aî ostenita, şi / nu te-aî
descuragîatu.
Dară amu asupra ta acesta, că aî parăsitu iubirea ta cea d'âuteiii. Drepţii aceea
adu-ţî aminte de unde aî cădutu, şi pocăeKce-te, şi fa faptele cele d'ânteiu ; i altmintre
lea voi » veni la tine curendu, şi voiu mişca
sfocîniculu teu din loculii seu, de nu te vei
pocăi. Dară acesta aî, ca urescî faptele * Nicolaiţiloru, cari şi eu le urescii.
' Celii ce are urechî audă ce dice besericeloru Spiritulâ ! Celui ce învinge voiu da
luî i bă mănânce * din arborulii vîeţeî, care
este în medîloculii raiului luî Dumnedeu.
Şi ângeruluî besericeî Smirnei să-î scriî:
Acestea dice ' celu d'ânteiu şi celu de pe
urmă, care a foştii morţii şi a înviata :
* Sciii faptele tale şi strîmtorarea şi sărăcia ta, (dară escî " bogată,) şi blăstemarea
"colorii ce dicu că sunt Iudei, şi nu sunt,
f ci sinagogă a Satanei. * Nimicii nu te teme
de cele ce aî a suferi; ecce, diabolulu va
arunca pre uniia d'intre voi în închisore,
ca să ve cercaţi; şi veţi ave strîmtorare
dece dile; rfiî credincîosă pâuă la morte,
şi-ţî voiii da ' cununa vîeţeî.
'Celii ce are urechî, audă ce dice besericeloru Spiritului Celu ce învinge nu se
va vătăma de " a diioa morte.
Cap. t. l, etc.
Cap. 4. 1, etc.
Vera. 16.
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Mal. S. 7.
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p Cap. 3. 9.
i Mat. 11. 15. A 7 Mat 10. 22.
13. 9, 43.
r Hat. 24. 13.
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Şi ângeruluî besericeî celei din Pergamii
să-î scrii: Acestea diee ''celu ce are sabia
ascuţită cu duoe tăişuri:
* Sciu faptele tale, şi uode locuescî; » unde
este scaunul u Satanei: şi ţii numele meu, şi nu
ai lepedatu credinţa mea în dilele în cari
era Antipa, marturulu meu celu credincioşii,
care s'a ucişii la voi, unde locuesce Satana.
Dară amu asupra ta puţine: că ai acolo
pre cei ce ţinii învăţătura lui * Balaamu, care
îuveţa prin Balaku să pună scandalii îna
intea fiiloru lui Israelii, ° să mănânce de cele
sacrificate idoliloru *şi să facă desfrenare.
De asemene ai şi pre cei ce ţinu învăţătura « Nicolaiţiloru, care eii o urescu. Pocăesce-tel altmintrelea voiţi veni la tine
curendu, dşi voiu face resbelu asupra loru
cu sabia gureî mele.
«Celu ce are urechi, audă ce dice besericeloru Spiritului Celui ce învinge 'î voiu
da să mănânce din manna cea ascunsă, si-î
voiu da semnu albii, şi pe semnu 'nume
nou scrisu, care nimine nu-lii scie, de câtu
numai celu ce -Iu îea.
Şi ângeruluî besericeî celei din Tiatira
să-î scrii: Acestea dice Fiîulu lui Dumne
deu, »care are ochii seî ca para focului, şi
picîorele sale asemenea cu aramă fină:
* Sciîi faptele tale, şi iubirea şi servicîulu
teu, şi credinţa şi rebdarea ta, şi faptele tale,
şi t-ă cele de pe urină sunt mai multe de
câtii cele d'ânţeiu.
Dară amu asupra ta puţine: că Iaşi pre
femea * Ezabelu, care se dice că este profetesă, de înveţă şi amăgesce pre servii mei
i să facă desfrenare şi să mănânce cele sacrificate idoliloru. Amu dată eî timpii * sa
se pocăescă de desfrenarea sa; dară nus'ă
pocăiţii. Ecce, eu o voiu pune în patu,
şi pre cei ce făcu desfrenare cu ea în
strîmtorare mare, de nu se voru pocăi de
faptele loru. Şi pre copiii eî 'î voiii ucide;
şi aşa voru cunosce tote besericele, că l eu
sunt celu ce cercii renunchiî şi ânimele;
şi m voiii da vouî fie-căruîa dupre faptele
vostre.
firii vouî şi celoru-1-alţî din Tiatira, câţi
nu au acesta învăţătură, şi cari nu au cu
noscuta aduncurile Satanei, precumu dicii,
J'•ap.
Tei.1. >.16.8. <E

v Cap. 1. 16.
z Vera. 1.
y Vera. 9.

t \ii.u. 2». 14.
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cte.
c Vpn. 8.
•<' IM. 11. 4.

Vers. 14.
Rom. a. 6. k
k Rom. JT. 4.
14. 11.
Cap. 9. 10.
S Cor. 5. 10.
I 1 Sara. 16. 7.
(ini. 6. 5.
1 Cron. t.s. 9.
Cap. 20. n.
4 »9. 17.
n Fapt. 15. 88.
1 Cron. 6.30. o Cap. 3. 11
Ps. 7. 9.
;> loan 6. 29.
1 loan 3. 83.
Ier. 11. W. 4
17. 10. & 20. « Mat. 19. 88.
Lin-. 2 1. 29,
1».
loani. 24, »5.
30.
Fapt. 1. S4.
1 Cor. t. 3.
Rom. g. 27.
Cap. 3. 21. &
1 Oor. 10. 19, w Pa. 61. a.
!0. 4.
N.
Mat. 1«. 17.
r Pa. S. 8, 9. &

19. 15, ti.
Veri. T, li.
Cap. 3. U. &
1». If.
Cap. 1. 14, 15.
Vom. ».
1 R«g. 16.31.
k 21. 15.
8 Reg. 9. T.
Ksod. M. 15.
Fapt. 15. SO,

" nu voiii pune preste voi altă sarcină. Eru
0 ceea ce aveţi ţineţi, până voiii veni.
Şi celu ce învinge, şi păzesce ' faptele
mele până în sfârşita, « aceluia 'î voiu du
putere preste Ginţi ; r Şi le va păstori cu
toegu de ferii; şi se voru sdrobi ca vasele
de Iută; precumu şi eu amu luaţii de la
Părintele meu. Şi-i voiu da ' steua cea de
demâneţă. ' Celu ce are urechi, audă ce
dice besericeloru Spiritului
SI ângeruluî besericeî celei din Sardesu
să-î scrii: Acestea dice celu ° ce are
cele şepte spirite ale lui Dumnedeu şi cele
şepte stele :
b Sciu faptele tale, că ai nume, că trăescî, ' dară morţii escî. Privegheză, şi întăreşce pre cele-1-alte, cari au sămoră; căci
nu amu aflaţii faptele tale depline înaintea
lui Dumnedeu. Drepţii aceea d adu-ţî aminte,
cumii aî primiţii şi ai audiţii; şi ţine, şi «pocăesce-te. /Eru de nu vei priveghîa, voiu
veni asupra ta cu unii furii, şi nu vei cu
nosce în care oră voiii veni asupra ta. Ai
'puţine numi şi în Sardesu, cari uu şî-au
* întinată vestmintele ; acela vorii âmbla îm
preună cu mine ' cu halim albe ; căci sunt
vrednici.
Celu ce învinge, •> acesta se va îmbrăca
în vestminte albe; şi nu voiu * şterge numele
lui din ' cartea vîeţeî; ci m voiu mărturisi nu
mele lui înaintea Părintelui meu şi înaintea
âugeriloru seî. B Celu ce are urechi, audă ca
dice besericeloru Spiritului
Şi ângeruluî besericeî celei din Filadelfia să-î scrii : Acestea dice ° celu sânţii,
p celu adevărata, celu ce are « cheia lui Davidii, r celu ce deschide, şi nimenea nu în
chide, şi 'închide, şi nimenea nu deschide:
* Sciu faptele tale ; ecce, amu pusii înaintea ta " uşă deschisa, şi care nimenea nu
o pote închide; cad putere mică aî, si ai
păzitii cuventulu meii, şi nu aî tăgăduiţii
numele meii. Ecce, voiu face " pre cei din
sinagoga Satanei, aceia ce se dicu că sunt
Iudei, şi nu sunt, ci minţescii : ecce, * 'i voiu
face să vină şi să se închine înaintea picîoreloru tale, şi să sciă că te amu iubiţii pro
tine. Pentru că aî păzitu cuventulu rebdăreî mele, ' şi eu te voiii păzi pre tine de
49. 14.
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Cap. 12 5. St
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CAP. 3, 4. 5.

ora ispitei, ce are să vira preste ' totă lu tronii. Şi celii ce şedea era la vedere amea, ca să cerce pre ceî ce locuescu "pe semenea cu petra îaspisu şi sardonica; /şi
1 1 pămentu. fiece, * vinii curendu ; « ţine ceea
ce aî, ca nimenea să nu-ţî îee d cununa.
12
Celu ce învinge 'Iii voiii face ' stâlpii în
beserica Dumnezeului meu, şi nu va mai
eşi afară; şi /voiii seri jreste elu numele
Dumnezeului meu, şi m mole cetăţei Dumnedeuluî meu, » lerusalimulu celii nou, care
se pogoră din ceriu de la Dumnedeulu
mea ; * gi voiii seri preste elu numele meu
13 celu noii. ' Celu ce are urechi, audă ce
dice besericeloru Spiritului
14
Şi ângeruluî besericeî celei din Laodicea să-î scrii : i Acestea dice celu Aminu,
*marturulii celii credincioşii si adevărata,
1 începutulu facereî lui Dumnezeii :
15
"Sciii faptele tale, că nici rece escî, nici
16 ferbinte ; O de ai fi rece seu ferbinte ! firii
fiindu-că escî călduţii, şi nici rece nici fer17 binte, te voiii vărsa din gura mea. Pentru
că dicî : "Bogaţii sunt, şi m'amii înavuţitu, şi
de nimicii nu amii lipsă; şi nu şeii, câtu
escî mişelu şi ticăloşii, şi săracii şi orbii şi
1 8 golii. Te sfâtuescii ° să cumperi de la mine
aurii lămuritu prin focii, ca să te îmbogă
ţesc! ; şi f vestminte albe, ca să te îmbraci,
şi să nu se arete ruşinea goliciune! tale ;
şi unge ochii tei cu collirionu, ca să vedi.
19 Eu «ori pe câţi îubescu, 'î mustru, şi-î
cerţii ; să aîbî deci zelii, şi pocăesce-te !
20 fiece, rstau la uşă, şibatii; 'de va audi cine-va vocea mea, şi va deschide uşa, ' voiii
întră la elii, şi voiii cina cu elu, şi elu cu
mine.
21
Celui ce învinge u'î voiii da să seda cu
mine pe tronulii meu, precumii şi eu amii
învinşii, şi m'amii aşedatu cu Părintele meu
2 2 pe tronulu lui. " Celu ce are urechi, audă
ce dice besericeloru Spiritului
Tuîvlă sigilata — Visiunea introducetore ; închi
narea Creatorului in ceriu.

4 TVUPĂ acestea amii vedutu, şi ecce o u\_j să deschisă în ceriu, şi ° vocea care o
audisemu mai 'nainte vorbindu-mî, ca o
trîmbiţă, şi dicendu-»iî : *Sui-te aicea, 8 şi-ţi
voiu arăta cele ce trebue să se înteinple
după acestea.
2
Şi îndată d amii fostu în spiritu ; şi ecce,
• tronii era pusii în ceriii, şi unuia şedea pe
i Lnc. î. 1.
l Ebr. 11. 21.
Mat. 13. 44 &
a Im. M. 11.
Cap. 11. l, 10.
15. 9.
b Fllip. 4. 5.
h Cap. H. 4.
p l Cor. 5. S.
Cap. 7. 13. ft
Ctp. l. 3. * t Cap. 1. 7.
H. 7, ÎS, 10. i lua. 65. IR.
16. 15. ft 19. 8.
k Cap. 1. 5. * g Iov 5. 17.
c V«r». 8.
Cap. t. 15.
19. 11. 1 11. 6.
Prov.S. 11,11.
Ver«. 7.
Ebr. 11. 5, 6.
d C»p. t. 10.
Iac. 1. 11.
< l Rog. 7. 11. I n ol. 1. 15.
r Cânt 5. 1.
Gal. t. 9.
m VOM. 1.
/ Cap. 1. 17. & n Osea 11. 8.
t Lac. fi. 37.
l Cor. 4. 8.
l loan 14. 13.
14. 1. & Sî. 4.
9 G«l 1. 16.
o Int. 65. 1.
u Mat. 19. 18.

Lnc. 11. 30.
l Cor. 6. î.
» Tiru 1. 11.
Cap. 1. 18, 17.
0 Cap. 1. 7.
Cajiulă 4.

a Cap. 1. 10.
b Cap. 11. 18.
c Cap. 1. 19. l
11. 6.
1 Cap. 1. 10. &

curcubeu era împrejurulu tronului, la ve
dere ca petra smaragdu. » Şi împrejurulu
tronului erau duoe-decî şi patru alte tro
nuri ; şi pe tronuri amii vedutu pre ceî
duoe-decî şi patru de bătrâni şedendu, * îm
brăcaţi cu vestminte albe, '.şi avendu pe ca
petele lorii cununi de aurii. Şi din tronuri
eşiaii ' fulgere şi tunete şi voci ; * şi erau
şepte candele de focii ardendu înaintea
tronului, cari sunt ' cele şepte spirite ale lui
Dumnedeu. Şi înaintea tronului era mo ma
re de steclă, asemenea cu cristalulii ; " şi în
medîloculu tronului şi împrejurulu tronu
lui erau patru fere pline de ochi din 'nainte
0 şi din 'napoî. pŞifera cea d'ânteiii era asemenea unui leii; şi a cluoa feră aseme
nea unui viţelii; şi a treia feră avea ft?c,ă
de omu; şi a patra feră era asemenea unuî vulturii sburându. Şi cele patru fere
aveau fie-care câte «şese aripi de jurii îm
prejura, şi rîn întru erau pline de ochi ; şi
nu înceteză diua şi noptea de a dice :
•Sânţii, sânţii, sânţii este ' Domnulu Dum
nedeu Atotii-puterniculu,
"Celii ce era, şi celii ce este şi celii ce vine.
Şi cându ferele acestea daii mărire şi
onore şi mulţumită celui ce şede pe trouu,
" care trăesce înseculiî seculilorii, z Cei duoă- 10
decî şi patru de betrânî se prostornii îna
intea celui ce şede pe tronii, » şi *e închină
celui ce trăesce în seculiî scculiloru, • şi
punu cununele loru înaintea tronului, diceudu:
"Vrednică escî, Domne,
11
A lua mărirea şi ouorea şi puterea;
* Căci tu aî făcuţii tote,
Şi pentru voia ta sunt şi s'aii făcuţii.
'J'it'titlii sigilată primitU de Mcntuitorit, că să-lă
deschidă; căntăn de laudă îndreptate cătră elă.

SI amii vedutu în drepta celui ce şedea
pe tronu " o carte scrisă din întru şi din
afară, 'sigilată cu şepte sigile.
Şi amu vedutu unii ângerii tare strigândii cu voce mare : Cine este vrednicii
a deschide cartea, şi a deslega sigilele ei ?
Şi nimenea c in ceriu, nici pe pămentu, nici
supţii pămentu, nu putea deschide cartea,
nici a o privi, firii eu plângeamii mulţii,
17.3. & 11. 10. > Cap. 8. 5. &
e Isa. 6. I.
16. 18.
k Eiod. 37. 13.
Ier. 17. 11
Ezec. 1. 18. &
l Urmi. 4. 10.
10. I.
Ezec. 1. 31.
Zoch. 4. 1.
Dan. 7. 9.
i Cap. l, 4. t
/ Ezeo. 1. 18.
g Cap. 11. 16.
3. 1. * B. 6.
A Cap. 3. 4, 5. m Baod. 38. 8.
ic S. 11. k 7.
Cap. 15. 1.
9, 13, 14. & n K/. ce. 1. K.
o Vers. 8.
19. 14.
p Num. 2. l, etc.
i Tern. 1 0.

Ezec. 1. 10. *
10. 14.
lua. 6. 1.
Ver«. 6.
lua. 6. 3.
Cap. 1. 8,
Cap. 1. 4.
Cap. 1. 18. &
5. 14. k 15.
7.
x Cap. 6. 8, 14.
y Vers. 9.
> Vers. 4.
7
r
<
t
u
ti

a Cap. 5. 11.
6 Fac. 1. 1.
Fapt. 17. 14.
Efoa. 3. 9.
Col. 1. II.
Cap. 10. 6.
fJapulu S.

a Ezec. 1. 9, 10.
b laa. n. 11.
l Dan. 1. 4.
e Veri. 13.
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că nimenea nu s'a aflaţii vrednicii a des
chide şi a ceti cartea, nici a o privi.
Şi unulu din betrânî a disu mie : Nu
plânge ; ecce, * Leulu celii dia seminţia luî
Iud<î, «Rădăcina luî Davidu, a isbutitu să
deschidă cartea, J şi să deslege cele şepte
sigile ale eî.
Şi amu vedutu, şi ecce, în medîloculii
tronului şi alii celorîi patru fere, şi în mediloculu betrâniloru, sta t unu Mîelu, ca jun
ghiaţii, avendii şepte corne şi * şepte ochi,
cari sunt •' cele şepte spirite ale lui Dumnedea, trămese în toţii pămentulu. Acesta a
veniţii, şi a luaţii cartea din drepta i celui
ce şedea pe tronii.
Şi luândii elu cartea, cele patru fere şi
*ceî diioe-decî şi patru de betrânî s'aii proşternutu înaintea Mielului, avendii fie-care
'citare şi cupe de aurii pline de tămăiărî,
"cari sunt rugăciunile sânţilorii ; Şi " cântau
cântare nouă, dicendu :
"Vrednicii escî tu a lua cartea, şi a des
chide sigilele eî;
P Căci te-aî junghiata, şi «ne-aî rescumpăratu
luî Dumnedeu cu sângele teii,
T Din totă seminţia şi limba şi poporulu şi
naţiunea ;
'Şi ne-ai făcuţii Dumnedeuluî nostru regi
şi preuţî :
Şi voiau domni pe pămentu.
Şi uîtându-me, amii audiţii voce de ângerî uiulţî ' împrejurulu tronuluî şi alu ferelorii şi alu betrâniloru; şi era numărulii
lorii u miriade de miriade, şi miî de miî. Acestia aii disu cu voce tare:
"Vrednica este Mi'elulu celii junghiata,
A primi puterea şi bogăţia şi înţelepciunea,
Şi tăria şi onorea şi mărirea şi bine- cuventarea.
Şi x totă făptura din ceriu şi de pe pă
mentu şi de supţii pămentu, şi cele din
mare, şi tote cele ce sunt într'însele, leumii audiţii dicendu :
y Bine-cuventarea şi onorea şi mărirea şi
puterea,
Fie celuî 'ce şede pe tronii, şi Mielului,
în seculiî seculilorii.
"Şi cele patru fere diceau : Aminu. Şi cei
diioe-decî $i patru de betrânî s'au proşternutu, şi s'au închinaţii celuî * ce trăesce în
seculiî seculilorii.

d Fac. 1°. 9, 10.
4. 10.
Ebr. 7. 14.
i Cap. 4. 5.
e I». 11. 1, 10. j Cap. 4. a.
Rom. 15. ia. k Cap. 4. 8, 10.
Cap. ti. 1«.
I Cap. 14. g. &
f Vera. 1.
15. 2.
Cap. 6. J.
n P(. 141. a.
1 Iia. 58. T.
Cap. 8. S, 4.
loan 1.S9, 36. n P>. 40. S.
1 IM. 1. 19.
Cap. 14. 3.
Cap. 13. 8.
o ('ap. 4. 11.
Vera. 9, li.
p Vora. 6.
& Zech. i. 9. ft f Fapt. 20. K.

Rom. 3. S4.
1 for. 6. «0.
k 7. «S.
Efe>. 1. 7.
Col. 1. 14.
Ebr. 9. 1».
1 Pot. 1. 18,
19.

a Pet. t. ;.
1 loan 1. 7.
Cap. 14. 4.
r Dan. 1 1. i

«. as.

Cap. 7. 9. &
11. 9. * 14.

e.
» Baod. 19. 6.
1 Pet. *. 5, 9.
Cap. 1. 6. t
20. 6. t 82. R.

t Cap. 4. 4, S.
u Pa. 68. 17.
Dan 7. 10.

Ebr. ia. aa.
« Cap. 4. 11.
a Flllp. t. 10.

Tulttlii sigilată — Deschiderea celorii antei
ţese sigile.

SI "amu vedutu cându a deschisa Mîelulu
unulu din cele şepte sigile, şi amii au
diţii pre * una din cele patru fere dicendu,
ca cu voce de tunetu: Vino, şi vedî. Şi
amu vedutu, şi ecce "unu călii albii; dşi celii
ce şedea pe elu avea arcii ; 'şi i s'a datu
cunună ; şi a eşitu. învingendu şi spre în
vingere.
Şi deschidendu-se alu duoilea sigila,
f amu audiţii pre cea a diioa feră dicendu :
Vino, şi vedî. * Şi a eşitu alţii călii, ca foculu ; şi celuî ce şedea pe elu i s'a daţii
putere să îee pacea de pe pămentu, şi ca
se junghîe unulu pre altulii : şi i s'a daţii
sabia mare.
Şi deschidendu-se alii treilea sigilii, * amu
audiţii pre a treia feră dicendu: Vino, şi
ve$î. Şi amu vedutu, şi ecce ' unii călii ne
gru: şi celii ce şedea pe elu avea cumpănă
în mâna sa. Şi amu audiţii voce din medîloculu celorii patru fere, dicendu : O mă
sură de grâu pentru unu dinarii, şi treî
măsuri de ordu pentru unii dinarii ; i oleîulu
şi vinulii să nu vatemî.
Şi deschidendu-se alu patrulea sigila,
* amu audiţii vocea a patra feră, dicendu :
Vino, şi vedî. ' Şi amii vedutu, şi ecce unu
călii galbenii ; şi numele celuî ce şedea pe
elu era Mortea ; şi Infernulii urma după ea :
şi li s'a datu putere preste a patra parte a
pămentuluî, " să omore cu sabia şi cu fomete
şi cu pestilentă "şi prin ferele pămentuluî.
Şi deschidendu-se alii cincelea sigila,
amii vedutu supţii ° altnrii f sufletele celorii
ucişi * pentru cuventulii luî Dumnedeii şi
pentru r mărturisirea care făceau ; Şi strigăti cu voce tare, dioendii : • Până cându,
Domnulii ' celu sânţii şi adevărata, " nu ju
deci, şi nu resbunî sângele nostru de la
cei ce locuescu pe pământii ? Şi • vestminte
albe s'aii daţii fie-căruîa dintr'înşiî ; şi li
s'a disu, "să se repauseze încă puţinii timpii,
până ce se va împlini şi numerulu conservilorii lorii şi alii fraţilorii lorii, cari au să
se omore ca şi ei.
Si amu vedutii cându a deschişii alu
şesclea sigilii, » şi eocă, s'a făcuţii cutre
mura mare, şi ' sorele s'a făcută negru, ca
unu sacii de peru, şi luna s'a făcuţii ca
jr Veri.
CM in. 3.;'•)- ti.
Rom. 9. 5. *
16. i7.
1 Tlm. 6. 16.
8 Pet. 4. U.
& 5. 11.
Cap. 1. 6.
* Cap. 6. 16. &
7. ;0
a Cap. 19. 4.
b Cap. 4.9, 10.

j Cap. 9. 4.
CupuZu o.
k Cap. 4. 7.
a Cap. 5. 5-7. 1 Zech. 6. 3.
• K. ,-.• 14. ai.
6 Cap. 4. 7.
e Zech. 6. 3.
n L«v. 26. a».
Cap. 19. 11.
o Cap. 8 3. *
9. 13. * 14. 18.
d Pi. 45. 4, 5.
e Ze<h. 6. 11. ;. Cap. ao. 4.
C»p. U. 14. ţ Cap. 1. 9.
/ Cap 4. 7.
r t Tim. 1. 8.
t Zech. 6. a.
Oap. 11. 17.
h Cap. 4. 7.
k 19 10.
• V. .,i; Zech. 1.
i Zech. 6. S.
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( Cap. 1. 7.
• Oap. 11. 18.
* 9. t.
v Cap. 3. 4, i.
k 7. 9, 14.
• Ebr. 11. 40.
Cap. 14. 1>.
y Cap. 16. 18.
a Iod 2. 10,31.
k
16. aa.
:•• i;.3. t4.
Fapt. 1. W.

CAP. 6, 7, 8.
13 sângele. " Şi stelele ceriului aii cădutii pe
pământii, precumu smochinulu lepădă smo
chinele cele crude ale lui, cându se clă14 tesce de ventu Jtiare. * Şi cerîulu a despărutu ca o carte îuvâlătucită ; şi c toţii
muntele şi insula s'aii mişcaţii din locurile
15 lorii. Şi regii pământului, şi domnii, şi
bogaţii şi căpitaniele şi cei puternici, şi
totu servulii şi celu liberii, d s'au ascunşii în
16 pescerî şi în petrele munţilorii ; 'Şi diceau
munţiloru şi petreloru : Cădeţi preste noî,
şi ne ascuudeţî de catră faţa celui ce şe17 de pe tronu şi de la mânia Mielului; /Căci
a veniţii diîia cea mare a mâniei sale ; » şi
cine va pute să stee?
Tutuia sigilatîi--Scutirea credincioşiloru Israeliţi de la judecatele ce ameninţă.
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Din seminţia luî losefu duoe-spre-dece mii
sigilaţi.
Din seminţia luî Beniaminii duoe-spre-dece
mii sigilaţi.
Tuîulu sigilata- • Visiunea celoru ce aii suferita,
c ni acu mii sunt în mărire ; s iy iIul ii alu şeptelea deschişii.

După acestea amu vedutu, şi ecce Amulţime mare, pre care nimenea nu putea a
o numera, ' din tote naţiunile si seminţiele,
poporele şi limbele, stându înaintea tro
nului şi înaintea Mielului, •'.îmbrăcaţi în vest
minte albe, şi cu stălpărî în manele lorii ;
Şi strigau cu voce tare, dicendu :
* Mântuirea Dumnedeuluî nostru, l care
şede pe tronu,
Şi Meîeluluî.
"Şi toţi ângeriî stau împrejurulii tronuluî şi a betrâniloru şi a celoru patru fere,
şi s'au proşternutu înaintea tronului pe fe
ţele lorii, şi s'au închinaţii luî Dumnedeii,
"Dicându:
Aminii ; bine- cuvântarea şi mărirea şi
înţelepciunea,
Şi mulţumită şi onorea şi puterea şi tăria.
Fie Dumnedeuluî nostru în seculiî seculiloru. Aminii.
Atuncoa luându cuventu umilii d'intre
bătrâni, mî-a disu : Aceştia cari sunt îm
brăcaţi cu ° vestmintele cele albe, cine sunt,
şi de uude aă veniţii? Şi amii disu luî:
Domne, tu sciî. Şi a disu mie : p Aceştia
sunt cei ce vinu din strîmtorarea cea ma
re, cari şî-aii «spălată vestmintele lorii, şi
le-au albiţii îu sângele Mielului. Pentru
acesta sunt înaintea tronului luî Dumne
deii, şi-î servescu diua şi noptea în templulii lui; şi celu ce şede pe tronu va 'lo
cui întru d'înşiî. 'Nu voru mai flăinândi,
nici vorii mai însetoşa, 'nici va mai cade
preste ei sorele, nici vre- o arşiţă; Căci Mielulu celii din medîloculu tronului 'î "va pasce, şi-î va conduce la isvore de ape vii ;
"şi va şterge Dumnedeii totă lacrima de
la ochii lorii.
SI " deschidendu-se alîi şeptelea sigilii, s'a
făcuţii tăcere în ceriu, ca la jumătate
de oră.

după acestea amu vedutu patru ângerî stându în cele patru ânghîurî ale
pământului, ° ţinendu cele patru vânturi ale
pământului, b ca să nu sufle ventulu pe pă
mântii, nici preste vre-unii arborii.
2
Şi ainii vedutu alţii ângeru suindu se de
la resăritulii soreluî, avendu sigilulu lui
Dumnedeii celui viii ; şi a strigaţii cu voce
tare la cei patru an gerî, cărora s'a datu să
3 vateme pământulu şi marea, Dicându : c Nu
vătămaţi pămentulu, nici marea, nici arborulu, până ce vomii fi d sigilata pre servii
Dumnezeului nostru " pe frunţile lorii.
4
^Şi amii audiţii numerulu celoru sigi
laţi : * O sută patru-deci ţi patru de mii, si
gilaţi din Iotă seminţia liilm ii lui Israelu:
5
Din seminţia lui Iuda duoe-spre-dece
mii sigilaţi ;
Din seminţia lui Rubenu duoe-spre-dece mii
sigilaţi ;
Din seminţia lui Gadu duoe-spre-dece mii
sigilaţi;
6 Din seminţia lui Asserii duoe-spre-dece mii
sigilaţi ;
Din seminţia lui Neftali duoe-spre-dece mii
sigilaţi ;
Din seminţia lui Mânase duoe-spre-dece mii
sigilaţi ;
7 Din seminţia lui Simeon duoe-spre-dece mii
sigilaţi ;
Din seminţia lui Levi duoe-spre-dece mii
sigilaţi ;
Din seminţia lui Isacarii duoe-spre-dece mii
Cele şepte trimbiţî— Visiunea întroducetâre ; su
sigilaţi;
narea celoru antei patru trimbiţî .
8 Din seminţia luî Zabulonii duoe-spre-dece
b
Şi
amii vedutu pre cei şepte ângerî,
mii sigilaţi ;
a Oap. 8. 10. k
9. t.
» J'«. 102. 26.
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cari staii înaintea luî Dumnezeii ; c şi li s'au
datu şepte trîmbiţî.
Şi alţii ângeru a veniţii, şi sta la ui
tării, avendu tămăit6re de aurii; şi i s'a
datu tămăiă multă, ca să o aducă cu d ru
găciunile tuturoru sânţiloru pe «altarulu celu
de aurii, care este înaintea tronului. Şi
'fumulu tămăîeî, cu rugăciunile sânţiloru, s'a
suitu înaintea luî Dumnedeu din mâna ângerului. Şi a luaţii ângerulu tămăitorea,
şi a împlut'o din foculu altarului, şi a aruncat'o pe pămentu ; şi » s'au fâcutu voci
şi tunete, fulgere h şi cutremura.
Şi ceî şepte ângerî, cari aveau cele
şepte trîmbiţî, s'au gătiţii să trîmbiţeze.
Şi ângerulu celu d'ânteiu a trîmbiţatii,
•'Şi s'a făcută grândină şi focu amestecaţii
cu sânge, şi s'au aruncatu ^pe pămentu; şi
a treia parte * din arbori a arsa, şi totă
verdeţa a arşii.
Şi alu duoilea ângeru a trîmbiţatii, l şi
ce-va ca unu munte mare ardendu cu focu
s'a aruncaţii în mare ; m şi a treia parte din
mare " s'a făcuţii sânge ; ° Şi a treia parte
din făpturele măreî, cari aveau vîeţă, a muritîi; şi a treîa parte din corăbii s'a stri
cata.
Şi alu treilea ângeru a trîmbiţatu, pşi a
cădutu din ceriu o steuă mare, ardendu
ca o candelă, » şi a cădutu preste a treîa
parte din rîuri şi preste isvorele apeloru.
r Şi numele stelei se dice Pelinu;* şi a treîa
parte din ape s'a fâcutu ca pc-linulu : şi
mulţi din omeni aii murită de ape, pentru
că se făcuseră amare.
'Şi alii patrulea ângeru a trîmbiţatii, şi
s'a rânitu a treîa parte a soreluî, şi a treia
parte a luneî şi a treîa parte a steleloru ;
aşa că s'a întunecaţii a treîa parte din
ele, şi diua nu a luminata de câtu a treîa
parte, şi noptea asemenea.
Cele şepte trîmbifi — Trimbifarea trimbiţeî a cincea, şeii a antetului vaiit.

13

Şi uîtându-me, "amu audiţii pre unu ân
geru sburându prin medîloculu ceriului, şi
îjlicendu cu voce tare : " Vai, vai, vai celoru
ce locuescii pe pămentu de cele-1-alte voci
de trîmbiţă ale celoru trei ângerî, cari au
să trîmbiţeze !
9 Ol alii cincelea ângeru a trîmbitatu, ° şi
amu vedutu o ste din ceriu cădendu
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pe pămentu; şi i s'a daţii cheu 6 fântânei
iidunculuî. Şi a deschisa fântâna adunculuî ; cşi s'a suitu fu mu din fântână, ca
fumii de unu cuptorii mare; şi s'au întune
caţii sorele şi aerulu de fumulii fântânei.
Şi din fumii au eşitu dlocuste pe pămentu;
şi li s'a datu putere, 'precumii au putere
scorpiele pământului. Şi li s'a disu, /ca să
nu vateme ' erba pămentuluî, nici vre-o ver
deţa, nici vre-unu arborii ; decâtu numai
pre omenii, cari nu aii * sigilulu luî Dumne
deu pe frunţile lorii. Şi li s'a datu ordinu, ca să nu-î omore, 'ci ca să-î chinuescă cinci luni; şi chinulu toni era ca chi
nuia scorpiei, cându lovesce pre omu. Şi
într'acele dile ^vorii căuta omenii mortea,
şi nu o voru afla ; şi voru pofti să moră, şi
mortea va fugi de la eî.
Şi * formele locusteloru erau asemenea
cailorii gătiţi spre resbelu; 'şi pe capetele
lorii erau cununî ca de aurii, m şi feţele loru
asemenea feţeloru omenescî. Şi aveau peru
ca perulu femeeloru, şi "dinţii lorii ca de
leii. Şi zale aveau ca zalele de ferii; şi
sunetulu ari peloi u lorii era ° ca sunetulu de
care cu mulţi cai alergându la resbelu;
Şi aveau code ca de scorpii, şi erau bolduri în codele loru ; f şi aveau putere a
vătema pre omeni cinci luni. »Şi rege aveau preste eî, care este r ângernlu adunculuî, alu cărui nume Ebreesce esto Abaddonii, eru în limba Ellinescă are nume Apollionu.
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Cele şepte trimliţt— Sunarea ttimbifei a şcsea,
şeii a rinului ala duoilea.

'Unu vai a trecutu; ecce mai vinii încă
cliioi'; vaîuri după acestea.
Şi alu şesea ângerii a trîmbitatu, şi amu
audiţii o voce din cele patru colţuri ale
altarului celui de aurii, care este înaintea
luî Dumnedeu, Dicendu ângeruluî alu seselea, care avea trîmbiţă : Deslegă pre ceî
patru ângerî, legaţi ' la rîulu mare Eufratu.
Şi s'aii deslegatu ceî patru ângerî, cari erau
gătiţi spre ora şi diua şi luna şi amilii, ca
să omore a treîa parte din omeni. Şi u numerulu oştiloru » călărimeî era duoe miriade
de miriade ; * şi amii audiţii numerulu lorii.
Aşa amii vedutu caii în visune, şi pre
ceî ce şedeau pe eî, avendu zale ca de
focu şi de iacintu şi de pucîosă ; v şi capei Lnc. 8. 31,
T. S.
Vers t. îl. g Cap. 8. 7.
Cap. 17. 8. *
Ve^li Bsod 1!!.
20. 1.
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tele cailoru erau ca de leu ; şi din gurcle
lorii eşiau focii şi fumu şi pucîosă.
De acestea trei plăgî s'a omorîtu o
a treia parte din omeni : de focii şi de
fumu şi de pucîosă ce eşiau din gurele
lorii. Căci puterea lorii este în gura lorii
şi în codele loru ; * căci codele loru erau asemenea şerpiloru, cu capete, cu cari vatemă.
Şi ceî-1-alţî omeni, cari nu aii muritu
de plăgele acestea, " nu s'au pocăită de fap
tele mâneloru loru, ca să nu se închine b demoniloru, e şi idoliiortt colorii de auru şi de
arginta, de aramă, de petră şi de lemnu;
cari nu potii nicî vede, nici audi, nici âmbla; Nicî nu s'au pocăitu de uciderile loru,
d nicî de fermecăturele loru nicî de desfrenările loru, nicî de furturile loru.
Cele şepte trîmbifl. — Prochtămare făcută de una
'; şepte tunete; tutuia celu micii; templulu
mesuratu; cei d&oi muri un.
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1 1 amii vedutii altu ângeru tare pogorîndu-se din ceriu, îmbrăcaţii cu nuorii,
şi curcubeu era pe capulu luî, şi * faţa lui
ca sorele, şi " picîorele luî ca nisce stâlpi de
focii; Şi avea în mâna sa cărticică des
chisă ; d şi a pusii picîorulu luî celu drepţii
pe mare, eru celu stângii pe pămentu; Şi
a strigaţii cu voce tare, precumii răcnesce
leulu; şi cându a strigaţii, aii sunată cele
• şepte tunete vocile loru. Şi sunândii cele
şepte tunete, voîamu să scriu ; eră amii au^itu voce din ceriu dicendu-mî: /Sigileză
ceea ce aii vorbiţii cele şepte tunete, şi nu
scrie.
Şi ângerulii, pre care l'amu vediitii
stându pe mare şi pe pămentu, t şî-a redicatu mâna sa spre ceriu, Şi s'a juraţii pe
celu ce trăesce în seculiî seculiloru, * care a
făcuţii cerîulii şi cele ce sunt într'insulu,
şi pămentulu şi cele ce sunt într'însulu, şi
marea şi cele ce sunt într'însa. că ' timpulu
nu se va mai întărdîa ; Ci J în dilele vocei
ângeruluî alu şeptelea, cându va trîmbiţa,
se va sfârşi misteriulu luî Dumnedeu, precuinu a predisu servilorii seî, profeţilorn.
Şi * vocea, care amu audit'o din ceriu,'
eră-şi a vorbiţii cu mine, şi a disii: Mergi
de îea cărticica cea deschisă din mâna ângerului, ce stă pe mare şi pe pămentu. Şi
amu mersu cătră ângeru, şi disu- i-amu : i

* laa. 9. 15.
Dan. li. 7.
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h Neem. 9. 6.
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4 Lev. 17. 7.
Cap. 4. 11.
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Dă-mî cărticica, firii elii mî-a disii: 'lea-o,
şi o mănâncă; şi va amărî pântecele teii,
erii în gura ta va fi dulce ca mierea. Şi
amu luaţii cărticica din mâna ângeruluî, şi
o-ainu mâncaţii ; TO şi era în gura mea dulce
ca mierea; şi după ce o-âmu mâncaţii, "s'a
amărîtu pântecele meu.
Şi-mi dicea: Trebue ca tu era-şî să profeţescî la multe popore şi naţiuni şi hmbî
şi regî.
SI mi s'a daţii " trestia asemenea unui toegii; şi sta ângerulii, dicendu: 'Scolă-te,
şi măsură templulii luî Dumnedeu şi altarulu, şi pre cei ce se închină într'insulu.
Krii •- curtea cea din afară de templu lasă-o,
şi nu o mesura; ''căci s'a daţii Ginţilorii; şi
cetatea cea sântă o vorii • călca * patru-decî
ţi duoe de lunî.
Şi voiii da putere colorii diioî 'marturî aî
mei a * profeţi ''o mie duoe sute şese-decî
de dile, îmbrăcaţi în sacii.
Aceştia sunt cei ' diioî măslini, şi cele
duoe sfecinice, cari stau înaintea Dumnedeuluî pământului.
Şi de va voi cine-va să-î vateme, * focii
va eşi din gura loru, şi va mistui pre neamiciî lorii ; ' da, de va voi ciae-va să-î va
teme, astii-feliu trebue acela să se omore.
Aceştia " au putere a închide cerîulii, ca să
nu ploîe în dilele profeţiei lorii ; şi " aii pu
tere presto ape, a le îutorce în sânge, şi a
lovi pămentulu cu totă plaga, ori de câte
ori vorii voi.
Şi cându ° vorii sfârşi mărturisirea lorii,
' fera, care se sue * din aduucu, T va face resbelii cu eî, şi-î va învinge, şi-i va omori.
Şi trupurile cele morte ale loru voru ja.ce
în uliţa * cetăţeî celei mari, care spiritualminte se chiăma Sodoma şi EgiptiL ' unde şi
domnulii nostru s'a crucificaţii.
" Şi cei din popore şi din seminţii şi din
limbi şi din naţiuni voru vede trupurile cele
morte ale lorii trei dile şi jumătate, • şi nu
voru lăsa să pună trupurile cele morte ale
lorii în morminte. * bi cei ce locuescii pe
pâmentii se vorii bucura de eî, şi se vorii
veseli, » şi voru trămete daruri unulu altuia;
' pentru că aceşti diioî profeţi aii chinuită
pre cei ce locuescii pe pămentu.
"Şi după acele trei dile şi jumătate *Spiritu de vieţă de la Dumnedeu a intraţii în
eî, şi au stătuta pe picîorele loru; şi frică
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g Cap. 20. 4.
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12 mare a cădutii preste cel ce-î privîaă: Şi au
auditu voce tare din ceriu dicendu-li: Suiţi-ve aicea; " şi s'au suită în ceriii dpe nuoră;
• şi 1-au vedutu neamiciî loru.
13
Şi într'acea oră 's'a făcuţii cutremura
mare, şi a cădută • a decea parte din cetate,
şi într'acelu cutremura, s'a ucişii numără de
omeuî şepte miî; şi ceî-1-alţî s'au înfrico
şata, Aşi au datu mărire Dumnedeuluî ce
riului.
Cele şepte trîmbiţî— Sunarea trinibiţet a ţeptea,
seă a rinului ulii treilea; antici; ii de laudă la
Dumnezeii.
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•Ala dăoilea vai a trecută; ecce, alii tre
ilea vai vine curendu.
•* Şi ala şeptelea ângeră a trîmbiţată; *şi
s'aii tăcută voci târî în ceriu, dicendu: 'împerăţiele lumeî s'au fâcutu împărăţia Dom
nului nostru şi a Christosuluî seu; mşi elu
va domni în secuii! seculiloră.
Şi "cei duoe-decî şi patru de betrânî,
cari şedeau pe tronurile loru înaintea lui
Dumnedeu, s'aă proşternută pe feţele loru,
şi s'au închinaţii lui Dumnedeu, Dicendu:
Mulţumimu ţie, Domne, Duinuedeule Atotă-puternice l
0 Cela ce escî, şi celu ce erai, şi celu ce viî,
Că aî luată puterea ta cea tare, f şi aî dom
nita.
»Şi naţiunile s'aîi mâniaţii, şi a venită mâ
nia ta,
r Şi timpulu celoru morţi ca să fie judecaţi,
Şi să daî plată servitorii tei, profeţiloru,
Şi sânţiloru, şi celoru ce se temu de nu
mele teu, • celoru mici şi celoru mari ;
' Şi să strici pre ceî ce strică pămentulu.
Şi"templulă luî Dumnedeii s'a deschisa
în ceriu, şi în templulă luî s'a vedutu chivotulu aşezământului şeii.
Şi • s'au făcuţii fulgere şi vocî, tunete şi
cutremura, z şi grândină mare.
Visiunea femeeî îmbrăcate cu sorele, ţi urmărită
de draconit.

s'a arătată semnă mare în ceriu, o
femeă îmbrăcată cu sorele, şi luna
suptă picîorele eî, şi pe capulă eî cunună
2 din duoe-spre-dece stele; Şi îngreunată
fiindă, striga, * chinuindu-se şi sfârimându-se
să nască.
3
Şi s'a aretatu altă semnă în ceriă, şi
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ecce 5 unu draconă mare, la vedere ca foculu,
c avendu şepte capete şi $ece corne, "* şi şepte
cununi pe capetele luî. Şi « coda luî trăgea 4
a treîa parte f din stelele ceriului, » şi le-a
aruncaţii pe pămentu.
Şi draconulu a stătuţii * înaintea femeeî
celei ce avea să nască, ' ca, născândă ea,
să mănânce copilulu eî. Şi a născuţii co- 5
pilii parte bărbătescă, i care are a pasce tote
naţiunile cu toegii de ferii; şi eopilulii eî
s'a răpitu la Dumnedeu şi la tronulu luî.
Şi *femea a fugiţii în pustiiu, unde are 6
locu gătiţii de la Dumnedeu, ca acolo să se
nutrescă l o mie duoe sute şese-decî de dile.
Şi s'a făcutu resbelu în ceriu, ""Mihaelu 7
şi ângeriî luî au datu resbelu "cu draconulu;
şi draconulu cu ângeriî luî a daţii resbelu,
Şi nu a isbutitu; nici s'a maî aflaţii Io- 8
culu lorii în ceriii. Şi °s'a aruncata draco- 9
nulii celu mare, p şerpele celii vechiii, care
se chîamă Diabolulu şi Satana, '' celu ce încelă totă lumea; r s'a aruncata pe pămentu,
şi âugeriî luî s'au aruncaţii cu elu. Şi amu 10
audiţii voce tare în ceriu, dicendu:
•Acumii s'a făcuţii mentuirea şi tăria, şi
împărăţia Dumnedeuluî nostru,
Şi puterea Christosuluî seu;
Căci s'a aruncaţii perîtorulu fraţilorii noştri,
Celu ' ce-î peni înaintea Dumnedeuluî no
stru diiia şi noptea,
Şi "eîî'au învinsu pentru sângele Mîeluluî, 11
Şi pentru cuventulii martiriului loru;
Şi " nu şî-au îubitii vieţa lorii până la morte.
Pentru acesta * bucuraţi-ve, cerîuriloru, şi 12
ceî ce locuiţi într'însele !
' Vaî celoru ce locuescu pămeatulii şi marea !
Că s'a pogorîtu diabolulii la voi, avendu
mânia mare,
•Pentru că scie că are puţinii timpii.
Şi vedendu draconulu, că s'a aruncaţii 13
pe pămentu, a persecutaţii "pre femea, care
a născuţii copilă- parte bărbătescă. 6 Şi s'au 14
da,tu femeeî duoe aripî ca de vulturii mare,
c ca să sbore d în pustiiu la loculu seu, unde
se nutresce ' unii timpii şi timpuri, şi jumă
tate de timpii, departe de la faţa şerpeluî.
Şi /a aruncaţii şerpele după femeă din gura 15
sa apă, ca unu rîu, ca să o facă dusă de
rîii. Şi a ajutaţii pămentulu femeeî, şi şî-a 16
deschisă pămentulu gura sa, şi a înghiţită
rîulu, pre care l'a aruncată draconulu din
gura sa
/
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Şi s'a mâniată draconulă asupra femeeî,
' şi a plecată, să facă resbelă cu ceî-1-alţî din
seminţia eî, * care păzescă ordinulă luî Dum
nedeu, şi ţinu ' mărturia lui lisusă Christosă.
Visiunile celorU duoe fere, agenţii draconuluî.

13 O I ama stătută pe nesipulă măreî, şi amu
^ vtdută "o feră suindu-se din mare, * care
avea şepte capete şi dece corne, şi preste
cornele eî dece diademe, şi pe capetele eî
2 numi de blăsteine. " Şi feră, pre care oveduiă era asemenea pardosuluî, d şi picîorele
eî ca de ursă, • şi gura eî ca o gurădeleă;
şi 'î-a dată draconulă puterea sa 'şi scaunulă
3 seu * şi domnia mare. Şi amu vedută una
capă de ale eî, ' ca raniţă de morte ; şi rana
morţeî eî s'a vindecată;
Şi i totă punentulă s'a mirată de feră ;
4 Şi s'aă închinată draconului celui ce a
dată putere fereî; şi s'aă închinată fereî,
dicendu: * Cine este asemenea fereî? cine
5 pote să facă resbelu cu ea? Şi i s'a dată
1 gură care vorbîa multe blăsteme ; şi i s'a
dată putere a face resbelu " patru-ţlecî ţi
G duoe de lunî. Şi şî-a deschisă gura sa spre
blăsteme asupra lui Dumnedeu, să hulescă
numele luî " şi cortulă luî şi pre ceî ce lo7 cuescă în ceriu. Şi i s'a dată ° a face res
belă cu sânţii, şi a-î învinge ; p şi i s'a dată
putere preste totă seminţia şi limba şi
8 naţiunea. Şi i se voră închina toţi ceî ce
locuescă pe pămentu, « ale cărora numi nu
sunt scrise în cartea vieţeî Mielului celui
înjunghiată T de la întemeîarea lumeî.
9 10
'De are cine-va urechi, audă ; ' Cela ce
aservesce se va aservi ; " cela ce ucide cu
sabia, cu sabia trebue să se ucidă. * Aici
este rebdarea şi credinţa sânţiloru.
11
Şi ama vedută altă feră * suindu-se de
pe pâmentu; şi avea duoe corne asemenea
1 2 mielului, şi vorbîa ca unu draconă ; Şi îndeplinîa totă puterea fereî celei d'ânteiă
în presenţa sa, şi făcea ca pămentulă şi
cei ce locuescă pe d'însulu să se închine
fereî celei d'ânteiu, » a cărei rană de morte
13 se vindecase; Şi «făcea semne mari, ° încâtă
să se pogore şi focă din ceriu pe pămentu
14 înaintea omeniloră. Şi * încela pre ceî ce
locuescă pe pămentu "prin semnele, cari i
s'aă dată să le facă înaintea fereî ; cîicendă
t Fu. 3. 15.
Cap. 11. 7. i
ÎS. 7.
k Cap. H. ÎS.
< 1 Cor. S. 1.
1 Ionii 5. 10.

C«p. 1. t, 9.
Jt 6. 9. * SO. 4.
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e Dan. 7. 6.
d Dan. 7. 5.
< Dan. 7. 4.
/ Cap. 1>. 9.
g Cap. 16. 10.
A Cap. li. 4.
i Ver> li, U.
i Cap. 17 8.
* Cap. 18. 18.
1 Dan. 7. 8. &
11. 85. Se 11.
86.
m Cap. 11. S. 5t
li. 6.

n loan 1. li.
Col. 1. 9.
o Dan. 7. 11.
Cap. 11. 7. k
1». 17.
p Cap. 11. 18.
* 17. 15.
7 E«od. 32. Si.
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Cap.
5. fc
k
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ii. 17,
r Cap- 17. 8.

• 0»p. 8. 7.
( Iţa. Si. 1.
* Fac. 9. 6.
Mat. 86. 52.
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1009

celoru ce locuescu pe pămentu, ca să facă
imagine fereî, care avea o rană de sabia,
d şi a trăită. Şi i s'a învoită a da spirită
îmagineî fereî, ca imaginea fereî să vorbescâ, • şi să facă ca ceî ce nu se voru în
china îmagineî fereî să se omore. Şi făcea
pre toţi, pre ceî mici şi pre ceî mari, pre
ceî bogaţi şi pre ceî săraci, pre ceî liberi
si pre ceî servi, /să îee semnă pe mâna
loră cea dreptă, seă pe frunţile loră ; Şi
ca nimenea să nu potâ cuinpera seă vinde,
de câtă numai cela ce are semnulă, seă
» numele fereî, * seă numerulă numelui eî.
'Aici este înţelepciunea: Celu ce are
minte să socotescă j numerulă fereî ; * căci
este numeră de omu : şi numerulă eî este :
Şese sute şese-decî ;i şese.
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Visiwua Mielului ţi a următoriloră lut.

SI ama vedută, şi ecce • unu Mîelă standă \ 4
pe muntele Sionuluî, şi cu elu 6 o sută
patru-decî ţi patru de mii, • cari aveaă nu
mele Părintelui loră scrisă pe frunţile loră.
Şi amu auditu voce din ceriu, d ca voce 2
de ape multe, şi ca voce de tunete mari;
şi ama auditu voce de ' citaristî cântândă cu
citarele loră; Şi /cântau o cântare noăă 3
înaintea tronului şi înaintea celoru patru
fere şi a betrâniloră: şi nimenea nu putea
cunosce cântarea, » de câtă numai cele o
sută patru-decî ţi patru de mii, ceî rescumperaţî de pe pămentă.
Aceştia sunt ceî ce nu s'aă întinată cu 4
femei, * căci sunt feciori. Aceştia sunt cel
•' ce urmeză Mielului orî-unde merge. Aceştia
•'sunt ceî rescumperaţî din omeni, *primiţîulă
luî Dumnedeă şi ala Mielului. Şi ' în gura 5
loră nu s'a aflată vicleşugu ; căci n sunt ne
vinovaţi înaintea tronului luî Dumnedeă.
Cele şepte vase de plăgi. ^Visittriî introducetort.

Şi amu vedută altă ângeru "sburândă 6
în medîloculă ceriului, ° avendu evangelia eternă să vestescă celoru ce locuescu pe
pămentu, »>şi la totă naţiunea, şi seminţia,
şi limba, şi poporulă, Dicendă cu voce 7
tare: « Temeţi-ve de Dumnedeă, şi daţi-î mă
rire; căci ora judecatei luî a venită: r şi ve
închinaţi celui ce a făcută cerîulă şi pămentulă, marea şi isvorele apeloră.
11.
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APOCALIPSULC.

Şi urma alţii ângeru, dicendă : • A cădută, a cădutii Babilonulă, 'cetatea cea mare !
pentru că a adăpaţii tote naţiunile din vi
nul ii mâniei desfrenăreî sale.
Şi ulii treilea ângeru li urma, dicendă
cu voce tare: " Orî-cine se închină fereî şi
imagine;! eî, şi îea semnulă el pe fruntea
sa, seu pe mâna sa, Acesta "va be din vinulu mâniei luî Dumrsedeă, z cela turnată
neamestecatu » in păharulă mâniei luî ; şi * se
va chinui cu "focii şi cu pucîosă înaintea
sânţiloru ângeri şi înaintea Mielului. Şi
* fuinulii chinului lorii se sue în secuii! seculiloră; şi nu aii repausu diua şi noptea
acei cari se închină fereî şi îmagineî eî,
şi cela ce îea semnulu numelui eî.
"Aici e iţe răbdarea sânţiloru ; d aicea sunt
ceî ce păzescu ordinele luî Dumnedeă şi
credinţa luî lisusii. Şi amu audiţii voce
din ceriu, dicendu-mî : Scrie : " Fericiţi sunt
ceî morţi, 'cari morii în Domnulu, de acumu, da, dice Spiritulii, » ca să se repauseze de ostenelele lorii; eră faptele lorii li
urmeză.
Şi amu vedutu, şi ecce miorii albii, şi
unuia şedea pe nuoru * asemenea cu Fiîulu
omului, 'avendă în capulii luî cunună de
aură, şi în mâna luî secere ascuţită.
Şi alţii ângeru -' a eşită din templu, strigândă cu tare voce cătră celii ce şedea pe
năoră: *Trăinete secerea ta, şi seceră; căci
ţî-a venită ora de a secera: secerişulă 'pămentuluî s'a coptă.
Şi celii ce şedea pe nuorii a aruncată
secerea sa pe pămentu; şi pămentulă s'a
seceraţii.
Şi alţii âugerii a eşitu din templulii celii
din ceriu, agendă şi du secere ascuţită.
Şi alţii ângeru a eşită din altaru, "avendă putere presto focii; şi a strigaţii cu
strigare tare celui ce avea secerea cea as
cuţită, dicendă: "Trămete secerea ta cea
ascuţită, şi culege struguriî pământului ; căcî
strugurii luî s'au copţii.
Şi ângerulă a aruncaţii secerea luî pe
pămentu, şi a culeşii vila pământului, şi a
pus'o în "tesculă cola mare ala niânieî luî
Dumnedeu. Şi ^tesculu s'a călcată ''afară do
cetate, şi a eşită sânge din tescă T până la
frânele cailoră, de o mie «î şese sute de
stadiî.
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Cele şepte vase de plăgi.—Laudă cătră DumnedeX
pentru judecatele luî; pregătirile sfârşite.

SI °amii vedutu altă semnă în ceriu, mare
şi minunata: * şepte ângerî avendu şepte
plăgi, cele de pe urmă ; c căcî într'acelea s'a
sfârşită mânia luî Dumnedeu.
Amu vedutu ca d o mare de steclă ' amestecată cu focă; şi pre ceî ce biruîaă asupra fereî, 'şi asupra îmagineî, şi asupra
semnului eî, fi asupra minierului numelui
eî, stândă pe marea cea de steclă, » avendu
citarele luî Dumnedeu. Şi cântau * cântarea
luî Moisi, serv ulii luî Dumnedeu, şi cânta
rea Mielului, dicendă :
''Mari şi minunate sunt lucrurile tale,
Domne, Dumnedeule Atotu-puteruice l
i Drepte şi adevărate căile tale,
Rege alu sânţilorăl
*Cine nu se va teme de tine, Domne,
Şi nu va mări numele teu?
Căcî tu singură escî sântă;
Căcî ! tote naţiunile voră veni şi se voră în
china înaintea ta;
Căcî judecatele tale s'au aretatu.
Şi după acestea amu vedutu, şi ecce,
"templulă cortului mărturiei în ceriu s'a
deschisă: "Şi ceî şepte ângerî aă eşitu din
templu, avendă cele şepte plăgî, "îmbrăcaţi
cu ină curată şi strălucită, şi încinşî îm
prejurul ii p op tul ui cu Inoio de aură.
p Şi una din cele patru fere a dată celorii şepte ângerî şepte vase de aură, pline
de mânia luî Dumuedeu Acelui via în seculiî
seculiloră. Şi r teinplulu s'a îrnplută de fuma
'din mărirea luî Dumnedeă şi din puterea
luî; şi nimenea nu putea îutra în templu,
până se voră sfârşi cele şepte plăgî ale co
lorii şepte ângerî.
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Cele şepte vase de plăgî versate.

SI ama audită voce tare din templu, di- J(J
cendă ° celoră şepte ângerî : Duceţi-ve,
şi versaţi vasele 6 mâniei luî Dumnedeă pe
pămentu.
Şi s'a dusă celii d'âuteiu, şi a versată 2
vasulă seă cpe pămentu; şi ''s'au iscată bube
rele şi mari în omenii, "cari aveau semiiulu fereî, şi în ceî ' ce s'au închinată îma
gineî eî.
Şi alu duoilea ângeru a versată vasulă
seu 'în mare; şi ''.s'a făcută sânge, ca de
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morţii; 'şi toţii sufletulu via în mare a
muritu.
Şi alu treilea ângeru a versaţii vasulii
şeii •>' îa rîurî şi în isvorele apeloru, * şi s'aii
făcuţii sânge.
Şi amu audiţii pre ângerulu apelorii dicendu : ' Drepţii escî, Domne, m celu ce escî.
şi celii ce erai, şi celu ce vei fi, că aî făcutii aceste judecăţi. Căci sângele "sânţilorii şi alu profeţilorii ° au versaţii, şi p sânge
lî-aî datu să bee; căci eî merită ace'xta.
Şi amii audiţii pre altulu din altaru, dicândii : Aşa » Domne, Dumnedeule Atotu-puternice! radeverate şi drepte sunt judeca
tele talc !
Şi alu patrulea ângeru a versaţii vasulii
şeii 'preste sore, 'şi i s'a daţii putere să ardă
pre omeni cu focii. Şi s'au arşii omenii
cu focii mare, şi "aii huliţii numele lui Durnncdeii celui ce are putere preste aceste
plăgi, • şi nu s'att pocăiţii * să-î dee mărire.
Şi silii cincelea ângeru a vărsata vasulii
seu y preste scaunnlu fereî, * şi împărăţia sa
s'a făcuţii întunecosă; ° şi-sî muşcau limbele
lorii de durere. Şi *au huliţii pro Dumnedeulii cerîulaî pentru durerile lorii şi pen
tru "ranele lorii, ''şi nu s'aii pocăiţii de fap
tele lorii.
Şi alii şeselea ângeru a versaţii vasulii
seu 'preste rîulii celu mare, Eufratulu ; 'şi
apa luî a secatu, »ca să so gătescă calea
regiloru celoru de la resăriturile sorelui.
Şi amii vedutii trei * spirite necurate asemenea brosceloru venindu din gura * draconului, şi din gura fereî, si din gura J profetuluî celui mmcîunosii. Căci * sunt spirite
ale demoniloru, 'fâcându semne, fi mergendii
la regii pământului mşi a totă lumea, să-î
adune la "resbelulu dileî celei mari a luî
Dumnedeu Atotu-puteraiculii.
0 EccS, viii ca unu furii. Fericiţii este celu
ce priveghîeză, şi păzesce vestmintele sale,
*ca să nu âmble golii, spre a se vede ruşi
nea luî.
*Şi î-a strînsii la loculii ce se chîăma
Ebreesce Araagheddonu.
Şi alii şeptelea ângeru a versaţii vasulii
şeii in aeru ; şi a eşită voce tare în templulu ceriului de la tronii, dicendu : rS'a
făcuţii.
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Şi îndată 's'au audiţii voci şi tunete şi
fulgere ; ' şi s'a întâmplata cutremura mare,
" în ce feliu nu s'a făcuţii de cându omenii
aii foştii pe pământii, ca acestii cutremura,
eşademare. Şi "cetatea cea mare s'a împartiţii în treî părţi, şi cetăţile Ginţilorii
au cădutu; şiBabilonulu celii mare "a ve
niţii în amintire înaintea luî Dumnedeu; ^să-î
dee păharulu vinului îuţimeî mâniei sale.
Şi * totă însula a fugita, şi munţi nu s'aii
aflaţii. "Şi grândină, mare ca talentulfi, se
pogorî din ceriii preste omeni ; şi * omenii
aii huliţii pre Dumnedeu de "plaga grândineî; căci plaga era mare forte.
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Nimicirea Sabilonuluî. Viziunea meretriceî
şetţendil pe firă.

SI a veniţii "umilii din ceî şepte ângerî, J 7
cari aveaii cele şepte vase, şi a vor
biţii cu mine, dicându-mî : Vino, * să-ţî aretii
judecata • meretriceî celei mari, dcare şede
preste ape multe; "Cu care au sevârşitii 2
desfrânare regii pămentuluî, şi 's'au îmbetatu de vinulu desfrenăreî eî ceî ce Io cuescii pe pământii.
Şi m'a duşii în spirit 'i 'în pustiiu, şi amu 3
vedutii o femeâ şeţlândii *pe o feră roşă,
plină de 'numi de blăsteme, ^care avea şepte
capete şi *dece corne. Şi femeă 'era îm- 4
brăcată cu purpură şi cu roşu, wşi împodo
bită cu aurii şi cu petră scumpă şi cu măr
găritare, "avendii păharu de aurii în mână
eî, 'plinii de urîcîunîşide necurăţia desfrânărei sale ; Şi în fruntea eî nume scrisii : 5
^Misteriu, Babilona "cea mare, rMumaMeretricilorii şi a urîcîuniloru pămentuluî.
Şi amu vedutii * pre femeă beta ' de sân- 6
gele sânţiloru şi de sângele tt martirilorii luî
lisusii; şi vedend'o, m'arau miratu cu mi
rare mare.
Şi ângerulu mî-a disii: Pentru ce te-aî 7
miratu ? eu 'ţi voiii spune misterîulii despre
femeă şi despre fera ce o portă, care are
cele şepte capete şi cele dece corne.
Fera, care o vedusî, era şi HU este, şi 8
"va să se suia din aduncu, şi "sămergă în
perdare ; şi »se vorii mira ceî celocuescu
pe pământii, * ale cărorii numi nu sunt scrise
în cartea vîeţeî de la întemeîarea lumel, vedândii pre feră că era, şi nu este, deşi este.
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Cap. 19. 1.
y I>a. 51. 17,11.
n Ier. 51. 7.
Ier. 15. 15, 18. d Ier. 61. 13.
Cap. 18. 6.
Ver». ÎS.
Cap. 14. 10.
o Cap. 14. 8.
e Cap. 18. 3.
i Cap. 6. 14.
p 2 Tei. 2. 7.
/ Ier. SI. 7.
a Cap. 11. 19.
t Cap. 11. 8. &
Cap. 14. 8. &
1, Veri. 9, 11.
14. 8. & 16. 10.
c V. .h Esod. 9.
18. 3.
« 18. 2, 10, '

11.
r Cap. 18. 9. k
19. 1.
« Cap. 18. ?!.
( Cap. 13. 15. k
16. 6.
u Oap. 6. 9, 10.

k îl. 11.
v Cap. 11. 7. k
13. 1.
a Cap. 13. 10.
Veri. 11.
v Cap. 13. 3.
i Cap. 13. 8.
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18 O I " după acestea amii vedutu alţii ângeru
O pogorîndu-se din ceriu, care avea pu
tere mare; *şi pămentulu s'a luminaţii de
2 strălucirea luî. Şi a strigată în tăria cu voce
mare, dicendă: CA cădutu, a cădutu Babilonulii celii mare, şi ds'a făcuţii 16 casă demoniloră, şi pază a toţii spiritulă necuraţii,
şi 'pază a totă paserea necurată şi urîcîosă;
3 Căci tot c naţiunile 'aii băută din vinulii mâ
niei desfrenăreî eî, şi regii pământului au
sevârşitii desfrenare cu ea, » şi neguţiătoriî
pământului s'aii îmbogăţiţii prin abundanţa
desfetăriloră eî.
4
Şi amii audiţii altă voce din ceriii, dicândă: *Eşiţî dintr'însa, poporulu meii, ca
nu, luâmlu parte în păcatele eî, să luaţi
5 parte la plăgele eî. 'Căci păcatele eî au

ajunsa pânălaceriâ, şi •'Dumnedeu şî-a adusă aminte de nedreptăţile eî. *Resplătiti-î, precumu şi ea v'a resplătitii voiiî, şi-î
intorceţî înduoitu dupre faptele eî; 'cu păharulu care l'a turnaţii, m turnaţi-î înduoitu.
"Pe câtă s'a măriţii pre sine, şi s'a desfetatii, pe atâta daţi-î chinu şi strîmtorare ;
căci ea dice în âuima eî: Sedii ca o "împărătesă, şi nu sunt văduvă, şi dureri nu voia
vede. Pentru aceea 'într'o di vorii veni
plăgele eî: morte şi dureri şi fomete; şi
«cu focii se va arde; rcăcî tare este Domnulu
Dumnedeii, care o judecă.
Şi 'regii pământului, cari aii sevârşitii
desfrenare şi s'au desfătată cu ea, 'o voru
plânge, şi o vorii tângui, " cându voru vede
Jumulii ardereî eî. Stândii departe pentru
frica munceî eî, vorii dice: "Vai, vaî cetăţeî celei mari, Babilonuluî, cetatea cea
tarei "căci într'o oră a veniţii judecata ta.
Şi y neguţiătoriî pământului o voru plânge,
şi o voru jăli; căci nimenea nu mai cum
pără marfa loru :
' Marfa de aurii şi de
argintă, de petră scumpă şi de mărgări
tare, de ină subţire şi de purpură, de mă
tăsii şi de roşu ; şi totă lemnulă de toiii, şi
totă vasulă de fildeşă, şi totă vasulă do
lemnă scumpă, si de aramă, şi de fera, şi
de marmură; Şi scorţişoră, şi parfumă, şi
tămâiere, şi miră, şi vină, şi oleiu, şi faină
de grâă, şi vite, şi oi, şi cai, şi căruţe, şi
servi, şi ° suflete de omeni. Şi fruptele, cari
le poftesce suâetulă tea, s au dusă de la
tine, şi tote cele grase şi strălucite s'au
dusă de la tine, şi nu le vei mai afla.
6 Neguţiătoriî de acestea, cari s'aă îmbogătită de la ea, voru sta departe pentru
frica chinului eî, plângendă şi tânguindu-se, Şi dicândă : Vaî, vaî de cetatea
cea mare ! •' cea îmbrăcata cu inu subţire
şi cu purpură şi cu roşă, şi împodobită
cu aură şi cu petră scumpă şi cu mărgă
ritare; dCăcî îutr'o oră s'a pustiită atâta
bogăţia.
'Şi totă cârmacîulu, şi totă glota cea
din corăbii, şi corăbieriî, şi ori- câţi lucreză
pe mare, aă stătută de departe ; 'Şi strigaă, vădendă fumulă ardereî eî, dicându :
* Cine era asemenea cu cetatea cea mare ?
Şi-şî * puneaă ţerână pe capetele loru, şi
strigaă, plângeudu şi tânguiudu-se, dicendii :

a Cap. 13. 18.
b Cap. 13. 1.
e Ver». 8.
d Dan. T. SO.
Zecb. 1. 18,
1», SI.
Oap. H. 1.
e Cap. 16. K. &
1». 19.
/ D<rat 10. 17.
1 Tlm. 6. 15
Cap. 19. 16.
f Ier. 60,44 45.

ele.
1 Cor. 6. 17.
i Fac. 18. 80, SI. o Iu. 47. 7, 8.
/.f. S. 15.
Ier, 61. 9.
f Iu. 47. 9.
lina 1. S.
Veri. 10.
j Cip. 16. 19.
7 Cap 17. 16.
k Pi. 137. 8.
Ier. 50 15, 19. r Ier. 50. 34.
Cap. 11. 17.
k 61. 21. 49.
î Tim. 4 14 • Ezec »6. 16,
17.
Oap. 13. 10.
Cap. 17. S.
i Cap. 14. 10.
Veri. 3.
m Cap. 16. 19.
n Ezec. 28. »
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11
12

13
14

15
16

17

18

"Aici este mintea ceea ce are înţelepciune:
1 Cele şepte capete sunt şepte munţi, unde
şede femea preste eî; Şi sunt şepte regi;
cinci au cădută, şi unuia este, ţi cela-1-altă
încă nu a veniţii ; şi cândă va veni, trebue
să rămână puţinii. Şi fera care era şi nu
este, şi acesta este ala optulea, şi este din
cele şepte, «şi merge în perdare.
Şi dcele dece corne, cari le-aî vădutii,
sunt dece regi, cari încă nu aii primiţii îm
părăţia ; ci primescă putere ca nisce regi
odată cu fera. Aceştia aii unu gândii să
dee puterea şi tăria lorii ferei. • Aceştia vorii
face resbelă cu Mîelulă, şi Mîelulă 'î va
învinge; 'căci elu este Domnulu domniloră,
şi regele regiloră, »şi cei ce sunt cu elu sunt
chîâmaţî si aleşi şi credincioşi.
Şi-mîţlicea: ''Apele, cari le-aî vedută
unde şede meretricea, ' sunt popore şi glote,
naţiuni şi limbi.
Şi cele dece corne,
cari le-aî vedutu la fera, ' acestea vorii urî
pre meretrice, şi o voră face nemângăîată
* şi golă, şi vorii mânca carnea eî, şi ' o vorii
arde cu focii. "Căci Dumnedeă a pusă în
ânimele loru să facă voia luî, şi să fie de
unii gândii, şi să dee împărăţia loru fereî,
"până ce se voră îndeplini cuvintele lui Dum
nedeă.
Şi femea, pre care o-aî vedutu, "este ce
tatea cea mare, pcare domnesce preste re
gii pământului.
Nimicirea Babilonului. — Plângeri asupra lut pe
pămentîi.

Cap. 14. 4.
h Isa. 8. T.
Vera. 1.
i Cap. ÎS. 7.
j Im. 50.41, 42
Cap. IC. ÎS.
k Ezee. 16.37

p Cap. 11. 4.

Ier. 60. 39. &
61. 37.
e
I».
14. 13. k
Copulu 18.
34. 11.
a C»p. 17. 1.
Marc. 5. t, 3.
b K/".-. 43. S. / Cap. 14. 8. &
e Iu. 13. 19. &
17. ».
44.
ai. «.
1 Vers. 11. 15.
C'ap. 18. 16.
Ier. 61. 8.
Iu 47. 15.
I Oap. 18. 8.
Oap. 14. 8.
A Iu. 48. «0. &
n 2 Tea. t. 11. d Iu. 13. SI. A
6s. n.
n Oap. 10. 7.
II. 8. ţ. 84.
Ier. 60. 8. t
li.
o Cap. 16. 19.
61. 6, 45.
•H

„

6

7

8

9
10

11
12

13
l4

15
16

17

18
19

e Cip. 17. 4
( Ier. 60. 46.
d Ven. 10.
u Vers. 18.
< Iu. 83. 14.
Cap. 19. 3.
Ezec S7. S9.
v Iu. ii. 9.
f Eiec. S7. £ o.
Cap. 14. 8.
11.
• Von. 17, 19.
Ven. 9.
y Eşec. S7. S7—
g
Cap. 13. 4.
36.
h lot. 1. 6.
Veri. S.
1 Şam. 4. 11.
i Cap. 17. 4.
IOT t, ÎL
a Ezoc. 17. 13.
Eşec. »T. M.
b Von. 3, 11.

CAP. 18. 19.

20
21
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23

24
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Vaî, vaî de cetatea cea mare, în care s'aii
îmbogăţita toţi ceî ce aii corăbii în mare
din tesaurele eî ! ' cumu într'o oră s'a pustiiţii !
i Cerîule, veselescc-te de d'însa, şi vot sânţi
apostoli şi profeţi ; căci * v'a resbunatu pre
voi Dumnedeu despre d'însa.
Şi unii ângeru tare a rădicaţii o petrămare ca de morii, şi o arunca în mare,
dicendu : ' Aşa de cu furia se va arunca
Babilonulu, cetatea cea mare ; m nu se va
mai afla. " Şi vocea citaristilorii, şi a musiciloru, a fluerătorilorii şi a trîmbiţaşUoru
nu se va mai audi în tine ; şi nici unii
meşterii de orî-care meşteşugii nu se va
mai afla în tine ; şi sunetii de moră nu se va
maî audi în tine. ° Şi lumină de luminare
nu se va maî ivi în tine ; f şi voce de mire
si de miresă nu se va mai audi în tine ;
deşi « neguţîătoriî tei eraii ceî maî însemnaţi
aî pământului ; * căci cu fermecătorii, ta s'au
încelat-u tote naţiunile.
Şi • intr'însa s'a aflaţii sânge de profeţi,
şi de sânţi, şi de toţi ' ceî ucişi pe pămentu.

Să ne bucurămu, şi să ne veselimii, şi să-î
dămu onore ;
Căci za veniţii.nunta Mielului,
Şi femea luî s'a gătiţii.
8
Şi m s'a daţii eî, ca să se îmbrace cu inii
subţire, curaţii şi străluciţii, B căci i nulii este
dreptatea sânţiloru.
9
Şi-mî dicea, Scrie: "Fericiţi, svnt ceî
chîămaţî la cina nunţeî Mielului. Şi-mî
dicea: f Acestea sunt cuvinte adeverate ale
luî Dumnedeii.
10.
Şi « m'amii proşternutu înaintea picîorcloru lui, să ine închinu luî. Şi-mî dicea:
rFeresce-te de a.face acesta: conservulu teii
sunt, şi cu fraţii teî, ' cari aii mărturia luî
lisusu; închină-te luî Dumnedeu; căci măr
turia luî lisusu este spiritulu profeţiei.

Nimicirea Bdbilonulm; bucuria şi laudă in ccriă.

12

19 T\UPĂ acestea " amu audiţii o voce tare
\J de glotă multă în ceriii, dicendu:
Alleluîa !
* Mântuirea şi mărirea şi onorea şi puterea
fie Domnului, Dumneţleulu nostru ;
2 Că e adeverate şi drepte sunt judecatele luî;
Căci a judecaţii pre meretricea cea mare,
Care a corupţii pămentulu cu desfrenarea sa,
dResbunându sângele servilorii seî asupră-î.
3
Şi a duoa oră nit disii : Alleluîa !
Şi • fumulu eî se suia în seculiî seculiloru.
4
Şi 'ceî duoe-decî şi patru betrânî, şi
cele patru fere s'aii proşternutu, şi s'a u
închinaţii luî Dumnedeii celui ce şede pe
tronu, dicendu: » Aminu, Alleluîa!
5
Şi voce a eşitii de la tronu, dicendu :
* Lăudaţi pre Dumnedeulu nostru, toţi servii
luî, şi ceî ce ve temeţi de d'îusulu, ' şi ceî
mici şi ceî mari.
6
* Şi amii audiţii ca o voce de glotă multă,
şi ca o voce de ape multe, şi ca o voce
de tunete târî, diceudu :
Alleluîa!
7 Căci *Domnulu, Dumnedeu Atotii-puterniculu
s'a făcuţii rege.
i Ver». 8.
j Iu. H 83. ft
49. ÎS.

Ier. 91. 48.
k Lnc. 11. 49,
60.
C»p. >9. ».
I Ier. 51. 64.
m Cap. l>- 8. &
16. ZO.
n îs», n. 8.
Ier. 7. 34. 16.
9. (s K. 10.
Ezec. K. 13.

o Ier. Î5. 10.
T. 10, 12. &
t Ier.T. 34. &
1*. 10,
16. 9. &. 85. e <:>P IR. 3. i
10. & 33. 11.
16. 7.
d Deut. ":•>.. 43
f Iu. 2). 8.
r 2 Rog. 9. ti.
Cap. 6. 10. &
Naiim S. 4.
18. 20.
Cap. 17. », 5. « l»a. 34. 10.
t Cap. 17. 6'
Cap. 14. 11. i
t Ier. 51. 49.
t 8. 9, 18.
—
/ «ap. 4. 4, 6,
Capulu ta.
10. * 5. 14.
a Cap 11. 15. g 1 Cron.16.36.
6 Cap. 4. 11. &
Neern. 5. 13.

S 8. 6.
ap. 6. 14.
h P>. 134. 1. &
135. 1
< Cap 11. 18,
& 20. 19.
j Ezec. 1. 24.
* 43. 2.
Gap. 14. 3.
k Cap 11. 15,
17. & 12. 10.
& 21. 22.
l Mat. 22. 2. &

învingerile ţi doiiinia luî Christosu — Triumfală
cuvcntu'wi hi i L>ufiinc<}eă şi a următoriloru luî
asupra fereî şi a profetului celui mincîunosu.

'Şi amu vedutii cerîulu deschişii, şi ecce
" unu călii albii ; şi celu ce şedea pe elu se
chîăma "Credincioşii şi Adeveratu, şi "m drep
tate judecă şi face resbelu. » Ochii Im erau
ca para focului, * şi pe capulu luî eraii dia
deme multe ; ° şi avea nume scrisa, care ni
menea nu-lii scie, decâtii numai elu singurii.
6 Şi era îmbrăcaţii în vestmentii î ra muiaţii în
sânge ; şi se chîarnă numele lui : « Cuventulu
luî Dumnedeu.
dŞi ostile ceresci urmaii după elu pe cai
albi, ' îmbrăcaţi iu inii subţire, albii şi curaţii.
Şi f din gura lui ese sabia ascuţită, ca
cu d însă să lovescă naţiunile, şi • elu le va
pasco cu toegu de feru ; şi * elu calcă tesculu vinului îuţitneî si a mâniei luî Dumne
deu Atotii-puterniculu. Şi-şî 'are preste
vestmintele şi preste copsa sa numele aerisii :
J Regele regiloru, şi Domnulu domnitorii.
Şi amii vedutii pre unu ângeru stândii
în sore; şi a strigată cu voce tare, di
cendu * tuturoru păserilorii ce sboră în medîloculii ceriului: 'Veniţi şi ve adunaţi la
cina marelui Dumnedeu; m Ca să mâncaţi
corpuri de regi, şi corpuri de căpiteniî, şi
corpurile celoru tari, şi corpurile cailoru şi
ale celoru ce sedii pe eî, corpurile tuturoru
celoru liberi, şi celoru servi, ale celoru mici
şi ale celoru mari.
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13
14
15

16
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18

1 Ps. S. 9.
a Cap. i. 17.
25. IO.
q Cap. 12. 8.
Cap. 2. 27. k
Vers. 16.
2 Cor 11. 2.
r Fapt. 10. 28.
12.5.
& 14. 14, 15. b Ua. 63. 2, 3.
Efea. 5. 32.
7>
Isa. 63. •".
e loan 1. 1.
Cap 21. 2, 9.
Cap 22. 9.
Cap 14. 19, 20.
1 loan 5. 7.
Ps.45. 13, 14. .( 1 loan 5. 10.
i Ven. 12.
d Cap. 14. 20.
Ezec. 16 10
Cap 12. 17.
; Dnn. 2. 47
c Mat. 28. 3.
Cap. 3. 18.
( Cap. 15. 5.
1 Tlm 6. ÎS.
Cap 4. 4. k
u Cap. 6. 2.
Pi. H2 9.
' Cap. 17. 14.
7. 9.
Hat 22. 2, 8. c Cap. S. 14.
t Ven. 21.
1,110 14. 15, x Isa. 11. 4.
/ I«a 11. 4.
{ Ezec. 39 17.
y Cap. 1. 14 ţ
2 Tei. 2. 8.
16.
m Ezec. 39. 18,
2.18.
Cap. 21- 5- k
Cap. 1. 18.
20.
« Cap. 6. 2.
Ver». 21.
28. 6,
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"Şi amu vedutu pre feiă, şi pre regii pă
mentuluî, şi ostile lorii adunate, să facă resbelu cu celii ce şede pe călii şi cu oştea luî
20
° Şi s'a prinşii fera, şi cu elu profetulii
celii mincîunosu, care a făcuţii semnele
înaintea eî, cu cari a amăgitu pre ceî ce
aii luaţii semnulu fereî ' şi s'a închinaţii imagineî eî. * Aceştia amîndiioî s'au aruncaţii
vii în laculu de focii, r care arde cu pucîosă ;
21 Şiceî-1-altî 's'auucisu cu sabia celui ce şe
dea pe calu, carea eşia din gura luî; ' şi tote
paserile u s'aii săturaţii din trupurile loru.
învingerile şi domnia lui Christosii — Satana le
gată; înviarea cea d'imtiiil şi milleniulU.

20 CJI amu vedutu ângerii pogormdu-se din
[^ ceriii, • avendii cheia adunculuî şi lanţii
2 mare în mâna luî. Şi a prinşii pre * draconu, pre şerpele celu vechiii, care este
Di&bolulu şi Satana ; şi l'a legaţii o mie de
3 ani; Şi la băgaţii în aduncii, şi l'a în
chisa, şi ca sigilaţii d'asupra luî, dca să nu
maî încele pre naţiuni, până se voru îm
plini o mie de anî; şi după acesta trebue
să se deslege puţina.
4
Şi amii vedutu ' tronuri, şi aii şedutii
pe ele; şi /judecată li s'a daţii; şi ama vefiutu 'sufletele celoru tăiaţi pentru mărturi
sirea luî lisusfi şi pentru cuventulii luî Dum
nedeu, şi * cari nu s'aii închinaţii fereî, ' nici
imagineî eî, nici nu au luaţii semnulu el
pe fruntea lorii şi pe mâna lorii; şi au
vîeţuitu, şi i aii domniţii cu Christosii o mie
5 de anî. Erii ceî-1-alţî morţi nu aii înviaţii
până nu s'a sfârşiţii miea de anî. Acesta
este înviarea cea d'ânteiu.
6
Fericiţii şi sânţii este celii ce are parte
în înviarea cea d'âuteiii ; preste nisce ase
mene *mortea cea de a diioa nu maî are pute
re ; şi vorii fi ' preuţî aî luî Dumnedeii şi ai luî
Christosii, "şi voru domni cu elu o mie de anî.
învingerile şi domnia lui Christosîl — Satana le
gaţii; resbelulă şeii cela de pe urmă, in care
este bătutu ; judecata cea de pe urmă.

7

Şi cândii se va fi împliniţii acea mie
de anî, "se va deslega Satana din închiso8 rea luî; Şi va eşi "să încele naţiunile ce
sunt în cele patru părţi ale pământului ;
pre f Gogii şi pre Magogu, « sâ-î adune la
resbelu ; alu ciiroru numerii este ca nesipulu
n Cap.
* 17.
o Cap.
14. ;
p Cap.

16. 16.
13, 14.
16. 13.

a

13. 12,

b

q VedI pan. 7
11.
Oap. 20. 10.
r Cap. 14. 10.
* 21. 8.
t Veri. 15.
( Ven. 17, 18.
u Cap. 17. 16.

~~

c
d
e

Capulâ 20.
Cap. 1. 18. &
9. 1
VedI 2 Pet.
2. 2, 4.
Iada 6.
Cap. 12. 9.
Dan 6. 17.
Oap. 16. 14,10.
Vers. 8.
Dan. 7. 9, 22,
27.
|
Mat. 19. 28.
Lnc. 12. 30.

/ 1 Cor. 6. 2, 3. n Vera. 1.
g Cap. 6. 9.
o Vers. 3, IO.
h Cap. 13. 12. p Ezec. 38. 2.
i Cap. 13. 15,
«t 39. 1.
16.
ţ Cap. 16. 11.
; Rom. 8. 17. r Isa. 8. 8.
1 Tim. 2. 12.
Ezec. 38. 9,
Cap. 5. 10.
16.
k Cap. 1 11. (t • Veri. 8.
21. 8.
( Cap. 19, 20.
l laa. 61. 6.
u Oap. 14. 10.
1 Pet. 2. 9.
11.
Cap. 1. 6. & v 2 Pet 3. 7,
5/10.
10, U.
n Ven. 4.
Cap. 21. 1.

măreî. r Şi s'afi suiţii pe latulu pămentuluî,
şi aii încunjuratii tabera sânţiloru, şi ceta
tea cea iubită; şi s'a pogorîtu focii de la
Dumnedeu din ceriii, şi î-a mistuiţii. 'Şi
diabolulu, celii ce î-a încelatu, s'a aruncaţii
în laculi^celu de focii şi de pucîosă, ' unde
se află fera şi profetulii celu mincîunosu ;
şi " se voru chinui ţliua şi noptea în seculiî
seculiloru.
Şi amu vădutii unii tronii albii mare,
şi pre celu ce şedea pre elu, de a cărui
faţă " a fugiţii pămentulu şi cerîulu; * şi locii
nu s'a aflaţii pentru d'însele. Şi amu vedutu pre morţi, y pre ceî mici şi pre ceî
mari, stându înaintea luî Dumnedeu ; * şi
cărţi s'aii deschişii ; şi " altă carte s'a des
chişii, care este cartea vîeţeî ; şi ceî morţi
s'aii judecată din cele scrise într'acele cărţi,
6 dupre faptele lorii. Şi m f. rea a daţii pre
morţii ceî dintr'însa ; e şi mortea şi înfernulii au datu pre morţii ceî dintr'însele ;
dşi s'au judecata fie-care dupre faptele sale.
Şi 'mortea şî înfernulu s'aii aruncaţii în
laculu celii de focii. /Acesta este mortea
cea de a duoa.
Şi orî-care nu s'a aflaţii
scrisii în cartea vîeţeî » s'a firuncatii în la
culu celii de focii.
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Descrierea deplinei mângăiări şi fericiri a celorit
mântuifî in Ierusalimultl cerescit. AdeverulU
profeţilor^ in astă privinţă.

SI « amii vedutu ceriu noii şi pămentii noii ; 21
6 căci cerîulu celu d'ânteiu şi pămentulu
celu d'ânteiu au trecuţii ; şi marea nu nani
este.
Eru eu loanii amu " vedutu cetatea cea 2
sântă, Ierusalimulu celu noii, pogorîndu-se
de la Dumnedeu din ceriii, d gătiţii ca o mi
re să împodobită pentru bărbatulu eî. Şi 3
amu audiţii voce tare din ceriii, dicendfi :
Ecce • cortulu luî Dumnedeu cu omenii ! şi
va^locui cu eî, şi eî vorii fi poporu alu luî;
si însu-şî Dumnedeu va fi cu eî, şi va fi
Dumnedeu alii lorii. / Şi va şterge Dum- 4
nedeii totă lacrima din ochii lorii ; • şi nu
va maî fi morte, * nici plângere, nici strigare,
nici durere nu va maî fi ; căci cele d'ânteiu
aii trecuta.
Şi ' celii ce şedea pe tronii dicea : i fiece, 6
tote le facii noue.
Veri. 13.
Dan. 2. 35.
c Cap. 6. 9, A
Cap. 19, 5.
d Vers. 18.
Dan. 7. 10.
t 1 Cor. 15. 26,
Pi. 69. 28.
54, 55.
Dan. 12. 1.
/Vers. 6.
Flllp. 4. 3.
Cap. 3. 5. *
Cap. 21. 8.
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& Ier. 17. 10. k
CapulH 22.
82. 19.
Mat. 16. 27.
a Isa. ta. 17.4
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Cap. 2. 23. &
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11. 1».
& Cap. 10. 11.
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a Ia*. 52. 1.
Gal. 4. 26.
Ebr. 11. 10.
& 12. 11. *
13. 14.
Cap. 3. 12.
Ven. 10.
d Isa 54. 5. »
«1. 10.
1 Cor. 11. 1.
• Lev. 16. 11.
12.
Ea*. 43. T.
1 Cor. 6. 16.

Cap. 7. 15.
/ laa. 25. 8.
Cap. 7. 17.
f l Cor. 15. 26,
54.
Cap. 20. 14.
h laa, 35. 10. 4k
6i. 3. fc M.
19.
i Cap. 4. 1, 9.
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11.
; laa. 41. 1».
1 Cor. 6. 17.
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Şi-mî dicea : Scrie : căcî * aceste cuvinte
sunt adevărate şi credincîose.
Şi mî-a disă : ' S'a făcută. "Eu sunt Alfa
şi Omega, începutulu şi sfârşitulu. " Eu voia
da celui însetată din isvorulu apei vîeţeî în
dară. Celu ce învinge va mosceni tote : şi
0 eîi 'î voiu fi Dumnezeii, şi elii 'mî va fi fiiă.
pEru celoră fricoşi şi necredincioşii şi uricîoşî
şi ucigaşi, şi desfrânaţi, şi fermecători, şi
idololatri, şi tuturorii celoru mincîunoşî,
partea li va fi în «laculu ce arde cu focă şi
cu pucîosă; acesta este mortea cea de a duoa !
Şi a venită cătră mine umilii din T ceî
şepte ângeri, cari avuseră cele şepte vase,
pline de cele şepte plăgi cele maî de pe
urmă ; şi a vorbită cu mine, dicendă ; Vino,
să-tî aretă femea, ' miresa Mielului.
Şi m'a dusă 'în spiritu intr'ună munte
mare şi înalţii, şi mî-a arătaţii " cetatea cea
mare, lerusalimulă cela sâutu, pogorîndu-se
din ceriu de la Dumnedeu. » Avendă mă
rirea lui Dudinedeu ; şi luminătorulă el eră
asemenea cu o petră pre scumpă, ca petra
îaspisu, limpede ca cristalulu ; Şi avea zidii
mare şi înalta, la care erau •duoe-spredece porţi, şi la porţii, duoî-spre-dece ângerî, şi numi scrise d'asupra, ctri sunt ale
celoru duoă-spre-dece seminţii ale fiiloră lui
Israelu. » Despre resăritu, trei porţi; despre
medă-nopte, trei porţi ; despre medă-di, trei
porţi; şi despre apusa, trei porţi. Şi zidîulu cetăţeî avea dăoă-spre-decî temelii,
şi 'într'însele numile celoru duoî-spre-dece
apostoli aî Mielului.
Şi celîi ce vorbiacu mine "avea trestia
de aurii, să mesure cetatea şi portele sale
şi zidlulii seu. Şi cetatea era pătrată ; lun
gimea este atâta câtii şi lăţimea ; şi a mă
suraţii cetatea cu trestia ca la duoe-spredece mii de stadii. Lungimea şi lăţimea şi
înălţimea sa sunt întocmu.
Şi a ino.suratu zidiulă şeii de o sută patru-decî ţi
patru de coţi, dupre măsura omului, adecă
"ângeruluî.
Şi zidiulu era zidiţii de îasp'isu; şi ce
tatea era de aurii curaţii, asemenea stecleî
celei curate. *Şi temeliele zidîuluî cetăţeî
erau împodobite cu toţii felîulu de petră
scumpă : Temelia cea d'âutăiă, îaspisu ; a
duoa, sap firii ; a treia, halcidonu ; a patra,
smaragdu ; A cincea, sardonică ; a şese»

k Cap. 19. 9.
i Cap. 16. 17.
• Oap. 1. a. ti

10.

( Cap. 1. 10. «
17.3.
u K/.ee. 48.
Va», t.
B Ver». 23.
Cap. 22. 5.
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Kf-M. 2. 80.

a F./, •<-, 40. 3.
Z ich. î. l.
Efei. 5. S.
Cap. 11. 1.
»». 13.
b In. 51. U.
1 Tlm. 1. 9.
n laa. 18. 3. b
c Oap. 22. 2.
65. 1.
Ebr. 12. 14.
d loan 4. *3.
loani.lO, M.
Oap. fi. 15.
«t 7. 37.
q Cap. 20. 14,
34.
e In. 'H. 83. ft
cap. aa. 17.
15.
60. 19, 20.
y Ezec. 48.31—
o Zoch. 8. 8.
T Cap.15. 1,6,7.
31.
VUM. 11.
Ebr. 8. 10.
• Cap. 19. 7,
« Mat. 16. 18.
Cap. 22. 5.
Vor.. ».
p 1 dor. 6. 9,
CUI. t. 9.
/ ba 60. 3, 5,
(UI. 5. 19 -

ai.

sardionu ; a şeptea, chrisolitu ; a opta berilă : a noăa, topază ; a decea chrisoprasă ;
a unu-spre-decea, iacintu ; a doue-spre-decea, ametistă. Şi cele dăoă-spre-dece porţi, 21
duoe-spre-dece mărgăritare ; fie-care portă
era dintr'unu mărgăritară, cşi uliţa cetăţeî
aură curată, ca stecla cea străvezia.
d Şi templu nu amu vedută într'însa ; căcî 22
Domnulă Dumnedeu Atotu-puterniculă şi
Mîelulă sunt templulu seă. « Şi cetatea nu 23
are trebuinţă de sore nici de lună, să lu
mineze în ea; căcî mărirea lui Dumnedeă
o lumineză, şi Mîelulu este luminătorulu ei.
t Şi naţiunile celoră ce se mentuiă voră 24
âmbla în lumina sa ; şi regii pământului
ducă mărirea şi onorea loră într'însa. * Şi 25
portele eî nu se voră închide diăa, * şi noptea nu va fi acolo. ' Şi voră aduce mări- 26
rea şi onorea naţiuniloră într'însa. Şi ' nu 27
va întră într'însa totă ce este spurcată şi
face urîciune şi minciună; ci numai ceî
scrisî în * cartea vîeţeî Mielului.
SI mî-a arătată "riă limpede alii apei vie- 22
ţeî, luniinosă ca cristalulu, eşindă din
tronulu lui Dumnedeu şi alu Mielului. 6îu 2
medîloculu uliţei sale, şi de o parte şi de
alta a rîuluî, era ' arborele vîeţeî, producendă
dăoă spre-dece felîurl de frupte, dându-şî
fruptulă seă în fie-care lună ; şi frundele
arborelui erau d spre vindecarea naţiuniloră.
Şi • nu va fi nici una blăstemă acolo ; 8
'eră tronulă lui Dumnedeu şi ala Mielului
voră fi într'însa; şi servii lui 'î voră servi;
Şi • voră vede faţa lui ; h Şi numele lui va fi
pe frunţile loră. ''Şi nopte nu va fi acolo,
şi nu aă trebuinţă de făclia nici de lumina
soreluî: căcî •'Domnulă Dumnedeu li lumi
neză ; * şi voră domni în seculiî seculiloru.
îndemnările, desceptărUe şi făgăduinţele ceh
din urmă.

Şi mî-a disă : ' Aceste cuvinte sunt eredincîose şi adevărate ; şi Domnulă, Dumnedeulă sânţiloră profeţi, m a trămesă pre ângerulă seu, să arete serviloră seî cele ce
trebue să se întâmple curendă. n Eccă, viu
degrabă; "fericită este cela ce păzesce cu
vintele profeţiei din acesta carte.
Şi eu Ioană sunt celu ce vedeamă şi
audîamă acestea ; şi audindă şi vădendă,
pni'amu prostern utu same închină înaintea
11. ft 66. 12. * Flllp. 4. 3.
Cap. 3. t. t
g ba. 60. 11.
A lua. 60. 20.
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picîoreloru ângerului, care-mî areta aces'Eu lisusu urnii trămesu pre ângerulu 16
9 tea. Atuncea 'mi dioea : * Feresce-te de a meu, ca să mărturisescă vom acestea în
face acesta ; căci eu sunt conservulu cu ti besericî. f Eu sunt rădăcina şi semînta luî
ne şi cu fraţii teî profeţi, şi cu cei ce pa- ' Davidu, o steua cea strălucitore şi de demâzescu cuvintele acestei cărţi ; închină-te luî neţn.
Şi Spiritulii şi *miresa dicu: Vino! Şi 17
Dumnezeii.
10
r Şi-mî plicea: Să nu sigilezi cuvintele celîi ce aude să dică : Vino ! ' Şi celu înse
profeţiei acestei * cărţi ; căci timpulu este taţii să vină; şi celu ce voîesce, să îee a1 1 aprope. ' Celii ce este nedrepţii, să mai fie pa vîeţeî în daru.
nedrepţii ; şi celu ce este spurcata, să mai
Căci mărturisescu la totu celii ce aude 18
fie spurcaţii ; şi celu ce este dreptu, să mai cuvintele profeţiei acestei cărţi : i De va afie dreptu; şi celu ce este sânţii, sa mai dăugi cinc-va la acestea, va adăugi la elu
j Dumnedeu plăgele cele scrise într'acestă
fie sântu.
12
"fiece, vinu.de grabă, şi "plata mea este carte : Şi de va scote cine-va din cuvintele 19
cu mine, *să dtiii fie- căruia dupre fapta luî. ţ cartei acestei profeţii, * va scote Dumnedeii
»Eu sunt Alfa' şi Omega, începutulu şi partea lui din cartea vîeţeî, şi din ' cetatea
13
sfârşitulu, celu d'ânteiu şi celu de pe urmă. ' cea sântă, şi din cele scrise într'acestă.
Celu ce înărturisesce acestea, dice : m De 20
14
'Fericiţi sunt cei ce făcu ordinele luî, i
ca să aibă dreptu ° la arborele vîeţeî, 6 şi să sigurii vinu curendu. " Aminu. ° Aşa vino,
15 intre pepoiţî în cetate.
Căci «afară sunt 1 Domne Iisuse.
dcâniî, şi fermecătorii, şi desfrânaţi), şi uci
'Charulu domnului nostru lisusu Chris- 21
gaşii, şi idololatriî, şi totu celii ce îubesce ' tosu fie cu voi toţi. Aminii.
şi face minciună.
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